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Od redakcji
„Przegląd Uniwersytecki” ukazuje się już osiemnaście lat, jaki więc będzie teraz –
już pełnoletni? Chcemy go trochę zmienić, ufamy, że te zmiany zostaną przez
Państwa zaakceptowane. „PU” staje się kwartalnikiem, będzie więc niejako kroniką Uniwersytetu Wrocławskiego, zbierającą i podsumowującą to wszystko, co
dzieje się tutaj. Ale przede wszystkim chcemy pokazać społeczność UWr, czyli
ludzi z pasją. Bo wiemy, że to właśnie pasja leży u podstaw wszelkiej nauki, każdych badań, dociekań, rozpraw i odkryć. A ludzie naszej uczelni są fascynujący:
młodzi duchem, energiczni, wciąż poszukujący, ciekawi świata, a swoją pasją
potrafią zarazić innych. I to Oni tak naprawdę tworzą „Przegląd Uniwersytecki”.
Za to Im dziękujemy.
Agata Kreska, Bogumił Dudczenko
P.S. Liczymy też na opinie, uwagi i podpowiedzi od Państwa
– naszych Czytelników. Czekamy na e-maile pod adresem: redakcja@uni.wroc.pl.
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Świat istot żywych zawsze intrygował i interesował człowieka. Nie
sposób być dziś obojętnym wobec
doniesień pojawiających się w mediach o nowych odkryciach i badaniach
związanych z biologią. Zadajemy sobie
wówczas pytania: czy powinniśmy,
czy istnieją granice, co zyskamy, a co
stracimy, czy należy się bać? Niewiedza jest często przyczyną sporów,
konfliktów i niepotrzebnych emocji,
dlatego warto zgłębić dane zagadnienie, posłuchać opinii naukowców i na
tej podstawie wyrobić sobie opinię.
Bardzo często wszelkie relacje dziennikarzy mają charakter sensacyjny
i niepotrzebnie wzbudzają niepokój
lub lęk. Naukowcy z Wydziału Nauk
Biologicznych UWr chcąc zaspokoić
zainteresowanie i wyjaśnić wątpliwości wzięli udział w ogólnopolskiej akcji wydziałów przyrodniczych polskich
uniwersytetów – Nocy Biologów. W tegorocznej akcji uczestniczyło 21 ośrodków naukowych w całej Polsce.
Była to już druga Noc Biologów na
Uniwersytecie Wrocławskim. 11 stycznia 2013 r. Wydział Nauk Biologicznych
miał przyjemność gościć wszystkich,
którzy interesują się naukami biologicznymi i chcieli uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach. Różnorodna oferta tematyczna (44 różne tytuły,

Komarnica warzywna (Tipula oleracea), często mylona z samcem komara
– warsztaty Obalamy mity
fot. M. Tomalak

z których większość była powtarzana
kilkukrotnie w trakcie Nocy Biologów)
oraz formy zajęć (wykłady, warsztaty,
laboratoria, pokazy, wystawy, happenin-

Oglądanie zbiorów entomologicznych okiem nieuzbrojonym
i przy pomocy binokularu – Pokaz gablot z owadami
fot. J. Krawczyk
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gi, konkursy itp.) były dostosowane do
różnych grup wiekowych. W tegorocznej edycji mogliśmy zobaczyć bakterie
i drożdżaki, dowiedzieć się, gdzie można
je spotkać w naszej kuchni, czym różnią
się „dobre” bakterie od chorobotwórczych, poznać organizmy modelowe,
które wykorzystywane są w badaniach
mikrobiologicznych i genetycznych, wyizolować prostą metodą DNA, a także
zobaczyć wybrane preparaty za pomocą mikroskopu elektronowego. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
dotyczące pasożytów zwierząt domowych, sposobów zakażenia nimi oraz
ich manipulacji związanych z walką
o przetrwanie. Okazuje się bowiem, że
pasożyty potrafią wpływać na decyzje
podejmowane przez swoich gospodarzy, a wszystko to, by zwiększyć swoją
szansę na przetrwanie i rozprzestrzenienie się. Toxoplasma sprawia, że myszy przestają bać się kotów, niektóre
tasiemce powodują „kręćka”, a specyficzne bakterie usuwają w populacji
wszystkich samców…

WYDARZENIA

dr Józef Krawczyk

Poznawanie tajników mikroskopii elektronowej – pokaz Mikroskopia elektronowa TEM i SEM
fot. J. Krawczyk

Różnorodność i piękno zwierząt bezkręgowych można było zgłębiać podczas bloku zajęć
im poświęconego – od obserwacji ich kolekcji,
poprzez samodzielne oznaczanie i preparowanie, aż po wykłady dotyczące biologii i ekologii
tej grupy organizmów. Nie zabrakło również
zajęć dotyczących zwierząt kręgowych: ptaków
(oczywiście także sów), gadów i płazów oraz
zwierząt kopalnych. Zainteresowani biologią
człowieka mogli zgłębiać na zajęciach zagadnienia dotyczące gatunku Homo sapiens oraz

zwiedzić Muzeum Człowieka. Zimowa aura
nie przeszkodziła również botanikom w prezentowaniu sekretów kolorów roślin, ich metabolitów, procesu fotosyntezy, wykorzystania
roślin w magii i medycynie. Uczestnicy próbowali także izolować DNA z wąsów ogórka:
najpierw ucierali wąsy ogórków w straszliwie
zimnym ciekłym azocie, potem izolowali DNA
z utartego materiału, oznaczali ilości i jakości wyizolowanego DNA, rozdzielali go w żelu
agarozowym i wybarwiali bromkiem etydyny

Cóż to tak pachnie? – warsztaty Rośliny lecznicze i magiczne w życiu człowieka
fot. A. Krzekotowska

Kierownik Pracowni
Nowoczesnych Strategii
Nauczania Biologii na
Wydziale Nauk Biologicznych, popularyzator
wiedzy ekologicznej
i dydaktyki biologii, koordynator Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki oraz Nocy
Biologów. Laureat nagrody
Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty we Wrocławiu,
nominowany do nagrody
„Popularyzator Nauki
2011 i 2012”. W wolnych
chwilach uwielbia gotować
oraz wraz z żoną i córką
pielęgnować rośliny na
działce. Właściciel trzech
kotów.
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w świetle ultrafioletowym. Na koniec
fotografowali i drukowali zdjęcia DNA
na pamiątkę. Cały ten eksperyment był
możliwy dzięki nowoczesnemu, specjalistycznemu sprzętowi dostępnemu
tylko w laboratoriach naukowych.
Podczas akcji można było również
zbadać właściwości chemiczne przyniesionej ze sobą wody, zagrać w grę
strategiczną oraz „wejść” do wnętrza
komórki. Aby zachęcić i zaintrygować
odwiedzających, w wielu salach ustawiono odpowiednią scenografię, a ucharakteryzowani prowadzący organizowali happeningi.
W prowadzenie zajęć zaangażowanych było 109 osób: pracowników,
doktorantów i studentów Zakładu
Fizjologii Molekularnej Roślin; Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony
Środowiska; Katedry Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej; Zakładu
Mikrobiologii; Zakładu Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska; Zakładu Parazytologii; Pracowni Technik
Mikroskopowych; Zakładu Paleozoologii; Zakładu Ekologii Behawioralnej;
Stacji Ornitologicznej; Zakładu Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców;
Katedry Biologii Człowieka; Muzeum
Człowieka; Pracowni Nowoczesnych
Strategii Nauczania Biologii. Szczególne słowa uznania należą się studentom, członkom kół naukowych: SKN
Mikrobiologów, SKN Ornitologów, SKN
Herpetologów, SKN Parazytologów
„Ascaris”, SKN Nauczycieli „Sowa”,
SKN Antropologii „Goryl”, SKN Mikroskopii i Mikrofotografii „Silesia Optic”,

O koewolucji słów kilka – warsztaty Bokser wagi superciężkiej i mysi tygrys,
czyli w przyrodzie jak na wojnie…
fot. J. Krawczyk

SKN Systematyków Roślin, SKN Biologii Eksperymentalnej Roślin, SKN Entomologów, SKN Paleobiologów oraz
SKN Bibliotekoznawców.
Noc Biologów 2013 na Wydziale
Nauk Biologicznych UWr należy uznać
za bardzo udaną. Mimo, że w przeważającej większości dominowały zajęcia
z ograniczoną liczbą osób wymagające wcześniejszych zapisów, to ogólna
liczba uczestników wyniosła około
2200. Mamy wiele sygnałów, że akcja
była bardzo dobra, że jest potrzebna
i należy ją powtarzać częściej. Ukazały
się zapowiedzi, relacje i wywiady dotyczące wrocławskiej edycji w różnych
mediach (PR Wrocław, Radio ZET, Radio
LUZ, TVN, „Gazeta Wrocławska”, a także

Różnorodność muszli mięczaków – warsztaty Nie bądź mięczakiem – oznacz to!
fot. J. Krawczyk
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portale internetowe), co w znaczący
sposób pozwoliło rozpropagować akcję. Dużą pomoc w promocji akcji uzyskaliśmy ze strony Zespołu ds. Promocji UWr. Bardzo dziękujemy wszystkim,
którzy odwiedzili nas podczas Nocy
Biologów. Budujące jest, że przekrój
wiekowy uczestników można określić:
od przedszkolaków do seniorów. Szczególnie dziękujemy nauczycielom szkół
całego Dolnego Śląska (między innymi
z: Ząbkowic Śląskich, Oleśnicy, Legnicy, Obornik Śląskich, Żmigrodu, Bielawy,
Lubania, Strzegomia, Brzegu, Polkowic,
Twardogóry, Strzelina, Czernic, Dąbrowy,
Wałbrzycha, Kątów Wrocławskich, Ligoty Pięknej, Ligoty Małej i innych) oraz
rodzicom, którzy chcieli razem z dziećmi
odkrywać tajemnice przyrody. Kolejna
Noc Biologów za rok – odmierzamy już
do niej czas na aktywnej cały rok stronie
internetowej akcji www.nocbiologow.pl.
Zapraszamy!

WYDARZENIA

W poszukiwaniu pasożytów – zajęcia laboratoryjne Pasożyty w naszym otoczeniu. Jak je znaleźć?
fot. J. Krawczyk

Młodzi odkrywcy i organizatorzy happeningu Komórka od podszewki
fot. J. Krawczyk
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Nowa pracownia pomoże
prognozować powodzie
25 stycznia w Zakładzie Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr
zaczęła działać odnowiona Pracownia Geograficznych Systemów Informacji i Kartografii Komputerowej. O tym, co zmieniło się w pracowni i do czego będzie ona służyć
rozmawiam z dr. hab. Tomaszem Niedzielskim, kierownikiem Zakładu Kartografii.

Agata Kreska: Co się zmieniło w pracowni?

6
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Dr hab. Tomasz Niedzielski: Pracownia przeszła generalny remont, trudno więc znaleźć
wiele elementów, które znajdowały się w niej
wcześniej. Główne zmiany dotyczą infrastruktury sieciowo-serwerowej. Sprzęt wykorzystujemy przede wszystkim do prowadzenia
działalności naukowej, ale także dydaktycznej – korzystają z niego głównie doktoranci, ale
również magistranci. W pracowni funkcjonuje
klimatyzowana serwerownia, w której znajdują się jednostki podtrzymywania napięcia i macierz dyskowa, na której codziennie wieczorem zostaje wykonana kopia bezpieczeństwa
wszystkich naszych danych. Tutaj znajduje się
również duży serwer plików przeznaczony do
przechowywania danych oraz kilka serwerów
obliczeniowych, które służą nam do analiz
przestrzennych w systemach informacji geograficznej oraz do prowadzenia analiz statystycznych i geostatystycznych. Pierwszy z nich
służy do prowadzenia obliczeń naukowych
przez pracowników, doktorantów i magistrantów Zakładu Kartografii. Kolejny serwer dedykowany jest do obsługi projektu w ramach
programu Homing Plus, działa na nim system
PROGNOCEAN. Serwer ten codziennie łączy
się z francuskim repozytorium danych satelitarnych i pobiera dane, które następnie wykorzystywane są do obliczania prognoz topografii
oceanów w czasie rzeczywistym i ich prezentacji na mapach. Kolejna maszyna to superserwer
obliczeniowy, wykorzystywany w inicjatywie
HydroProg. W szafie serwerowej znajduje się
też konsola KVM, która umożliwia obsługę
maszyn obliczeniowych. Kolejny serwer obsługuje sieciowe usługi mapowe. W serwerowni
mieści się również serwer domenowy oraz serwer z zaporą sieciową firewall. Wcześniej w tym
pomieszczeniu była pracownia reprodukcji kartograficznej ze sprzętem, który zajmował sporo
miejsca – teraz ten sprzęt nie jest nam już potrzebny, bo dziś mapy przygotowuje się w systemach informacji geograficznej, a publikuje
1
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Dr hab. Tomasz Niedzielski w serwerowni
fot. Agata Kreska

Konsola KVC umożliwiająca obsługę
każdej z maszyn w serwerowni
fot. Agata Kreska
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się je w elektronicznych serwisach mapowych.
Zakupiliśmy także osiem komputerów dydaktycznych, które dołączyły do pięciu, które
posiadaliśmy wcześniej. Nowe komputery znalazły się też w części naukowej laboratorium.
Przeprowadziliśmy remont całej sali, zainstalowana została klimatyzacja wraz z pompą
ciepła. Cała infrastruktura, i sieciowa, i elektryczna jest zupełnie nowa. W pracowni znalazło się także miejsce na mały „hangar” dla
naszego bezzałogowego statku powietrznego.
Całe pomieszczenie zostało podzielone na pół –
na część naukową i dydaktyczną – za pomocą
szklanej ścianki działowej. Niestety, nie mamy
więcej pomieszczeń, musieliśmy więc poradzić
sobie w ten sposób. Z części dydaktycznej,
poza godzinami zajęć, korzystamy też prowadząc badania naukowe.
Wspomniał pan o projektach, które realizujecie w tej pracowni, może pan więcej o nich
opowiedzieć?
Około rok temu otrzymałem grant finansowany przyznany przez Narodowe Centrum Nauki
na kwotę ok. 1 mln zł na realizację projektu
„System wspierający porównywanie prognoz
hydrologicznych”. Celem projektu jest stworzenie automatycznego systemu prognozowania
hydrologicznego w czasie rzeczywistym. StosuNowa pracownia – część dydaktyczna
fot. Agata Kreska

jemy tutaj tzw. prognozy kombinowane. Nasze
centrum obliczeniowe integruje całe przedsięwzięcie, na które składają się trzy elementy. My
jesteśmy pierwszym, panującym nad całością,
drugim są nasi partnerzy, którzy udostępniają
nam dane, a w zamian otrzymują od nas prognozy. Trzecim elementem są uczestnicy, właściciele modeli hydrologicznych, które są niezbędne
do funkcjonowania całego systemu. Na razie
bazujemy na trzech modelach, które zbudowaliśmy. Naszym zadaniem jest wyliczenie jednej,
najbardziej prawdopodobnej prognozy hydrologicznej, korzystając z danych, które otrzymujemy. Prognozę uzupełniamy informacją
o prawdopodobieństwie jej trafności. Obecnie
jesteśmy w trakcie tworzenia całego systemu,
nazwanego przez nas HydroProg, szukamy partnerów i uczestników. Naszym pierwszym i strategicznym partnerem jest Starostwo Powiatowe
w Kłodzku, które jest właścicielem unikatowego
systemu – Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej. Dzięki temu systemowi w czasie
rzeczywistym możemy podglądać raporty z 22
posterunków hydrologicznych i 18 posterunków
meteorologicznych. Te dane są nam bardzo przydatne. Możliwe, że w przyszłości nasze nowatorskie podejście okaże się pomocne także służbom
hydrologicznym.
Kolejny projekt realizujemy dzięki grantowi
z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach
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programu Homing Plus. Jest to program przeznaczony dla badaczy mających naukowe doświadczenie międzynarodowe, którzy chcą podjąć pracę w Polsce. Przez dwa lata pracowałem
w laboratorium Oceanlab Uniwersytetu Aberdeen w Wielkiej Brytanii i po powrocie otrzymałem możliwość realizacji badań w programie
Homing Plus. System PROGNOCEAN dotyczy prognozowania zmian poziomu oceanów
w czasie rzeczywistym. Wykorzystujemy technologie satelitarne, które umożliwiają częste
próbkowanie wysokości oceanu. Korzystamy
także z francuskiego systemu AVISO, który daje
nam dostęp do map pokazujących poziom oceanów aktualizowanych co dobę. Obserwacje są
prowadzone od 1992 roku, co daje nam dostęp
do bazy danych umożliwiającej nam tworzenie
dokładnych prognoz zmiennej w czasie topografii globalnego oceanu. Obecnie publikujemy
prognozy globalnego poziomu oceanu na dobę,
siedem i czternaście dni. W przyszłości chcemy
także publikować prognozy na okres półroczny.
Nasze badania przydatne są w prognozowaniu
tzw. wielkoskalowych oscylacji oceanicznych
i klimatycznych, w szczególności oscylacji El
Niño/Southern Oscillation. El Niño to złożona anomalia pogodowa powstająca wtedy, gdy
zmienia się prędkość i często również kierunek
pasatów na okołorównikowym Pacyfiku oraz
wzrasta temperatura wód powierzchniowych
wschodniego tropikalnego Pacyfiku. El Niño
oraz zjawisko przeciwne – La Niña, wywołują
zmiany pogody w wielu obszarach Ziemi, a tak-

że doprowadzają do powstania m.in. gwałtownych ulew, powodzi, susz oraz wpływają na
częstość i intensywność cyklonów tropikalnych.
El Niño, co przede wszystkim nas interesuje,
doprowadza także do podniesienia poziomu
wschodniego okołorównikowego Pacyfiku
o 40-50 cm. Zjawisko El Niño jest trudne do
prognozowania, a nasze badania mogą pomóc
przewidywać niektóre katastrofy środowiskowe
związane z występowaniem epizodów El Niño
oraz La Niña.
Skąd fundusze na remont laboratorium?
Na nowe laboratorium mogliśmy pozwolić
sobie dzięki kilku źródłom finansowania: największy zastrzyk środków pochodził z Narodowego Centrum Nauki, które przyznało grant na
mój projekt „System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych”. Część środków
pochodziła z projektu Homing Plus Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej, która sfinansowała mój
projekt „Development of new geoinformation
methods for modelling and prediction of sea
level change over different timescales”. Środki
pochodziły także z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pomógł nam także Uniwersytet Wrocławski, szczególnie rektor i dziekan
wydziału. W sumie laboratorium kosztowało
ok. 400 tys. złotych.
Dziękuję za rozmowę.

fot. Jane Gingell

Zapraszamy na stronę internetową projektu:
https://sites.google.com/site/wroclawmasque/home
osoba kontaktowa: Konrad Przybycień, taniecdawny@uni.wroc.pl
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Angielskie widowisko dworskie
z czasów Stuartów
Konrad Przybycień
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fot. Jane Gingell

Koncert podsumowujący pierwszą
część projektu „Angielska Dworska
Masque: muzyka, taniec i teatr z czasów
Jakuba I Stuarta” odbył się 19 stycznia br.
w Oratorium Marianum. Uczestniczyli
w nim członkowie Zespołu Tańca Dawnego UWr, studenci Instytutu Filologii
Angielskiej UWr oraz muzycy z zespołu
muzyki dawnej Baroque Future. Wystawiony dwukrotnie jednego wieczoru spektakl przyciągnął łącznie ponad
200 widzów.
Na widowisko składały się sceny
pochodzące z różnych angielskich Masques z I połowy XVII wieku. Masques
były charakterystycznymi dla stuartowskiej Anglii widowiskami dworskimi
łączącymi muzykę, taniec i grę aktorską. Z racji swej złożoności oraz braku
kompletnych opisów są obecnie rekonstruowane wyjątkowo rzadko. Jednym
z niewielu europejskich specjalistów

zajmujących się tym rodzajem inscenizacji jest Jane Gingell, prowadząca w IFA
w bieżącym roku akademickim zajęcia
poświęcone stuartowskim widowiskom.
Występujący w styczniowym spektaklu wcielali się w role mitologicznych
bogiń, nimf czy satyrów, a także w postaci pochodzące z angielskiej tradycji:
tancerzy morris dance czy szaleńców
ze szpitala Bedlam. Scenom aktorskim
i tańcom towarzyszyła wyjątkowa, ilustracyjna XVII-wieczna muzyka. Wśród
aktorów i tancerzy znaleźli się studenci
wielu wydziałów UWr: filolodzy, chemicy, pedagodzy, matematycy… Po raz
pierwszy na scenie wystąpiła również
grupa studentów Instytutu Filologii
Angielskiej UWr. Dla nich spektakl był
zwieńczeniem semestralnego kursu
prowadzonego w IFA przez reżyserkę
Jane Gingell. Podczas zajęć studenci
mieli okazję zapoznać się z oryginalny-

mi tekstami Masques, a także pracować
z nimi praktycznie: deklamować, gestykulować czy poruszać się po scenie.
W planach Jane Gingell oraz uczestników projektu jest już kolejny koncert –
17 maja, ponownie w Oratorium Marianum, wystawiona zostanie „Lord Hay’s
Masque”. Spektakl odbędzie się w ramach festiwalu Maj z Muzyką Dawną.
Projekt odbywa się dzięki ogromnemu wsparciu IFA UWr, szczególnie prof.
Marka Kuźniaka i prof. Ewy Kębłowskiej-Ławniczak, a także dzięki pomocy Wydziału Filologicznego, Wydziału Chemii
oraz Prorektorów UWr: prof. Grzegorza
Hryciuka i prof. Adama Jezierskiego.
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Niezwykłe drzwi
na wystawie Muzeum UWr
Justyna Chodasewicz
Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji
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Od 14 stycznia do 28 lutego 2013 roku
w korytarzu pierwszego piętra gmachu
głównego UWr można było podziwiać
wystawę fotogramów księdza profesora Ryszarda Knapińskiego: Porta Fidei.
Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim
na Rusi. Wernisażowi ekspozycji, który
odbył się 15 stycznia 2013, towarzyszył
wykład księdza profesora Knapińskiego na temat historii i ikonografii tego
słynnego zabytku sztuki romańskiej.
Wystawa składała się z 36 fotografii,
przedstawiających poszczególne kwatery słynnych romańskich drzwi oraz
czterech dużych plansz, które prezentowały obecny stan zachowania zabytku i rekonstrukcję pierwotnego układu kwater, opracowaną przez ks. prof.
Knapińskiego. Ekspozycja stanowiła
podsumowanie wieloletniej pracy badawczej profesora, a jednocześnie była
świadectwem jego fotograficznej pasji.
Zanim trafiła do Wrocławia, była prezentowana m.in.: na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Muzeum Mazowieckim
w Płocku oraz w pięknym romańskim
kościele św. Stefana w Osterwieck
(Saksonia-Anhalt). Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego została objęta patronatem arcybiskupa
metropolity wrocławskiego Mariana
Gołębiewskiego.
Ksiądz profesor Ryszard Knapiński,
kierownik Katedry Historii Sztuki Kościelnej i Pracowni Zbiorów Muzealnych
w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, drzwiom płockim poświęcił
olbrzymią część swojego naukowego dorobku – poczynając od dysertacji
doktorskiej aż do dziś. Podczas wykładu w Sali pod Filarem wielokrotnie podkreślał, że jest to „miłość jego życia”.
Brązowe drzwi płockiej katedry zostały wykonane w latach 1152–1155 na
zlecenie biskupa Aleksandra z Malonne
w magdeburskiej pracowni odlewniczej
przez mistrza Riquina i jego pomocnika Waismutha. Wywieziono je z Płocka prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku. Od początku XV wieku
1
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Romańskie Drzwi Płockie w Soborze Katedralnym Mądrości Bożej
w Nowogrodzie Wielkim, 1152-1155
fot. ks. prof. Ryszard Knapiński

znajdują się w Soborze Katedralnym
Mądrości Bożej w Nowogrodzie Wielkim. Choć nigdy nie wróciły do Płocka,
to jednak w tamtejszej katedrze pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny można podziwiać ich kopię,
wykonaną w latach 1971–1981 przez
pracownie konserwacji zabytków
w Szczecinie i Warszawie. Inicjatorem
powstania kopii był Jakub Chojnacki,
ówczesny prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Drzwi składają się
z 46 kwater ujętych bordiurą zdobioną
roślinnym ornamentem (il. 1). Poszczególne kwatery zostały odlane w brązie
osobno, a następnie przymocowane

do drewnianego podłoża. Po wywiezieniu drzwi z Polski – przyjmuje się, że
zostały zagrabione w 1262 roku przez
Litwinów wespół z Prusami – musiały
być wielokrotnie rozmontowywane, co
zapewne było przyczyną zaburzenia
pierwotnej kolejności ułożenia kwater. Miało to znaczny wpływ na pojawiające się w literaturze interpretacje
ikonograficzne: zakładano najczęściej, że drzwi ilustrują żywot Jezusa.
Dopiero ksiądz Knapiński wykazał, że
u podstaw ich programu treściowego
leżało Credo Apostolorum – dwanaście artykułów wiary chrześcijańskiej,
sformułowanych – według tradycji
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– przez apostołów przed rozejściem
się we wszystkie strony świata. Wystawa prezentowana we Wrocławiu
ukazywała poszczególne kwatery jako
obrazowy ekwiwalent odpowiednich
artykułów wiary, na przykład „Narodził
się z Maryi Panny” (il. 2), „Ukrzyżowan,
umarł i pogrzebion” (il. 3) czy „Trzeciego
dnia zmartwychwstał” (il. 4).
Pomysłodawcą sprowadzenia ekspozycji do Wrocławia był prof. Jan Harasimowicz, dyrektor Muzeum UWr
oraz kierownik Zakładu Historii Sztuki
Renesansu i Reformacji w Instytucie Historii Sztuki. Nie przypadkiem
uniwersyteckie muzeum rozpoczęło
nowy rok 2013 wystawą „Porta Fidei”.
W październiku zeszłego roku w Kościele katolickim rozpoczął się przecież
Rok Wiary, proklamowany uroczyście
przez papieża Benedykta XVI motu
proprio pod tytułem Porta Fidei. „Tak
więc wystawa nasza, ukazująca Wrota
Wiary – Symbol Apostolski – w jednym
z najwspanialszych zabytków sztuki
średniowiecznej z terenu Środkowej
Europy, przypada na okres najbardziej
dla tej problematyki odpowiedni” –
napisał we wstępie do katalogu prof.
Harasimowicz.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Oglądali ją zarówno turyści, zwiedzający gmach główny, jak
i pracownicy i studenci uczelni. W kasie
muzealnej wciąż jeszcze można nabyć
bogato ilustrowany katalog wystawy
autorstwa ks. Ryszarda Knapińskiego.
Muzeum UWr zamierza częściej organizować wystawy o podobnym charakterze, przygotowane przez polskie
i zagraniczne ośrodki naukowe. Należy
to do jego statutowych zadań.

Drzwi Płockie: kwatera „Boże Narodzenie”
fot. ks. prof. Ryszard Knapiński
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Drzwi Płockie: kwatera „Ukrzyżowanie Chrystusa”
fot. ks. prof. Ryszard Knapiński

Drzwi Płockie: kwatera „Trzy Niewiasty przy pustym grobie Chrystusa”
fot. ks. prof. Ryszard Knapiński
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Science: it’s a girl thing!
– Nauki ścisłe są dla dziewczyn!
dr hab. Anna Szemik-Hojniak
Komisja Europejska w czerwcu 2012 r.
rozpoczęła realizację projektu „Science:
it’s a girl thing!”, który ma zachęcić młode kobiety do podjęcia studiów w dziedzinach STEM, czyli w naukach ścisłych
(Science), technologii (Technology),
naukach inżynieryjnych (Engineering)
i matematyce (Mathematics) oraz uświadomić im, że kariera w dziedzinie nauki
i badań może być fascynująca.

12

wości pogodzenia pracy zawodowej
z życiem osobistym) posłom PE, pani
komisarz Máire Geoghegan-Quinn oraz
nam – stawianym im za wzór do naśladowania – kobietom-naukowcom. Przed
rozpoczęciem obrad, przed budynkiem
PE można było obejrzeć ciekawe spektakle i magiczne pokazy chemiczne,
mające na celu zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi.

|

Dr hab. Anna Szemik-Hojniak wraz z uczniami podczas prezentacji w Centrum Nauki Kopernik
fot. Joanna Pawłat

Obecność kobiet-naukowców w tej
kampanii i możliwość bezpośredniego
kontaktu z nimi, ma pomóc przekonać
uczennice szkół średnich, że warto się
zastanowić nad studiami z obszaru
nauk ścisłych. Zwiększenie liczby kobiet na tych właśnie kierunkach stanowi także element programu „Europa
2020”, którego jednym z założeń jest
zwiększenie konkurencyjności kadry
w UE wobec reszty świata.
Projekt rozpoczął się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Tam odbyła się specjalna sesja interaktywna.
Uczniowie szkół średnich z krajów UE,
zarówno chłopcy jak i dziewczęta, mogli zadawać pytania (dotyczące kariery
naukowej, charakteru badań i możli1
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Komisja Europejska zachęca młodzież do studiowania nauk ścisłych
wszelkimi możliwymi sposobami. Obiecuje zatrudnienie w jednej z dziedzin,
dla których warto zdobyć ścisłe wykształcenie. Są to: „zdrowie, zmiany
demograficzne i dobre samopoczucie;
bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i biogospodarka;
bezpieczne, czyste i wydajne źródła
energii; inteligentny i czysty transport;
nowoczesne i bezpieczne społeczeństwo; ochrona klimatu oraz efektywne
wykorzystanie zasobów i surowców
naturalnych”. Żeby móc uporać się z takimi wyzwaniami potrzeba doskonale
wykształconych młodych ludzi, zarówno mężczyzn jak i kobiet, którym

należy zapewnić odpowiednie warunki
do studiowania oraz wysoki poziom
kształcenia.
Druga część tego projektu zrealizowana została w kilku ważnych
europejskich ośrodkach naukowo-badawczych (Holandia, Niemcy, Austria, Włochy i Polska), głównie w muzeach nauki i techniki. Po sukcesie, jaki
udało mi się odnieść animując dla Komisji Europejskiej fanpage „Science: it’s
a girl thing!”, zostałam zaproszona jako
przedstawicielka UWr wraz z kilkoma
paniami z innych ośrodków naukowych,
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie 5 grudnia 2012 r. wzięłyśmy
udział w warsztatach naukowych dla
młodzieży szkół średnich.
Po krótkim powitaniu nas przez
panią Ireną Cieślińską, zastępcę dyrektora Centrum, rozpoczęła się sesja
„Zmierz się ze stereotypem”, w czasie
której poruszony został temat stereotypowego rozumienia roli kobiety i mężczyzny w społeczeństwie. Przedstawiono młodzieży statystyki wskazujące na
znacznie mniejszy procent kobiet posiadających najwyższe tytuły naukowe
i zajmujących wysokie stanowiska „na
drabinie akademickiej” w porównaniu
do naukowców-mężczyzn. Wyjaśniono
także cel projektu „Science: it’s a girl
thing!” i przyczyny, dla których młodzi
Europejczycy (a zwłaszcza dziewczęta)
powinni zdobywać wykształcenie ścisłe.
Podczas warsztatów naukowych,
uczniowie przeprowadzali z naszą pomocą interaktywne eksperymenty,
mieli także szansę swobodnie z nami
porozmawiać i przekonać się, że nauki
ścisłe nie tylko stanowią o rozwoju najważniejszych gałęzi nauki, technologii
i gospodarki, ale że zgłębianie ich przynosi także wiele satysfakcji i radości.
Warsztaty spodobały się nastolatkom, a nasze wyjaśnienia były (ponoć) dla nich na tyle zrozumiałe, że
w czasie eksperymentów zadawali
mnóstwo dociekliwych pytań, choć, jak
sami wcześniej przyznali, „przychodząc
tutaj, byliśmy przekonani, że większość przedstawianych tu specjalizacji
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naukowo-badawczych będzie dla nas
kompletną czarną magią”. Na warsztaty przyjechały setki młodych ludzi nie
tylko z Mazowsza, ale także z okolic
Poznania i Łodzi. Ci, którzy do Warszawy
nie przyjechali, mogli śledzić przebieg
warsztatów na Facebooku:
www.facebook.com/sciencegirlthing.
Młodzież miała także okazję zwiedzić to zachwycające Centrum, obejrzeć
niebo w planetarium, film o Wszechświecie i wysłuchać charyzmatycznego wykładu pani astrofizyk prof. Anji

C. Andersen, z Dark Cosmology Center
w Kopenhadze, której główną dziedziną badań jest pył gwiezdny i gwiazdy
w początkowym stadium ewolucji. Pani
profesor podzieliła się ze słuchaczami
ciekawym i optymistycznym życiowym
motto: „Follow Your Dreams”… nawet
jeżeli to nie będą nauki ścisłe.
Na zakończenie pani Monika Koperska, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego i laureatka konkursu FameLab 2012, zaprezentowała interesujący
pokaz o trwałości i degradacji papieru,

a następnie dziennikarka Dorota Wellman podsumowała całość imprezy
z nadzieją, że spotkanie w Centrum Nauki Kopernik zaowocuje zwiększonym zainteresowaniem przedmiotami ścisłymi,
bo przecież „Nauki ścisłe są dla dziewczyn!”. Ja również mam taką nadzieję.

Wrocławskie spotkania nauki z biznesem
– seminarium biotechnologiczne
Sara Chilecka
13 grudnia 2012 r. odbyło się seminarium naukowe pn. „Transfer wyników
badań naukowych w dziedzinie biotechnologii do przedsiębiorstw”. Seminarium
było kolejnym wydarzeniem z cyklu
„Wrocławskie spotkania nauki z biznesem”, zorganizowanym w ramach
unijnego projektu „DOTWIT – miejsce
spotkań biznesu z nauką”, którego realizacja na Uniwersytecie Wrocławskim
jest powierzona Akademickiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości. Celem
projektu jest poszerzenie możliwości
współpracy między naukowcami z wrocławskich uczelni a przedsiębiorcami
i ośrodkami przemysłowymi.
Na seminarium obecni byli naukowcy
UWr, Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. Spotkanie moderował Tomasz
Niciak – dyrektor AIP UWr. Na początku zaprezentowano główne założenia
projektu DOTWIT.
Jako pierwszy prelegent wystąpił
dziekan Wydziału Biotechnologii UWr,
dr hab. Marcin Łukaszewicz. Tematem
jego prezentacji był potencjał komercjalizacyjny badań prowadzonych na
Wydziale Biotechnologii. Wydział zajmuje się m.in. optymalizacją zastosowania enzymów naturalnych w procesie
czyszczenia instalacji membranowych.

Wyniki tych badań okazały się przydatne dla przetwórni mleczarskich.
Następnie prof. Waldemar Rymowicz,
kierownik Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności UPW, wyjaśniał,
że szansę na wdrożenie mają czasami
bardzo proste technologie, przykładem
jest udzielenie licencji spółce giełdowej
SKOTAN SA przez UPW na produkcję
drożdży paszowych z odpadów glicerynowych. Kolejna prezentacja pt. „Źródła finansowania projektów life science”
została wygłoszona przez Grzegorza
Gromadę ze spółki MCI.BioVentures.
W 2007 r. powstał pomysł rozszerzenia
działalności venture capital na projekty
life science – wpisujące się w dziedzinę
nauk przyrodniczych. Prelegent zaprezentował model inwestycji w start-up (firmę w początkowym stadium
rozwoju, zazwyczaj z branży nowych
technologii) oraz dwa modele współpracy nauka-biznes. Grzegorz Gromada
przestrzegł również przed nadmiernym
optymizmem przy komercjalizacji wyników badań ze względu na asymetrię
informacji (twórca technologii zawsze
posiada szerszą wiedzę niż inwestor).
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
wystąpienie dr inż. Izabeli Michalak
z Instytutu Technologii Nieorganicznej
i Nawozów Mineralnych na Wydziale
Chemicznym PWr. Jej prezentacja była

poświęcona działalności PWr w zakresie komercjalizacji wyników badań
naukowych związanych z wykorzystaniem alg w przemyśle, m.in. w kosmetyce, w medycynie oraz w hodowli ryb.
Ostatnie wystąpienie pt. „Doświadczenia w komercjalizacji wyników badań
w dziedzinie biotechnologii poprzez
uruchomienie spin-off na przykładzie
Stem Cells Spin SA” należało do dyrektora generalnego spółki, Grzegorza
Smaka. Firma ta zajmuje się badaniami nad komórkami poroża jelenia i początkowo była nastawiona na aspekty
medyczne, potem nastąpił podział zakresu badań na medycynę ludzką, weterynaryjną i środki dermokosmetyczne. Poroże jelenia jest interesującym
przedmiotem badań, ponieważ jest to
najszybciej rosnąca tkanka zwierzęca na
świecie (1,5-2 cm na dobę), która posiada niezwykły potencjał regeneracyjny.
Kolejne seminarium odbyło się 22 marca i dotyczyło aspektów komercjalizacji
wyników badań oraz współpracy nauka-biznes w dziedzinie ochrony środowiska i energetyki.
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O socjologii z Literatką
Patrycja Magiera, studentka II roku socjologii
Wszyscy możemy być
zdrowi? Zwodniczy urok
ideologii zdrowotnej
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O ideologiach zdrowotnych dyskutowano na czwartym w tym roku akademickim spotkaniu z cyklu „O socjologii z Literatką”, zorganizowanym przez
Polskie Towarzystwo Socjologiczne –
Oddział Wrocław oraz kawiarnię Literatka. Spotkanie, którego prelegentką
była dr hab. Iwona Taranowicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyło się 27 stycznia.
Zdrowie jest dzisiaj elementem społecznej świadomości, stwierdziła dr hab.
Iwona Taranowicz. Na ile wszyscy mają
szansę bycia zdrowymi? Zdaniem prelegentki, hasło „twoje zdrowie w twoich
rękach” – myśl przewodnia współczesnej polityki zdrowotnej – przekonuje, że
dobry stan zdrowia można „wyprodukować” przy pomocy określonych działań.
Jednym ze sposobów utrzymania
dobrego stanu zdrowia jest kontrolowanie czynników ryzyka, np. zdrowe
odżywianie, regularne ćwiczenia fizyczne, ograniczanie stresów itp. Niestety,
zmienność tez naukowych dotyczących
dbania o zdrowie przysparza problemów. Ludzie dokonują selekcji informacji płynących z mediów, ale nie wszyscy
posiadają podstawową wiedzę o zdrowiu, by je trafnie weryfikować. Tworzą
się obszary nierówności w zakresie
wiedzy, zależne od kapitałów ekonomicznego i kulturowego jednostki oraz
jej miejsca zamieszkania.
Podstawą dzisiejszej ideologii jest
promocja zdrowia, która zdaniem gościa specjalnego dr n. med. Marzeny Zielińskiej, Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
Akademickiego Szpitala Klinicznego we
Wrocławiu, ma sens, ponieważ skutkuje poprawą jakości życia. Istotne znaczenie ma popularyzacja zachowań prozdrowotnych, m.in. szczepień ochronnych
i badań profilaktycznych.
Zdrowie w socjologii było niegdyś
definiowane jako możliwość wypełniania ról społecznych przypisanych jednostce. Dzisiaj, zdaniem prelegentki,
1
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jest nieco inaczej. Zdrowym jest ten,
kto jest aktywny i definiuje siebie jako
zdrowego.
Po wystąpieniu prelegentki zapytano o podział społeczeństwa w kwestii
akceptacji metod leczenia i technik
medycyny niekonwencjonalnej. Według dr n. med. Marzeny Zielińskiej:
„W naszej kulturze istnieje pewien
system uprawomocniający różne sposoby leczenia”, ale nie ma wyraźnych
podziałów ze względu na status społeczny lub wykształcenie, jeśli chodzi
o aprobatę dla medycyny niekonwencjonalnej.

Grupy dyspozycyjne
w systemie bezpieczeństwa państwa
Tematem kolejnego spotkania, które odbyło się 24 lutego, była socjologia
grup dyspozycyjnych. Prelegentem był
prof. dr hab. Jan Maciejewski, kierownik Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii UWr,
a wśród zaproszonych gości znaleźli
się insp. dr Andrzej Łuczyszyn, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
oraz st. kpt. Remigiusz Adamańczyk,
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 5
we Wrocławiu. Przedstawili oni specyfikę
działalności funkcjonujących w naszym
kraju grup dyspozycyjnych w kontekście bezpieczeństwa obywateli i całego
państwa.
Grupy dyspozycyjne, które definiujemy jako uhierarchizowane i stworzone przez państwo struktury społeczne, spełniające określone zadania na
rzecz członków społeczeństwa, mają
zapewnić bezpieczeństwo obywatelom
państwa. Dlaczego akurat te grupy? Odpowiedzią na to pytanie może być zjawisko sepizacji, polegające na braku zaangażowania ludzi, w sytuacjach, które
interwencji wymagają. Członkowie grup
dyspozycyjnych angażują się właśnie
w tego typu sytuacje.
Profesor Maciejewski podzielił grupy dyspozycyjne na: militarne, paramilitarne, cywilne i grupy ochotnicze,

będące efektem wzrostu świadomości
obywatelskiej. Grupy te utrzymywane
są z budżetu państwa i współdziałają
ze sobą, są wobec siebie współzależne.
Wspomniano również, że państwowe
grupy dyspozycyjne współpracują z organizacjami międzynarodowymi, m.in.
Interpolem.
W opinii gościa specjalnego insp. dr.
Andrzeja Łuczyszyna, z punktu widzenia efektywności i skuteczności „nie
ma nic lepszego niż grupy dyspozycyjne”, ich członkowie mają bowiem
zasób wiedzy gwarantujący profesjonalne i skuteczne działanie. Opinię tę
potwierdzają m.in. badania sondażowe
TNS OBOP z 2011 r. które dowiodły, że
największym zaufaniem Polaków cieszy
się straż pożarna, pogotowie ratunkowe
i wojsko.
Podczas spotkania wywiązała się
dyskusja, podczas której poruszono
m.in. wątek wykorzystywania w praktyce potencjału grup ochotniczych. Okazuje się, że skuteczność realizacji zadań
przez te grupy jest bardzo różna, uzależniona od możliwości budżetu lokalnego
utrzymującego ich działalność. Zatem
potencjał tych grup nie wszędzie jest
wykorzystywany w 100%.
Pytano również, dlaczego teoria grup
dyspozycyjnych nie uwzględnia grupy
ochroniarzy. Profesor Jan Maciejewski
uznał, że jest tak, ponieważ działalność
tej grupy ma komercyjny charakter i służy celom prywatnym.
Kolejne spotkanie z cyklu „O socjologii z Literatką” odbędzie się w kwietniu,
więcej informacji na ten temat można
znaleźć na stronie www.pts.wroclaw.pl.
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Od lewej: dr Adam Mrozowicki, przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PTS, dr Katarzyna Dojwa, prof. Jan Maciejewski,
na drugim planie insp. dr Andrzej Łuczyszyn oraz st. kpt. Remigiusz Adamańczyk
fot. Adam Hiczuk

Neandertalczycy żyli na północ od Karpat
dr Paweł Dąbrowski, Katedra Anatomii Prawidłowej Człowieka UM we Wrocławiu
dr Wioletta Nowaczewska, Katedra Biologii Człowieka UWr
Jeden z zębów ludzkich znalezionych w jaskini Jury Krakowsko-Częstochowskiej należał do 6,5-letniego neandertalskiego dziecka. To wyjątkowo rzadkie znalezisko w skali
całej Europy! Wyniki badań wrocławskich antropologów opublikowało online prestiżowe pismo Journal of Human Evolution.

Po kilku latach badań antropolodzy w pełni wykazali, że wszystkie trzy
zęby znalezione na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej należały do neandertalczyków. Po raz pierwszy mamy
zatem bezpośrednie, pewne dowody,
że neandertalczycy żyli w Europie także
na północ od Karpat.
W 2008 roku w jaskini Stajnia podczas archeologicznych badań terenowych, którymi kierował dr Mikołaj
Urbanowski z Uniwersytetu Szczecińskiego, z warstw środkowo-paleolitycznych osadów wydobyto trzy zęby
trzonowe należące do kopalnych istot
ludzkich. Znalezisku towarzyszyły liczne szczątki kopalnej fauny oraz starannie wykonane kamienne narzędzia,
zidentyfikowane jako mikockie, czyli
wskazujące pośrednio, że w jaskini
mogli mieszkać neandertalczycy.

Neandertalczycy pojawili się w Europie około 230 tys. lat temu. Ich terytorium obejmowało także Azję
zachodnią i Bliski Wschód. Wymarli
około 30 tys. lat temu. Ustalenie przyczyny ich „zniknięcia” stanowi jedną
z największych zagadek współczesnej
paleoantropologii. Przed 2008 rokiem
na terenie Polski nie natrafiono na
szczątki neandertalczyków. Znajdowano natomiast liczne dowody pośrednie
ich obecności, m.in. kamienne narzędzia
kultury mustierskiej.
Wiek zębów znalezionych w jaskini
Stajnia określono początkowo na około
50 tys. lat. Szczegółowa analiza towarzyszących zębom szczątków kostnych
paleofauny, wykonana przez prof. Adama Nadachowskiego, dr. Krzysztofa Stefaniaka oraz dr. Pawła Sochę z Zakładu
Paleozoologii UWr, także wskazała na

ich odległy wiek. Zastosowanie metody radiowęglowej do datowania zęba
niedźwiedzia jaskiniowego oraz metody uranowo-torowej do datowania
zęba mamuta, pochodzących z tej samej warstwy co ludzkie zęby, pozwoliło
sprecyzować wiek znaleziska na okres
od 49 do 52 tys. lat. Mieliśmy zatem do
czynienia z najstarszymi szczątkami
ludzkimi odkrytymi na obszarze Polski.
Zęby należały do trzech różnych
osobników. Neandertalskość pierwszego – stałego, górnego trzonowca
mężczyzny, który prawdopodobnie
zmarł w wieku ok. 20 lat – została
ostatecznie dowiedziona w 2010 roku
przez antropologów dr. Pawła Dąbrowskiego i dr Wiolettę Nowaczewską, pracowników ówczesnej Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rezultaty badań opublikowało pismo
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Ząb 20-letniego mężczyzny z widoczną rysą powstałą na skutek używania wykałaczki
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„Naturwissenschaften”. Obejmowały
analizę porównawczą morfologii korony trzonowca. Wykorzystano planimetrię, radiowizjografię i obrazy powierzchni zęba uzyskane za pomocą
środowiskowego mikroskopu skaningowego. Technologicznego wsparcia
wrocławskim uczonym udzielił Uniwersytet Śląski. Próby szczegółowej
analizy DNA wydobytego z zęba, które
podjęli prof. Tadeusz Dobosz i dr Anna
Sadakierska-Chudy z Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu, nie przyniosły oczekiwanego efektu.
Kolejny ząb – stały górny trzonowiec bez rozwiniętych korzeni i o koronie niewykazującej śladów zużycia –
okazał się sensacją. Należał do około
6,5-letniego dziecka i za jego życia nie
uległ wyrżnięciu. Tak dobrze zachowane trzonowce dziecięce kopalnych
istot ludzkich należą do bardzo rzadkich znalezisk. Są bezcenne dla paleoantropologów. Wyjątkowo dobry stan
korony zęba umożliwił dr Wiolettcie
Nowaczewskiej i dr. Pawłowi Dąbrowskiemu, którzy podjęli współpracę
z paleoantropologami prof. Christopherem Stringerem Timem Comptonem
i Robertem Kruszyńskim z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, przeprowadzenie wielu interesujących analiz
wskazujących na jego neandertalskość.
Antropologowie szczegółowo przebadali topografię korony zęba dziecka.
Posłużyli się m.in. optyczną metodą
Moiré’a, korzystając ze wsparcia prof.
1
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Jana Masajady, dr Elżbiety Jankowskiej
i Tadeusza Przerwy-Tetmajera z Instytutu Fizyki PWr. Zastosowali także analizę planimetryczną, pozwalającą ocenić
względną powierzchnię pól podstawy
poszczególnych guzków korony.
Dodatkowego argumentu na rzecz
neandertalskości zęba dostarczyła analiza grubości szkliwa. Trzonowce neandertalczyków mają szkliwo cieńsze niż
zęby przedstawicieli naszego gatunku.
Dr Marcin Binkowski z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych UŚ
wykonał wirtualny obraz korony zęba
oraz jej przekroju, wykorzystując mi-

krotomografię komputerową. To jedna
z najbardziej nowatorskich metod, pozwalająca ocenić grubości szkliwa zęba
bez jego uszkodzenia. Okazało się, że
ząb dziecka miał charakterystyczne
dla neandertalczyków cienkie szkliwo.
Wyniki badań dowodzące, że ząb bez
wątpienia należał do neandertalskiego
dziecka opublikowało online w połowie
lutego prestiżowe pismo „Journal of Human Evolution”.
Trzeci ząb z jaskini Stajnia – stały
dolny trzonowiec osoby dorosłej –
wrocławscy naukowcy badali także korzystając z pomocy paleoantropologów
z londyńskiego muzeum. Szczegółowe
analizy dowodzące, że należał do neandertalczyka, zostały przedstawione w piśmie „Journal of Comparative
Human Biology”. Prace obejmowały
rekonstrukcję oryginalnej wielkości
korony zęba, wyniki uzyskano dzięki
środowiskowemu elektronowemu mikroskopowi skaningowemu i aparaturze rentgenowskiej. Neandertalskość
trzonowca dowodziła wyjątkowa kombinacja cech morfologii jego korony,
a także występowanie taurodontyzmu
(olbrzymiej „byczej” komory) oraz charakterystycznych mikrourazów. Analiza
materiału genetycznego zęba nie była
możliwa ze względu na jego znaczną
degradację.

Ząb dziecka
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„Na brak pracy nie narzekam”
– dr Piotr Oszczanowski kandydatem
na dyrektora Muzeum Narodowego
we Wrocławiu
Bogumił Dudczenko: Tematów do rozmowy
moglibyśmy znaleźć niemało ze względu na
liczne pola Pana działalności. Punktem wyjścia niech jednak będzie informacja podana
przez media w połowie lutego – Pana nazwisko padło w kontekście przyszłości Muzeum
Narodowego we Wrocławiu i nowej kadencji
dyrektorskiej rozpoczynającej się 1 stycznia
2014 r. Najbliższe miesiące to zapewne czas
szczegółowych planów…
Dr Piotr Oszczanowski: To właśnie było intencją ministra kultury oraz marszałka dolnośląskiego, którzy zgłosili taką propozycję – aby
ten czas wykorzystać jak najbardziej konstruktywnie. Muzeum to delikatna materia, określony sposób funkcjonowania, przede wszystkim
zespół wybitnych specjalistów, a także liczne
zadania wyznaczone tej instytucji. Ta odpowiedzialność jest w moim odczuciu przeogromna.
Jestem wdzięczny za komfort mentalnego i intelektualnego przygotowania się do tego zadania. Mam świadomość, że te kilka miesięcy do
stycznia bardzo szybko minie – zważywszy na
liczbę pozostałych zobowiązań, które jeszcze
przede mną.
Skoro mówimy o muzeum jako instytucji,
zapytam o współczesną rolę muzeum kojarzonego przecież z zamierzchłymi czasami.
Zapewne Pan słyszał, że w naszym regionie
powstaje wirtualne multimedialne muzeum,
w którym barokowe freski będą wyświetlane
na ścianach…
Żeby sprawa była jasna – żyjemy w tak dynamicznych czasach, że obrażanie się na postęp
techniki i możliwości, jakie daje on współczesnemu muzealnictwu, są wyrazem daleko idącej krótkowzroczności. Jednak proszę pamiętać,
że na muzeum spoczywa szczególny obowiązek – ma ono za zadanie (zabrzmi to poetycko)
przenieść pewne wartości w czasie, zachować,
upowszechnić i opracować. Trzeba uczciwie
powiedzieć, że dzisiejszy odbiorca jest niezwykle wymagający. Tym bardziej powinniśmy
iść z duchem czasu, aczkolwiek jeszcze raz zastrzegam – bez względu na to, ile jeszcze wody
w Odrze upłynie, wola obcowania z oryginałem, z prawdziwym dziełem sztuki, przetrwa.

Muzea wirtualne pozostaną rodzajem pewnego
ersatzu. Te najbardziej renomowane, najbogatsze, najbardziej prestiżowe nigdy nie pozbędą
się tego, co mają najcenniejsze – prawdziwych
obrazów, rzeźb, wyrobów rzemiosła. Po to jedziemy do londyńskiego Victoria and Albert
Museum, do Starej Pinakoteki w Monachium
czy do Ermitażu w Sankt Petersburgu, żeby
właśnie zobaczyć ten jedyny oryginał. Myślę, że w przypadku Muzeum Narodowego we
Wrocławiu, które może poszczycić się jedną
z największych kolekcji zarówno sztuki dawnej,
jak i współczesnej polskiej – ten fakt stawia
przed nim określone zadania: odpowiednio zabezpieczyć i konserwować, badać, a następnie
w sposób atrakcyjny prezentować zbiory.
Kilka razy padło w naszej rozmowie słowo
upowszechnianie, tymczasem chciałbym
w jego kontekście zapytać o popularyzację,
z którą jest Pan medialnie kojarzony.
Jestem przykładem pracownika nauki, który,
mając na względzie swoje powinności zawodowe, jest również świadom szczególnej odpowiedzialności – chociażby przed podatnikiem.
To z kolei nakłada na mnie przeświadczenie,
że nie możemy się zamykać w wieży z kości
słoniowej – jak mawiają historycy sztuki. Praca, nawet nie wiem jak bardzo znacząca, która sprawiałaby satysfakcję jedynie niewielkiej
liczbie ludzi, wydaje mi się pracą po części nie
w pełni wykorzystaną, wręcz zmarnowaną.
Z drugiej strony nasze możliwości przypominają
nieraz wołanie na puszczy. Gdyż to nie historycy sztuki, lecz my wszyscy, jesteśmy za tę sferę
odpowiedzialni. Często opowiadam anegdotę
o tym, jak pewnego dnia z kościoła św. Elżbiety
we Wrocławiu zabrano niewielkie alabastrowe
reliefy, żeby poddać je konserwacji. Informacja
o tego rodzaju regularnych pracach konserwatorskich nie jest zwykle podawana. Tymczasem
największą satysfakcję miałem wtedy, gdy –
proszę sobie wyobrazić – już dzień po rozpoczęciu prac napisał do mnie człowiek, który
przyznał uczciwie, że nie ma nic wspólnego
z historią sztuki, na co dzień uprawia wschodnie sztuki walki – czyli był, jak podejrzewam,
karateką lub miłośnikiem aikido – jednak bardzo się zaniepokoił tym zniknięciem. Proszę

Dr Piotr Oszczanowski
fot. Krzysztof Tokarz
Adiunkt w Zakładzie
Historii Sztuki Renesansu
i Reformacji Instytutu
Historii Sztuki
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mi wierzyć, byłem wtedy najbardziej dumny,
bo jeżeli on nagle zauważył, że coś, do czego
się przyzwyczaił – i to w sposób szczególny, bo
w sensie estetycznym – znikło i on czuje pewien dyskomfort, to pomyślałem, że to jest ten
cel, który udało się osiągnąć. Jest ktoś, kto – i to
dobrze, że karateka – pilnuje tego dzieła, który
będzie sprawiał, że jeżeli, nie daj Boże, coś się
mu stanie, wtedy ta informacja bardzo szybko
zostanie upubliczniona. To jest również jedno
z naszych zadań, co z kolei leży też u podstaw
społeczeństwa obywatelskiego – budowanie
współodpowiedzialności. Nauka nieraz powinna wyjść poza okowy swej hermetyczności.
Dydaktyka to jedno – kierujemy wyniki naszych
badań w stronę studentów na różnego typu
studiach, także podyplomowych – ale co stoi
na przeszkodzie, by wiedzę popularyzować,
zaszczepiać tego bakcyla ciekawości? Wtedy
– myślę też o przyszłości – tej pracy nam nie
zabraknie. Niestety najwięcej szkód wyrządzić
mogą ludzie. Zapobiegać temu możemy edukując. Po to tu jesteśmy.
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Podał Pan przykład zaangażowanego odbiorcy. Czy jako społeczność Dolnego Śląska,
Wrocławia jesteśmy zainteresowani historią
sztuki naszego regionu? Czy wiemy, co mamy?
Ogromną satysfakcję sprawia mi osobiście fakt,
że różnego rodzaju przedsięwzięcia – wystawy,
wykłady – powiększają grono osób zainteresowanych tą szczególną materią, jaką jest
dziedzictwo kulturowe i artystyczne. Myślę,
że ta wiedza jest coraz większa. A jest to zasługa już kilkudziesięciu lat pracy tych, którzy
uczyli się tego miejsca – by zrozumieć je, wytłumaczyć i opisać. Ich praca, otwartość i klasa
budzi mój szczery szacunek. Myślę tu choćby
o wrocławskich założycielach kierunku – o prof.
Władysławie Podlasze, prof. Marianie Morelowskim i prof. Zbigniewie Hornungu. Profesorowie
wychowali kolejne pokolenia, które w poczuciu
odpowiedzialności starały się tę materię zinterpretować i upowszechnić. Dziś na pewno
jest nam bliżej do stanu, kiedy ta świadomość
będzie powszechna. Przytoczę taką historię –
w USA w jednej z miejscowości umieszczona
jest tablica głosząca “W tym miejscu nic nigdy
się ważnego nie wydarzyło”. I to jest atrakcja
turystyczna. U nas miejsca na takie coś nie ma.
Każdy zakątek Śląska ma swoje bardzo burzliwe i bogate dzieje. A ich świadkami są rzeczy,
które pozostały – zabytki.
Nie mogę nie zapytać o słynny Wrocławski
Skarb z Bremy. Temat niezwykle popularny…
W przypadku złotnictwa to nie dziwi. Złoto zawsze działało na wyobraźnię. Jednak nie chciał1
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bym sprowadzać zagadnienia tylko do tego wymiaru. Tu trzeba patrzeć nie tylko w kontekście
pewnych dóbr artystycznych, które pozyskało
miasto, ale w kontekście pewnego niezwykłego wspólnego przedsięwzięcia. Wiąże się to
z pana pytaniem o naszą świadomość. Patrząc
na Skarb możemy być pod tym względem optymistami – potrafimy się zmobilizować, ponieść
pewną ofiarę – bardzo wymierną w postaci
środków finansowych, potrafimy się zorganizować tworząc taką akcję. To wzbudziło moje
największe uznanie. Chapeau bas! – poczynając od ministra, prezydenta, biznesmenów, ale
zbierali też przedszkolacy, uczniowie, studenci, pracownicy sfery budżetowej, emeryci… Po
prostu wrocławianie. Wydaje mi się, że przejdzie to do annałów historii, tak jak zaangażowanie w pomoc podczas powodzi w 1997 r. To
buduje tożsamość, tworzy rodzaj szczególnej
więzi. Być może drugi raz by się to nie powtórzyło, jest pewien limit szczęścia i możliwości,
co nie zmienia faktu, że jesteśmy zdolni do
takich działań i do zjednoczenia mimo demagogii wokół. Traktuję to jako zwycięstwo
nas wszystkich. Podobną akcję próbowano na
próżno przeprowadzić np. w Gdańsku. A jednak
Wrocław. Często używamy pojęcia genius loci –
w przypadku Wrocławia rzeczywiście możemy
mówić o pewnej specyfice, nie jest to żadne
działanie wizerunkowe. Coś wyjątkowego jest
w ludziach, którzy musieli zmierzyć się z obcą
historią, obcą spuścizną, a dzisiaj czują się za
nią w pełni odpowiedzialni. To dla mnie bardzo
budujące.
Z pomieszczeń muzealnych przenosimy się
do bliskiego Panu Instytutu Historii Sztuki.
Najpierw zapytam o Podyplomowe Studium
Wiedzy o Sztuce – nazywane przez Pana jedną
z największych zawodowych satysfakcji…
Traktowałem Studium jako kolejne wyzwanie.
Kiedy słuchacz jest człowiekiem dojrzałym,
trzeba zmienić sposób mówienia, wyjaśniania czy prezentowania. Dostrzegliśmy duże
zapotrzebowanie na obcowanie i próbę zrozumienia piękna. Najpierw ławy wypełnili przede wszystkim nauczyciele, którym przyszło
w szkołach, zwłaszcza średnich, zajmować się
wiedzą o kulturze, a którzy czuli pewien niedosyt. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom
stworzyliśmy formułę dydaktyczną. A nasze
intencje w jej tworzeniu najlepiej chyba charakteryzuje nazwa bloków przedmiotów – szkoła
patrzenia. Patrzenie na dzieło sztuki to wyjątkowa umiejętność, wbrew pozorom nie jest
dana człowiekowi od urodzenia. Byliśmy świadomi, że przed nami siedzą nauczyciele – wyjątkowa grupa, bo przecież ich z kolei uczniowie
może będą w przyszłości naszymi studentami.
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Łączy się więc tutaj element misyjny z pragmatycznym. Dzisiaj nauczycieli na zajęciach
jest mniej, pojawiają się nowi ludzie. Choć nie
ma tutaj tłumów jak na zachodzie, gdzie potrafi studiować kilkaset osób… Nie ukrywam,
że dla nas inspiracją był bezdyskusyjny sukces
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, z których korzysta niezwykle chłonna, otwarta i konstruktywna grupa odbiorców.
10 lat mija od założenia Studium. Planują
Państwo świętowanie jubileuszu?
Za każdym razem drżymy, że kolejna edycja jest
zagrożona. Fanfary bym więc odłożył, a podkreślił pracę u podstaw. Daleko nam od fetowania,
bo mamy świadomość, że ciągle jesteśmy na
dorobku.
Poznaliśmy Pana Doktora jako założyciela
Studium i w kontekście organizacyjnym chciałbym zapytać o doświadczenie z czasów pełnienia funkcji wicedyrektora Instytutu Historii
Sztuki.
Cenię to i wiem, że dziś nie da się inaczej funkcjonować. Oprócz czystej nauki można się realizować w przedsięwzięciach organizacyjno-administracyjnych. To szkoła życia, powiem
szczerze. Dziś, kiedy patrzę na moich zwierzchników i podziwiam tych, którzy są wybierani, to
oprócz podziwu mam też pełną świadomość
wyzwań, jakie przed nimi stoją. Wiem, że jest
to nieprawdopodobnie odpowiedzialna i bardzo
trudna praca. Proszę mi wierzyć, jestem pełen
uznania. Stawić czoła pewnym oczekiwaniom
i żyć w poczuciu najdalej idącej odpowiedzialności – to obowiązki, których nie można zazdrościć, lecz trzeba w nich wspierać i pomagać. Tamto doświadczenie to kolejny dowód,
że staram się uciekać od sytuacji, w której,
choć pewnie byłaby komfortowa, zamykałbym
się w przestrzeni czterech ścian – jak „badacz
gabinetowy”. Tymczasem dla mnie nauka to
działanie na różnych polach, a przede wszystkim forma interakcji. Uwielbiam wchodzić
w przedsięwzięcia, w których jestem wyróżniony i zaszczycony tym, że mogę współpracować
z innymi ludźmi.
Mówił Pan o odkrywaniu nowych obszarów,
porozmawiajmy więc chwilę w tym kontekście
o międzynarodowych projektach badawczych.
Projekty międzynarodowe pomagają nam
uzmysłowić sobie, że tkwimy w obszarze
wspólnej rzeczywistości. Problemy, z którymi
staramy się zmierzyć, są de facto problemami
na swój sposób globalnymi. Wspomniane projekty uczą też solidarności, poczucia współod-

powiedzialności. Proszę pamiętać, że regionalność i lokalność, także w historii sztuki, składa
się na pewną globalną postać. Mam tu na myśli
spuściznę obszaru Morza Śródziemnego, przynależymy przecież do cywilizacji Zachodu. Tu
niezliczona liczba więzi czy nici przeplata się
i nas łączy. Zawsze cenna i ważna jest możliwość skonfrontowania swojej pracy z kimś, kto
wykonuje podobną w innym kraju. Konfrontacja
w dobrym tego słowa znaczeniu przynosi tylko
korzyści. W dzisiejszej rzeczywistości niezbędne jest, byśmy wymieniali się doświadczeniami, poczuwali wspólnie do odpowiedzialności.
Wspólnie też bywamy beneficjentami korzyści.
Z kolei dla higieny psychicznej wskazane jest
posłuchanie kogoś obok nas, kogoś z dystansem, z inną optyką. To są ogromne korzyści,
które w naukach humanistycznych są wręcz
oczywiste.
Na zakończenie plany. Naturalną granicą jest
1 stycznia 2014 r.
Trochę wstyd się przyznać… przede mną przede
wszystkim wcześniejsze zobowiązania. Jestem
bardzo wdzięczny panu ministrowi, że nie uwarunkował mojej – zastrzegam się – ewentualnej
przyszłości od zerwania w sposób definitywny
z uczelnią. Wychodzi bowiem z założenia,
że ktoś, kto jest aktywny na danym polu –
w moim przypadku to już 20 lat – powinien
w tym środowisku w dalszym ciągu funkcjonować. Oprócz powinności organizacyjnych
i administracyjnych, mam nadzieję, uda mi
się zachować tę przyjemność obcowania z nauką i też, nawet symbolicznie, z dydaktyką
akademicką. Gdyż, krótko mówiąc, sprawia mi
ona ogromną frajdę. To jest zawsze rodzaj pewnego wyzwania: konfrontacja z człowiekiem
młodym, od którego – proszę pamiętać – my
też się uczymy. Ten czas chciałbym poświęcić
na rzeczy, które kiedyś rozpocząłem albo, co
gorsza, zobowiązałem się, że zrobię… I teraz
ta świadomość upływającego czasu jest pewną presją. Muszę zakończyć projekt dotyczący
monografii kamienicy w Rynku (Rynek 6). Stawiam to sobie za punkt honoru. Pojawiają się
też projekty w Instytucie Historii UWr, które
wkraczają w decydującą fazę. Do tego niedawna wizyta w Pradze związana z międzynarodowym projektem współfinansowanym przez
Unię Europejską… Na brak pracy nie narzekam.
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Sukces doktor Aleksandry Lipińskiej
w Berlinie
Anna Ginter, Anna Michalska
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Doktor Aleksandra Lipińska, adiunkt
w Zakładzie Historii Sztuki Renesansu
i Reformacji, wygrała konkurs na junior-profesurę historii sztuki na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, ufundowaną
przez rząd Niemiec. Przez najbliższe
lata będzie tam wykładać problematykę dziedzictwa kulturowego w Europie
Środkowo-Wschodniej.
Pogłębiająca się świadomość wagi
tego dziedzictwa sprawiła, że władze
niemieckie zdecydowały się utworzyć
specjalne stanowisko dla młodego badacza zajmującego się historią sztuki
obszarów o mieszanej strukturze etnicznej. Wśród wymagań stawianych
kandydatom znalazły się więc, oprócz
osiągnięć naukowych, szerokie zainteresowania badawcze, obejmujące okres
od średniowiecza do schyłku XVIII wieku. W wyniku konkursu, do którego
stanęło kilka uczelni, nowa junior-profesura utworzona została na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.
Obsadzenie tej profesury miało nastąpić także w drodze konkursu. Ostatni jego etap przewidywał wygłoszenie
przez sześciu finalistów publicznego
wykładu. W tej grupie znalazło się dwoje adiunktów UWr: Aleksandra Lipińska
i Mateusz Kapustka. Oprócz komisji
konkursowej wpływ na wybór nowego
profesora mieli studenci, przysłuchujący
się uważnie wszystkim prezentacjom.
Tak komisja, jak i studenci, opowiedzieli się jednogłośnie za dr Lipińską, która
poruszyła w wykładzie problem migracji artystycznych do Lwowa w okresie
nowożytnym, pokazując, jakiej wagi
nabrało to zagadnienie na początku
XXI wieku.
Sztuka Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacje ze sztuką Europy Zachodniej stanowią jeden z elementów
w szerokim wachlarzu zainteresowań
badawczych dr Lipińskiej. Interesuje
ją także rzeźba – jej aspekty formalne
i kontekst ideowy, a ponadto kultura
Niderlandów i jej wpływy w Europie
Środkowej. W życiorysie naukowym
doktor Lipińskiej ważne miejsce zajmuje też udział w prestiżowych konferen1
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cjach międzynarodowych, jak kongresy
Międzynarodowego Komitetu Historii
Sztuki w Montrealu (2004) i Melbourne
(2008) oraz warsztaty związane z projektem „Bild und Konfession” w latach
2007-2010 w Lipsku.
Doktor Lipińska jest laureatką wielu prestiżowych stypendiów i nagród.
W latach 2003 -2004 uzyskała stypendium Fundacji Nauki Polskiej dla
młodych naukowców, a w roku 2010 –
stypendium Netherlands Institute for
Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences. Rok wcześniej uhonorowano ją nagrodą indywidualną
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
II stopnia za książkę powstałą na kanwie rozprawy doktorskiej, napisanej pod
kierunkiem prof. Jana Harasimowicza
(Wewnętrzne światło. Południowoniderlandzka rzeźba alabastrowa w Europie
Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2008).
Pod redakcją Aleksandry Lipińskiej
ukazały się dwa tomy materiałów konferencyjnych: Materiał rzeźby. Między
techniką a semantyką oraz Dziedzictwo
reformacji w księstwie legnicko-brzeskim. Spośród wielu artykułów przez
nią napisanych wymienić należy przede wszystkim: Adaptations of Imported Southern Netherlandish Alabaster
Sculpture in the Baltic Area in the 2nd
Half of the 16th Century, który ukazał
się w książce Po obu stronach Bałtyku,
oraz Stille Kracht. Inspiracje kulturą
Jawy w twórczości Jana Toroopa, ogłoszony drukiem w czasopiśmie „Quart”,
a także napisany wspólnie z Krisem
van Heuckelom artykuł Kultura werbalna i wizualna jako składniki tożsamości
Polaków, Belgów i Holendrów w ujęciu
porównawczym, opublikowany w tomie
Wielokulturowość-międzykulturowość
obszarami edukacyjnych odniesień.
Oficjalne objęcie stanowiska z początkiem roku akademickiego 2012/2013
uświetniła konferencja naukowa „Gemeine Artefakte. Zur gemeinschaftsbildenden Funktion von Kunstwerken
in den vormodernen Kulturräumen Ostmitteleuropas” („Wspólne artefakty.
O wspólnototwórczej roli dzieł sztuki

Dr Aleksandra Lipińska
fot. TU Berlin, Pressestelle,
Ulrich Dahl

w przednowoczesnej przestrzeni kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej”),
zorganizowana przez Instytut Historii
Sztuki i Urbanistyki Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Jednym z zaproszonych referentów był prof. dr hab. Jan
Harasimowicz, opiekun naukowy doktor Lipińskiej, który wygłosił wykład
„Depozyt – trofeum – bagaż podróżny.
Stosunek do dziedzictwa kulturowego
i spuścizny artystycznej Europy Środkowej w XX wieku i jego konsekwencje
dla współczesnych badań historyczno-artystycznych”. Z kolei Aleksandra
Lipińska, już w nowej roli junior-profesorki, wygłosiła referat pt. „Obcy czy
rodzimy? Alabaster w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej”.
Uczczenie nowej junior-profesury
specjalną konferencją naukową świadczy dobitnie o randze tego stanowiska
i nadziejach, jakie z jego utworzeniem
wiążą niemieckie władze. Cieszymy się,
że stanowisko to objęła osoba wykształcona i wypromowana na Uniwersytecie
Wrocławskim. Pozostaje nam pogratulować wielkiego sukcesu Juniorprofessorin Aleksandrze Lipińskiej i życzyć, by
wkrótce przyszły kolejne.
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Studenckie Koła Naukowe |
Zimowe liczenia nietoperzy 2013
Ewa Przepiórka, studentka III roku biologii, przewodnicząca SKN Teriologów
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Uczestnicy liczeń zimowych w 2013 r. Od lewej: Anna Kmiecik, Piotr Ziółkowski, Paulina Turowicz, Ewa Przepiórka, Sławomir Oboda
fot. J. Furmankiewicz

Zimowe liczenia nietoperzy na Dolnym Śląsku to duża akcja angażująca
co roku wielu specjalistów i sympatyków chiropterologii, wielu naukowców
i adeptów – także nas – członków Studenckiego Koła Naukowego Teriologów
UWr. Każdy uczestnik zaopatrzony jest
w latarkę i kask, kalosze i kombinezon
(czasem prowizoryczny). Każdy gotów
do zmierzenia się z błotem, zimnem
i wilgocią. Wszystko to w jednym celu
– policzyć hibernujące nietoperze!
Badania te odbywają się w ramach
corocznego monitoringu zimowisk nietoperzy w Polsce. Prowadzą je m. in. pracownicy i studenci Zakładu Ekologii Behawioralnej naszej uczelni. W roku 2013
odbyło się już czternaste z kolei liczenie.
Spenetrowano największe sudeckie jaskinie, wiele sztolni, jedną fortyfikację
i kilka strychów kościołów. Naliczono
około 3100 nietoperzy z sześciu rodzajów i 17 gatunków. Zdecydowanie
najważniejszym naturalnym hiberna-

kulum (miejscem hibernacji) jest Jaskinia Niedźwiedzia w Masywie Śnieżnika.
To miejsce zimowania dla prawie 1200
nietoperzy! Około połowa z nich należy do gatunku nocek orzęsiony (Miotis
emarginatus), co pozwala nazwać to
stanowisko najliczniejszym w Polsce.
Wszystko to za sprawą przełomowego
zdarzenia z 2012 r., czyli odkrycia nowych partii jaskini z Salą Mastodonta
na czele. Okazało się bowiem, że w tym
miejscu zimuje aż sześciokrotnie więcej nietoperzy niż wynikałoby z danych
z poprzedniego roku.
Innym ważnym miejscem dla polskiej chiropterofauny jest strych katedry
w Świdnicy. Stanowi on wręcz swego rodzaju mekkę dla karlików (Pipistrellus).
Co roku wiosny wyczekuje tam około
700 osobników, co oznacza, że strych
katedry w Świdnicy jest największym
znanym miejscem hibernacji nietoperzy
z tego rodzaju w Polsce. A czym właściwie jest hibernacja? To stan, w którym

zwierzęta obniżają tempo metabolizmu
redukując zużycie energii i przeczekują
trudne do przeżycia okresy. Nietoperze
późnym latem i jesienią pochłaniają
olbrzymie ilości owadów gromadząc zapasy tłuszczu, które mają zapewnić im
przetrwanie w chwilach, kiedy zdobycie
pokarmu stanie się niemożliwe. W trakcie zimowego odrętwienia obniżają
temperaturę swojego ciała do zaledwie
kilku stopni Celsjusza, stają się wtedy
tylko o 1-2°C cieplejsze od otoczenia.
Zwalnia też ich rytm bicia serca, tempo przemiany materii, a częstość oddechów nie przekracza kilku na godzinę.
Wybudzenie zwierzęcia w trakcie hibernacji bywa dla niego bardzo niebezpieczne. Koszt energetyczny, jaki nietoperz ponosi przez takie wybudzenie,
sprawia, że zapasy tłuszczu kończą się
jeszcze przed zakończeniem zimy.
Nieaktywny stan nietoperzy podczas hibernacji sprzyja ich liczeniu, choć
i tak wymaga sporej wprawy. Załamania,
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Zimowe liczenia nietoperzy dostarczają nam bardzo ważnych informacji
o obecnym stanie populacji, zmianach
liczebności, a nawet zmianach środowiskowych. Dane zbierane nieprzerwanie na przestrzeni lat są bezcenne
przy planowaniu dalszych badań lub
programów ochrony obszarów wartościowych przyrodniczo. Zimowe liczenia
mają też swój „mikrowymiar” w życiu
zaangażowanych w nie osób, zarówno
studentów biologii, jak i sympatyków
spoza środowiska naukowego. Jest to
czas, żeby poznać nowych, inspirujących ludzi, odkryć nieznane dotąd miejsca. Umożliwia dostrzeżenie pozornie
tak prozaicznych rzeczy, jak piękno
otaczającej przyrody, struktura geologiczna skały, do której przyszło nam
przylgnąć, czy docenienie suchego
kompletu odzieży na zmianę. Poznawanie swoich możliwości, poszukiwanie własnej drogi w świecie nauki oraz
zdobyte doświadczenie to wartości,
których nie sposób przecenić.
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Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros
fot. J. Furmankiewicz
Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
fot. J. Furmankiewicz

rysy czy szczeliny o średnicy 2 cm są
często niezauważalne dla obserwatorów – na szczęście dla nietoperzy, bo
to tam przeważnie mają swoje kryjówki. Natomiast szczęściem dla adeptów
chiropterologicznej „gorączki złota”
jest możliwość spotkania kilku gatunków, które preferują więcej przestrzeni i spędzają zimę zawisając wolno
na suficie czy ścianie hibernakulum.
Konfiguracji jest wiele: pojedynczo lub
w dużej grupie (klaster), swobodnie lub
w ciasnej szczelinie. Mogą wisieć na
tylnych kończynach lub leżeć na skalnej półce, chować uszy pod skrzydła
jak gacki (Plecotus) lub okrywać błoną
lotną całe ciało jak podkowce (Rhinolophus).

1
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Studenckie Koła Naukowe |
Kamczatka, czyli dalej to już tylko bliżej
dr Joanna Furmankiewicz, opiekun naukowy SKN Teriologów,
Zakład Ekologii Behawioralnej
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Krater wulkanu Awaczyńskiego
fot. J. Furmankiewicz

Na przełomie czerwca i lipca 2011 r.
Studenckie Koło Naukowe Teriologów
UWr wybrało się na Kamczatkę. Z podjęciem decyzji nie mieliśmy problemu,
pomysł narodził się nagle, ale nie zamierzaliśmy z niego łatwo zrezygnować
mimo ostrzeżeń o wysokim promieniowaniu radioaktywnym w wyniku awarii
elektrowni atomowej w Fukushimie,
oddalonej o około 2000 km od Półwyspu Kamczackiego. Celem wyprawy
było zobaczenie przyrody, krajobrazów
i wulkanów tego odległego miejsca
oraz nawiązanie kontaktów.
Podróż trwała prawie dwie doby. Pociągami dostaliśmy się do Moskwy, skąd
samolotem do stolicy Kamczatki – Pietropawłowska Kamczackiego. Po załatwieniu formalności związanych z rejestracją
w tamtejszym urzędzie migracyjnym,
wyruszyliśmy w góry. Tam, niestety,
przywitał nas deszcz i gruba pokrywa
śnieżna zalegająca w wyższych par-

tiach gór. Lato na Kamczatce jest bardzo
krótkie, a tego roku przyszło stosunkowo późno i połowa naszego miesięcznego wyjazdu odbyła się pod znakiem
deszczu, chmur i śniegu. Pomimo tego
udało nam się wejść na dwa czynne
wulkany: Awaczyński (2751 m n.p.m.)
i Goriełyj (1829 m n.p.m.), o tej porze pokryte jeszcze grubą warstwą śniegu. Krater pierwszego wulkanu wypełniony jest
zastygłą lawą, w której znajdują się
fumarole emitujące parę wodną i gazy
(m. in. dwutlenek siarki i cholorwodór).
Ściany krateru zabarwione są na piękny
żywy żelazisty kolor, co w połączeniu
z żółtymi fumarolami i białym śniegiem, tworzy malowniczy krajobraz.
Ze szczytu roztaczał się piękny widok
na Zatokę Awaczyńską i przybrzeżne
wody Oceanu Spokojnego oraz inne
wulkany. Podziemne ciepło skał i widoki zachęcały nas do dłuższego pozostania w tym miejscu. Delektowanie

się tymi urokami nie mogło jednak
trwać długo, ze względu na szkodliwe
gazy wydobywające się z fumaroli.
Wulkan Goriełyj, podobnie jak Awaczyński, udało nam się zdobyć w jednodniowym „oknie pogodowym”. Presja
była duża, bo czuliśmy, że następnego dnia pogoda może się zepsuć (i tak
też się stało), mimo późnej pory wyruszyliśmy więc na szczyt. Wędrówka
była trudna, długa i w głębokim śniegu.
Z daleka widać było szeroki słup dymu
wydobywającego się z jednego z kraterów, aktywność wulkanu zmieniała się
w ciągu dnia, więc obawialiśmy się, że
szczyt zdobędziemy w chmurach wulkanicznych wyziewów. Do celu dotarliśmy o zachodzie słońca, podziwiając
piękne i surowe krajobrazy oraz dwa
kratery. Na dnie jednego z nich widoczna była lawa, której towarzyszył spory
słup dymu. Drugi krater wypełniało
jezioro, o tej porze roku zamarznięte.
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I jak to bywa z aktywnymi wulkanami,
dłuższy pobyt na ścianach kraterów
był niewskazany, ze względu na opary
siarkowodoru, które gęstniały z minuty na minutę. Zgodnie więc z naszymi przewidywaniami, krater wulkanu
opuszczaliśmy otoczeni gęstym wulkanicznym dymem.
Rejon wulkanu Goriełyj jest jednym
z wielu na Kamczatce, gdzie znajdują
się gorące źródła. Skorzystaliśmy więc
z okazji i w pobliskiej dolinie poszukaliśmy kilku z nich. Ich temperatura zachęcała do ciepłej kąpieli i wymoczenia kilkudniowego brudu. Nasza kąpiel
była tym bardziej emocjonująca, że gorące źródła bywają odwiedzane przez
niedźwiedzie. Podobno niedźwiedzie
były widziane nawet na kraterze wulkanu Goriełyj! My widzieliśmy ich tropy
i odchody, ale nie spotkaliśmy żadnego.
Niedźwiedzie „towarzyszyły” nam
jednak przez cały wyjazd. Często podążaliśmy ich tropami, czujni w obawie
o atak. W czerwcu i lipcu niedźwiedzie
ukrywają się najczęściej w zaroślach i lasach, schodząc w sierpniu na żerowiska
w rozlewiskach rzek i w zatokach. Gromadzą się tam wędrujące łososie, nazywane czerwonym złotem Kamczatki,
wartościowym zarówno dla ludzi, jak
i niedźwiedzich żołądków. Niedźwiedź
brunatny kamczacki jest największym
podgatunkiem niedźwiedzia brunatnego w Eurazji. Liczebność jego populacji
na Kamczatce na początku lat sześćdziesiątych wynosiła na około 15–20
tys. osobników. Od tego czasu liczba
kamczackich niedźwiedzi zmniejszyła
się o połowę – główną przyczyną jest
kłusownictwo. Niestety, nie jest to gatunek chroniony w tym rejonie i często
strzela się do niego podczas zorganizowanych, płatnych polowań, które najczęściej odbywają się wczesną wiosną,
gdy otępiałe i głodne po śnie zimowym
niedźwiedzie schodzą z gór.
Jedna z największych i najlepiej poznanych populacji niedźwiedzi znajduje
się w kamczackim rezerwacie – Kronockim Parku Narodowym, wpisanym na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Park ten jest znany z pięknej Doliny Gejzerów i Doliny Śmierci. W tej ostatniej,
w 1975 r. wulkanolodzy odkryli zagadkowe cmentarzysko różnych zwierząt.
Wielkie pomory spowodowane były trującymi wyziewami wulkanicznymi, które kumulują się podczas bezwietrznych
dni. Niestety, nie było nam dane zoba1
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Uczestnicy wyprawy na Kamczatkę na tle wulkanu Koriackiego. Od lewej: Ewa Przepiórka,
Anna Kosmowska, Kamila Kunkiewicz, Piotr Zieliński, Paulina Turowicz, Ewelina Mikołajczyk
fot. J. Furmankiewicz

czyć tych miejsc, gdyż obecnie można
tam dotrzeć tylko helikopterem. Jedyną
alternatywą dla tej drogiej opcji jest
około dziewięciodniowa wędrówka, na
którą nie mieliśmy czasu. Mamy nadzieję, że następnym razem nam się uda.
Naszym celem było także zdobycie
Kluczewskiej Sopki (4750 m n.p.m.),
najwyższego czynnego wulkanu Eurazji,
oddalonej od Pietropawłowska o ponad
600 km w kierunku północnym. Gdy
tylko przybyliśmy na miejsce, pogoda
uległa znacznemu pogorszeniu. Na
szczęście szybko znaleźliśmy domek
wulkanologów, w którym przeczekaliśmy kilka dni deszczu i niskich gęstych
chmur. Na Kamczatce nie ma oznakowanych szlaków, dostępne mapy nie
są zbyt szczegółowe, a teren jest trudny, wędrować więc powinno się tylko wtedy, gdy widoczność jest dobra
i prowadzi nas odbiornik GPS. Piątego
dnia, gdy przeczytaliśmy już wszystkie
książki, zjedliśmy prawie wszystkie
zapasy jedzenia, a decyzja o powrocie
wisiała w powietrzu, chmury rozeszły
się. Zobaczyliśmy piękną i ogromną
górę oraz rozlewiska w dolinie rzeki
Kamczatki. Rozpoczęliśmy wędrówkę, pamiętając o ostrzeżeniach związanych ze spadającymi kamieniami
z bardzo stromego szczytu. Po drodze
mijaliśmy mniejsze nieczynne stożki
wulkaniczne o zróżnicowanej geologii
oraz potoki zastygłej i zerodowanej
lawy. Przyroda tego miejsca zadziwiła
nas kilkukrotnie, bo pomimo pozornej
surowości warunków, roślinność wkra-

czająca na wulkany jest zadziwiająco
bogata. Tajga porastająca ich podnóża
oraz tereny nizinne jest gęsta i nieprzebyta, stanowiąc raj dla komarów i meszek. Powyżej niej znajdują się bogate
zbiorowiska roślinności łąkowej, a jeszcze wyżej roślinności tundrowej, także
z zadziwiająco bogatą florą naczyniową.
W połowie drogi na Kluczewską
Sopkę pogoda ponownie zepsuła się,
widoczność znacznie się pogorszyła
i spadło około 30 cm śniegu. Niestety
nie mieliśmy już czasu, aby czekać na
kolejną poprawę warunków, bo zbliżał
się dzień naszego powrotu do domu,
przed którym chcieliśmy jeszcze odbyć
rejs statkiem po Zatoce Awaczyńskiej.
Z wielkim żalem wracaliśmy do cywilizacji…
Powrót minął nam jednak w miłej
atmosferze i w towarzystwie geologów
z Pietropawłowska, którzy prowadzili
badania w rejonie Kluczewskiej Sopki
i podwieźli nas kamazem 600 km do
stolicy Kamczatki. Po drodze czekała
nas jeszcze przeprawa przez Kamczatkę
– największą rzekę Półwyspu. Rozbiliśmy więc obóz na jej brzegu i walczyliśmy z komarami, których roje zbierały
się wokół naszych głów, pod tropikami
namiotów, i we wszystkich możliwych
otworach. Jedynym ratunkiem były
moskitiery na kapeluszach, a wszelkiego rodzaju repelenty pomagały jedynie
przez kilka minut. O dziwo, miejscowa ludność dużo lepiej niż my radziła
sobie z natrętnymi owadami. Komary
utrudniały nam obserwacje nietoperzy
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Rodzinka susłów przy wejściu do nory
fot. J. Furmankiewicz

żerujących nad rzeką i w pobliskich
lasach. Kamczackie nietoperze są poznane w małym stopniu – do tej pory
stwierdzono tutaj tylko trzy gatunki:
nocka Brandta, mroczka pozłocistego
i jeden z podgatunków gacka brunatnego. Udało nam się zaobserwować dwa
z nich: w trakcie obozowania nad rzeką
Awaczą w okolicach Jelizowa, nasłuchiwaliśmy za pomocą detektorów polujące mroczki, a nad rzeką Kamczatką
obserwowaliśmy żerujące nocki. Liczba

nietoperzy była tutaj zadziwiająco niska, pomimo ogromnej ilości komarów,
które stanowią ich pożywienie.
Najciekawszych obserwacji dostarczyły nam jednak susły północne,
które w bazach turystycznych, położonych daleko w górach, nie wykazują
żadnego lęku przed ludźmi. Początkowo ucieszył nas ten fakt, bo mogliśmy
fotografować te zwierzęta z bliskiej
odległości, jednak później ich niesforne
zachowanie zaczęło nas denerwować,

bo znikały nam skromne zapasy naszego pożywienia. Susły tworzą grupy
rodzinne złożone z kilku osobników
i zamieszkują system nor, a zimą zapadają w sen. Gatunek ten, ze względu
na swą ciekawość i organizację socjalną, stanowi bardzo dobry obiekt badań
behawioralnych.
Jak wielki jest potencjał badawczy
Kamczatki przekonaliśmy się obserwując przyrodę, czytając dostępną literaturę oraz prowadząc rozmowy z dyrekcją Parku Narodowego Naliczewo,
która jest otwarta i chętna do pomocy
w badaniach i wolontariacie na terenie
całego Półwyspu Kamczackiego.
Polecamy czytelnikom podróż do
tego pięknego miejsca, gdzie nieczynne
i aktywne wulkany oraz, wbrew pozorom, bogaty świat przyrody ożywionej tworzą niesamowite połączenie.
Ogrom dzikich terenów Kamczatki,
w wielu miejscach nietkniętych ludzką
stopą, robi jeszcze wrażenie w czasach,
w których człowiek wyeksplorował niemalże każdy zakątek Ziemi. Na pewno
tu jeszcze wrócimy, a w międzyczasie
poszukamy równie pięknych i wciąż
dzikich miejsc.

Śniadanie z susłami
fot. J. Furmankiewicz
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Samorząd Doktorantów |
Samorząd, czyli związek zawodowy
doktorantów
Łukasz Andrzejewski
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Studia trzeciego stopnia, czyli studia doktoranckie, powstałe jako jeden z efektów Procesu Bolońskiego,
są w strukturze szkolnictwa wyższego
prawdziwym fenomenem. Stanowią
jedyną szansę, aby prowadzić zajęcia
dydaktyczne i jednocześnie samemu
w nich uczestniczyć jako student; aby
oceniać i równocześnie samemu uzyskiwać zaliczenia; aby samodzielnie
prowadzić badania naukowe i zdawać
egzaminy. Studia doktoranckie będące naturalnym „wstępem” do dalszej
pracy naukowej nie zostały jednak wystarczająco precyzyjnie zdefiniowane.
Trudno jest powiedzieć, co to w praktyce znaczy być doktorantem.
Określenie „student trzeciego stopnia” wydaje się zbyt wąskie i niejasne,
bo przecież studenci nie wystawiają
ocen innym studentom. Z drugiej jednak strony – doktorant nie jest pracownikiem, ma przecież indeks i uczelnia
nie jest jego pracodawcą. Ten wciąż niejasny status doktoranta, mimo ogromnego wsparcia ze strony uniwersytetu,
wymaga nie tylko doprecyzowania, ale
również silnej reprezentacji tworzonej
przez uczestników studiów trzeciego
stopnia. Tą reprezentacją jest Samorząd działający zarówno na poziomie
wydziałów, jak i w ramach ogólnouczelnianego Sejmiku i Rady Doktorantów UWr.
Głównym zadaniem Samorządu,
oprócz reprezentowania, jest pomoc
doktorantom i dbanie o ich interesy.
Wbrew pozorom nie jest to jedynie biurokratyczny zapis, lecz realne zadanie,
przed którym codziennie stają przedstawiciele Rady, Sejmiku i Wydziałowych Rad Doktorantów. Spraw jest całe
mnóstwo – od tych najbardziej prozaicznych, ale też siłą rzeczy najważniejszych, czyli kwestii finansowych, przez
wspieranie działalności naukowej, aż
po te związane ze sporami pomiędzy
doktorantami i uczelnią. Samorząd
jest więc zarówno instytucją uniwersytetu, jak i czymś na kształt „związ1
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Łukasz Andrzejewski
fot. Kuba Dąbrowski

ku zawodowego”, który czasami musi
przeciwstawić się uczelni w trosce o interesy doktorantów. Jest to sprawa dość
oczywista, jeśli spojrzy się na ogólną
formułę działalności samorządowej,
lecz warto – dla dobra obu stron – nieustannie ją podkreślać. Wspólnotowa
formuła Samorządu, która jest główną wartością naszej pracy, ma na celu
w pierwszej kolejności zapewnienie
odpowiedniego miejsca doktorantom
w strukturze uczelni.
Działalność Samorządu Doktorantów
nie byłaby możliwa bez zaangażowania. Chociaż z uczestnictwem w pracach
Samorządu nie wiążą się żadne gratyfikacje, jest to niepowtarzalna szansa,
aby trzymać rękę na pulsie i działać na
rzecz wspólnych interesów. Dlatego
tym bardziej zachęcam do wspólnej
pracy – najbliższe wybory odbędą się
wiosną 2013 roku.

Doktorant w Instytucie
Filozofii, absolwent
MISH Akademii «Artes
Liberales», publicysta,
tłumacz i przewodniczący
Samorządu Doktorantów
UWr. W pracy naukowej
zajmuje się związkami
teorii i praktyki politycznej
oraz problematyką emancypacji. Poza murami
uniwersytetu: frankofil,
kitesurfer i miłośnik
„ostrego koła”. W 2012
roku opublikował
Politykę nowotworową.
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Niezależne Zrzeszenie Studentów Uwr |
Co słychać w NZS-ie?
Marta Bodys
Niezależne Zrzeszenie Studentów to największa i najprężniej funkcjonująca organizacja studencka w Polsce. Istnieje już od 30 lat,
zrzeszając ok. pięciu tys. członków i prowadząc
w swoich lokalnych oddziałach liczne projekty
o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Do
najważniejszych, o których warto wspomnieć,
należą cykliczne przedsięwzięcia międzyuczelniane: Drogowskazy Kariery (kompleksowy
program na rzecz rozwoju ścieżki kariery studentów połączony z programem praktyk), OKFS
(ogólnopolski konkurs fotografii studenckiej),
Twoje Prawa (cykl wykładów z zakresu prawa), Wampiriada (zbieranie krwi dla placówek
służby zdrowia), Studencki Nobel (ogólnopolski
konkurs na najlepszego studenta RP), Nic o Nas
bez Nas (cykl spotkań, debat i konferencji z autorytetami społecznymi).
Jako organizacja uczelniana przy Uniwersytecie Wrocławskim, do której należy ok. 100 członków i sympatyków, ciągle się rozwijamy, ale już
jesteśmy mocno wpisani w życie i funkcjonowanie uczelni. Odczuwamy nieustanny głód
zdobywania nowych doświadczeń i działania
na rzecz uniwersytetu oraz mieszkańców naszego miasta. Oprócz projektów ogólnopolskich
realizujemy także projekty uczelniane: Akademicki Rock (przegląd studenckich zespołów
rockowych), Akademię Młodych Naukowców
(projekt charytatywny dla dzieci ze świetlic
środowiskowych), Dzień Życzliwości (projekt
realizowany we współpracy z Biurem Promocji
Miasta Wrocław i Zespołem ds. Promocji UWr).

Aktywna wiosna
z NZS-em
Początek nowego semestru zawsze wydaje
się być trudny. Po ciężkich, sesyjnych bojach
czas wolny mija w okamgnieniu, dlatego NZS
stara się osłodzić studentom uczelnianą rzeczywistość. Pod koniec lutego ruszył Przegląd
Kapel Studenckich Akademicki Rock. Studenckie zespoły z Wrocławia i nie tylko mierzyły się
w walce o cenne nagrody m.in. 60 godz. w studiu nagraniowym i czek na 1500 zł do wykorzystania w sklepie muzycznym Riff, a także tytuł
najlepszej akademickiej kapeli rockowej. Koncerty półfinałowe odbyły się 27 lutego i 6 marca,
a 13 marca miał miejsce wielki finał we wrocławskim klubie Bezsenność.

Kolejny projekt, jaki przygotowuje na wiosnę NZS, to Drogowskazy Kariery, czyli dwutygodniowy cykl bezpłatnych szkoleń, warsztatów
i spotkań, które mają pomóc studentom w wyborze ścieżki ich przyszłej kariery. Projekt jest
objęty patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora prof. Marka Bojarskiego.
Bardziej artystyczne dusze, które mogą poczuć się zagubione w gąszczu szkoleń związanych z „miękkimi” i „twardymi” umiejętnościami
mogły wziąć udział w Pstrykaliadzie (1-8 marca),
podczas której nasi specjaliści uczyli, jak robić
profesjonalne zdjęcia. Pstrykaliada to część
Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej — projektu, który wyłoni najlepszych fotografów-studentów w Polsce. Główna nagroda to bezpłatna nauka przez pięć semestrów
w szkole fotografii Abrys.
Ponieważ NZS wie, że najważniejsze jest poszerzanie horyzontów każdego człowieka, cały
czas dyskutujemy i debatujemy z gośćmi, których zapraszamy do udziału w projekcie Nic
o Nas bez Nas! Naszym ostatnim gościem był
były premier i absolwent naszej uczelni — Kazimierz Marcinkiewicz.
NZS działa, by ożywiać i aktywizować studenckie środowisko na Uniwersytecie Wrocławskim. Więcej o naszych projektach (bo to,
o czym tu wspomnieliśmy, to nie wszystko!)
można przeczytać na naszej stronie:
www.nzs.uni.wroc.pl.
Zapraszamy!
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Prof. Redlich członkiem Komitetu Polityki Naukowej CERN-u
12 grudnia 2012 r. Rada Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie mianowała prof. dr. hab. Krzysztofa Redlicha
z Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr na członka Komitetu Polityki Naukowej (Scientific Policy Committee) na 3-letnią kadencję od
1 stycznia 2013 r. W czasie blisko sześćdziesięciu lat działalności CERN-u prof. Redlich został czwartym Polakiem nominowanym
do tego najbardziej prestiżowego gremium w Europie, do którego powoływani są naukowcy cieszący się najwyższym uznaniem
w środowisku naukowym.

20 lat Studium Generale
O randze tego jubileuszu świadczyć może choćby obecność na uroczystości 5 marca rektorów kilku wrocławskich uczelni oraz
byłych rektorów UWr. Spotkaniu (tym razem wyjątkowo w Auli Leopoldyńskiej) towarzyszyła wystawa poświęcona działalności
Studium, które oficjalnie powołane zostało do istnienia uchwałą Senatu UWr z 17.02.1993 r., choć funkcjonowało już od końca
1991 r. Historię przypominali prof. dr hab. Ewa Dobierzewska-Mozrzymas oraz prof. dr hab. Adam Jezierski – prorektor ds. badań
naukowych i współpracy z zagranicą. Wykłady wygłosili prof. dr hab. Krzysztof Meissner oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, członek
Polskiej Akademii Nauk. Już teraz zapraszamy do lektury kolejnego wydania „PU”, w którym napiszemy m.in. o jubileuszu oraz
znaczeniu Studium Generale. (bd)

Uniwersytet Wrocławski w ostrowskiej synagodze
Na UWr powstał Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, stworzony wspólnie z samorządem
Ostrowa i stowarzyszeniem „Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi”. To konsekwencja wcześniejszej, niesformalizowanej współpracy
między Instytutem Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr a władzami Ostrowa. Ośrodek będzie miał siedzibę w XIX-wiecznej, odnowionej dwa lata temu synagodze. Będzie to pierwsza jednostka naszej uczelni na terenie Wielkopolski.

Najlepsza praca magisterska z informatyki
28
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Spośród 41 prac magisterskich z informatyki obronionych w roku akademickim 2011/2012, które wpłynęły na konkurs Polskiego
Towarzystwa Informatycznego, jury za najlepszą uznało rozprawę Tomasza Dudziaka, absolwenta UWr. Tomasz Dudziak, obecnie
doktorant Max Planck Research School for Computer Science w Sarrbrücken, w swojej pracy zajął się relacyjną analizą zachowania
się pamięci podręcznej procesora przy wykonywaniu programów operujących na strukturach ze wskaźnikami. Promotorem rozprawy
był prof. Witold Charatonik.

Uniwersytet Wrocławski wśród najlepszych w rankingu Narodowego Centrum Nauki
NCN opublikowało w styczniu 2013 r. zestawienia rankingowe grantobiorców. Na pierwszym miejscu rankingu znajduje się Uniwersytet Jagielloński, którego 409 projektów zostało dofinansowanych sumą ponad 156 mln zł, miejsce drugie i trzecie to Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. UWr zajął szóste miejsce: dofinansowano 132 projekty
kwotą ponad 42 mln zł. Miejsce w pierwszej dziesiątce oznacza, że naukowcy z UWr doskonale zdają sobie sprawę, że przyszłość
należeć będzie właśnie do tych uczelni, które postawiły przede wszystkim na działalność badawczą i chcą uprawiać naukę na
najwyższym poziomie.

Freski zabezpieczone, czekają na renowację
W grudniu zeszłego roku w salach im. Balzera i im. Polonii Wrocławskiej zakończono odsłanianie i zabezpieczanie barokowej
polichromii autorstwa jezuity Johanna Kubena. Wykonanie prac konserwatorskich było możliwe dzięki 150 tys. zł dotacji, którą
przyznał Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Oba pomieszczenia znajdują się w gmachu głównym UWr, bezpośrednio nad Aulą
Leopoldiną. Wydzielone zostały z dawnej sali teatru akademii jezuickiej, czyli Audytorium Comicum. Nieznane fragmenty ich
dekoracji malarskiej zostały odkryte w roku 2010 i 2011 podczas badań konserwatorskich, poprzedzających planowany remont
Auli i sal położonych nad nią.

Ruszyła rekrutacja na prawo II stopnia na UWr
5 lutego na UWr po raz pierwszy otworzono rekrutację na 2,5-letnie studia prawnicze, są to studia II stopnia, niestacjonarne.
Oznacza to, że tytuł magistra prawa będą mogły uzyskać także osoby, które mają stopień licencjata zupełnie innego kierunku, bez
konieczności ukończenia dotychczasowych, 5-letnich studiów jednolitych. Na 250 miejsc przyjęto 238 osób.
(ak)
Wykorzystałam teksty: M. Porady, Ł. Krzywki

1

| 2013

Przegląd Uniwersytecki

wieści z…

Wieści z Ogrodu |
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Wrocławskiego – historia i dzień dzisiejszy
dr Magdalena Mularczyk

Wilczomlecz mocny
fot. Magdalena Mularczyk

Ogród Botaniczny UWr jest drugim –
po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, założonym
w 1783 r. – najstarszym ogrodem botanicznym w Polsce. Od 1974 r. jest wpisany na listę zabytków województwa
wrocławskiego (obecnie dolnośląskiego), a od 1994 r. – na mocy zarządzenia
prezydenta RP Lecha Wałęsy – znajduje
się w obrębie historycznego centrum
miasta, objętego szczególną ochroną konserwatorską. Powstał w 1811 r.
(w tym samym roku, w którym zaczyna
się akcja „Pana Tadeusza”) w związku
z połączeniem wrocławskiej jezuickiej
akademii Leopoldiny z Uniwersytetem
z Frankfurtu nad Odrą i utworzeniem
państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pięciohektarową parcelę z pozostałością dawnej odnogi Odry – położoną na terenie dawnych fortyfikacji
tzw. Skaczącej Gwiazdy osłaniających
Ostrów Tumski, zburzonych z rozkazu
Napoleona Bonapartego po zdobyciu Wrocławia przez armię francuską
w 1807 r. – podarował nowo założonej
uczelni król pruski Fryderyk Wilhelm III.

Ogrodem kierowali kolejno wybitni profesorowie botaniki, m.in. Heinrich Friedrich Link, który obowiązkami dzielił
się z profesorem Leopoldiny Franzem
Heyde, Ludolf Christian Treviranus –
właściwy twórca kolekcji roślinnych,

Christian Gottfried Nees von Esenbeck
– systematyk roślin i filozof przyrody
o burzliwym życiorysie, usunięty z uniwersytetu za lewicową działalność polityczną w okresie Wiosny Ludów,
Heinrich Robert Göppert – pierwszy
niemiecki paleobotanik, twórca profilu geologicznego, założyciel Muzeum
Botanicznego, a także zasłużony dla
Wrocławia działacz społeczny; systematycy i geografowie roślin: Adolf
Engler – późniejszy dyrektor Ogrodu
Botanicznego w Berlinie-Dahlem i Ferdinand Pax sen. – znawca flor górskich,
głównie Sudetów i Karpat. Współpracował z Ogrodem również sławny botanik i bakteriolog Ferdinand Cohn,
założyciel pierwszego w Prusach Instytutu Fizjologii Roślin (1866), który
mieścił się wraz z Muzeum Botanicznym w budynku dzisiejszego Instytutu
Biologii Eksperymentalnej przy ul. Kanonii. Ostatnim niemieckim dyrektorem
był fizjolog roślin Johannes Buder, później związany z Uniwersytetem w Halle
(Saale).
Pod koniec II wojny światowej, wiosną 1945 r., Ogród został w znacznym
stopniu zniszczony, budynki i szklarnie
Śnieżyczka przebiśnieg
fot. Magdalena Mularczyk
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Sasanka zwyczajna
fot. Maria Sochacka
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legły w gruzach, ocalało tylko ok. 50% drzewostanu. Pierwszym formalnym kierownikiem
był lwowski botanik prof. Stanisław Kulczyński,
zarazem pierwszy rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu oraz kierownik Katedry
Morfologii i Systematyki Roślin. W 1947 r. kierownikiem został ekolog dr hab. Stefan Macko.
Odbudowę rozpoczęto jednak dopiero w 1948 r.
z inicjatywy prof. Henryka Teleżyńskiego. Pracami porządkowymi i rewaloryzacją obiektu
kierowali asystenci: Zofia Gumińska (kierownik od 1958 do 1972 r.), Jadwiga Teleżyńska i Jan
Augustynowicz. Ogród został udostępniony
publiczności już w 1950 r., w 1951 r. wznowiono
wymianę nasion z innymi ogrodami w kraju i za
granicą, a w 1960 r. ukazał się pierwszy przewodnik dla zwiedzających. Odbudowano szklarnie doświadczalne i ekspozycyjne; w 1955 r. została oddana do użytku kaktusiarnia, w 1957 r.
palmiarnia wraz z pawilonem dla tropikalnych
roślin wodnych, głównie południowoamerykańskiej wiktorii (Victoria) o wielkich pływających
liściach, a w 1961 r. – szklarnia chłodna nazywana „Australią”. Obszar Ogrodu powiększono do
7,4 ha, przyłączając teren przy ul. Świętokrzyskiej. Powstały nowe działy: morfologii i biologii roślin – według koncepcji J. Teleżyńskiej,
gruntowych roślin ozdobnych – z rabatami zaplanowanymi przez botanika Mieczysława Tokarskiego i basenem zaprojektowanym przez
wrocławskiego architekta Tadeusza Zipsera,
dział sukulentów – kierowany wiele lat przez
Zofię Orzeszkowską, oraz dział roślin wodnych
i bagiennych z akwariami, które skonstruowali
Stanisław Sławiński i Janusz Janczewski.
1
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Eksperymenty z uprawą hydroponiczną podjęła w latach 50. doc. dr Z. Gumińska. W 1967 r.
dr Krystyna Kukułczanka, która później (1972–
1980) przejęła kierownictwo Ogrodu, założyła Pracownię Kultur Tkankowych. Od 1995 r.
prowadzi ją prof. Krystyna Kromer, zajmująca
się obecnie głównie badaniami nad możliwością rozmnażania in vitro roślin zagrożonych
wyginięciem, takich jak arnika górska (Arnica
montana), oraz różnymi zagadnieniami fizjologicznymi z zakresu rozmnażania, regeneracji,
wzrostu i rozwoju roślin. Działalność naukowa
pracowników Ogrodu w latach powojennych
obejmowała ponadto aklimatyzację roślin
obcego pochodzenia, taksonomię, karpologię,
ekologię, geografię roślin.
W końcu lat 80. oddano do użytku nowy obiekt
dydaktyczny mieszczący 29 akwariów, laboratoria, pracownie, salę konferencyjną i pomieszczenia socjalne. W latach 90. powstała nowa część
alpinarium, pawilon Zielonej Klasy, kwatery
roślin zagrożonych wyginięciem, ekspozycja
pnączy, wystawa paleontologiczna Panorama
Natury. Dział systematyki roślin zreorganizowano według historycznego systemu klasyfikacji A. Englera. W 1991 r. wprowadzono komputerową ewidencję roślin.
Obecnie do najważniejszych funkcji placówki – oprócz aklimatyzacji nowych gatunków i odmian roślin – należy ochrona ex situ
roślin zagrożonych wyginięciem, prowadzenie
kolekcji narodowych, upowszechnianie wiedzy botanicznej i ekologicznej, pielęgnowanie dziedzictwa historycznego oraz rekreacja.
W dziedzinie ochrony roślin zagrożonych oprócz

Mgr inż. rolnictwa i dr
nauk humanistycznych
w zakresie historii botaniki, pracownik Ogrodu
Botanicznego UWr od
1986 r., kierownik Działu
Dokumentacji Zbiorów.
Autorka opracowań
dziejów Ogrodu do 1945 r.
i w okresie powojennym, licznych artykułów
popularyzujących botanikę
i ogrodnictwo oraz przekładów z języka niemieckiego, m.in. podręcznika
historii botaniki Karla
Mägdefraua. Matka
trojga dorosłych dzieci.
Entuzjastka podróży,
zwłaszcza z wątkami
botanicznymi, i roślin
pokojowych.
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Widok na staw
fot. Maria Sochacka

Pracowni Kultur Tkankowych duże zasługi ma kierowana przez dr. Ryszarda
Kamińskiego Pracownia Ekologii Roślin
Wodnych i Bagiennych. Programami restytucji objęto pięć rzadkich gatunków:
kaldezję dziewięciornikowatą (Caldesia
parnassifolia), mieczyk błotny (Gladiolus palustris), elismę wodną (Luronium
natans), marsylię czterolistną (Marsilea quadrifolia) i oczeret sztyletowaty
(Schoenoplectus mucronatus).
Ogród posiada własną serię wydawniczą „Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego”, a w latach
2006–2012 wydawał kolorowy biuletyn
„Ogród Wita”.
W 1988 r., dzięki staraniom dr hab.
Tomasza Nowaka, dyrektora od 1981 r.,
filią Ogrodu stało się Arboretum
w Wojsławicach koło Niemczy, ukształtowane na bazie istniejącego od 1821 r.
parku przez agronoma i dendrologa
Fritza von Oheimba (1850–1928). Początkowo pięciohektarowe, dzisiaj
zajmuje powierzchnię ponad 60 ha
i posiada największe w Polsce kolekcje
różaneczników i azalii (Rhododendron)
oraz liliowców (Hemerocallis), ponadto wiele rzadkich gatunków drzew
i krzewów, zwłaszcza iglastych, sad
ze starymi odmianami czereśni i rozległe nasadzenia bylinowe. Zagospo-

darowaniem nowych, przyłączonych
w 2005 r. terenów kieruje inspektor
Arboretum Hanna Grzeszczak-Nowak.
Bieżący rok będzie dla Ogrodu Botanicznego trudny, a nawet bolesny.
Po niemal 150 latach istnienia zostaną
rozebrane dwie największe szklarnie
ekspozycyjne. Ich konstrukcja jest tak
przestarzała, stan techniczny tak zły,
a koszty ewentualnego remontu tak
wysokie, że likwidacja szklarni jest
jedynym racjonalnym rozwiązaniem.
Nowa Palmiarnia Wrocławska, na
miarę XXI wieku, współfinansowana
przez uniwersytet i władze miasta lub
nawet województwa dolnośląskiego,
ma powstać w innej części Ogrodu (na
miejscu kwatery z trawnikiem i pnączami u zbiegu ulic kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Augusta Hlonda), ale
w związku z obecną trudną sytuacją finansową jest to odległa perspektywa.
Druga przykra zmiana to podwyżka
cen biletów wstępu,konieczna ze względu na wciąż rosnące koszty utrzymania
Ogrodu i zmniejszające się dotacje.
Dobrą wiadomość mamy dla studentów uczelni publicznych Wrocławia,
którzy – po raz pierwszy w historii Ogrodu – w dni powszednie od poniedziałku do soboty będą mogli go zwiedzać
bezpłatnie.

Na razie najstarsza uniwersytecka
placówka botaniczna (i jedna z najstarszych w ogóle) szykuje się do otwarcia,
które nastąpi z początkiem kwietnia, a jeśli pogoda dopisze, to nawet
wcześniej, być może w Niedzielę Palmową 24 marca. Trwają prace porządkowe, grabienie resztek liści, przycinanie drzew i krzewów. U schyłku zimy
zakwitają pierwsze rośliny: wschodnioazjatyckie krzewy oczary (Hamamelis), wawrzynek wilczełyko (Daphne
mezereum) i niziutka, żółtokwiatowa
południowoeuropejska bylina – rannik
zimowy (Eranthis hyemalis). W ślad
za nimi rozkwitną białe przebiśniegi (Galanthus) i śnieżyce (Leucojum),
fioletowe krokusy (Crocus), niebieskie
przylaszczki (Hepatica) i cebulice (Scilla). Dwieście trzeci sezon ogrodniczy
rozpocznie się na dobre. Zapraszamy do
naszej „oazy piękna i spokoju” na Ostrowie Tumskim! A więcej informacji na
temat Ogrodu Botanicznego znajdziecie
Państwo na naszej stronie internetowej: www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/
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Wieści ze Spitsbergenu
dr Sebastian Sikora

Stare obserwatorium zorzy polarnej, w pobliżu którego wykonane zostały odwierty do analizy przydatności skał do sekwestracji CO2
fot. Sebastian Sikora
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Upłynęło dwa i pół roku od momentu, kiedy ostatni raz w „Przeglądzie Uniwersyteckim” pojawiły się Wieści ze
Spitsbergenu mojego autorstwa. Przypomnijmy, że był to cykl, w którym
przekazywałem subiektywne informacje o życiu w tym polarnym świecie.
Wówczas kończył się mój roczny pobyt
jako zimownika XXXII Wyprawy Polar-

nej IGF PAN w Hornsundzie. Od pewnego czasu mam możliwość przebywania
na Spitsbergenie ponownie.Kontynuuję
tutaj swoje naukowe zainteresowania
współpracując z UNIS-em, czyli The
University Centre in Svalbard. Jednostka ta jest dobrze znana wielu naukowcom z naszej uczelni, powstała w 1993
roku jako najbardziej na północ wy-

Student UNIS-u w trakcie praktycznych ćwiczeń pływania w kombinezonie
skuterowym (kurs z zakresu bezpieczeństwa na lodzie morskim).
Ćwiczenia odbywały się przy temperaturze powietrza wynoszącej -20°C
fot. Sebastian Sikora
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sunięta placówka tego typu. Dzięki
UNIS-owi rokrocznie kilkuset młodych
ludzi (i nie tylko) z niemalże całego
świata może zasmakować życia w Arktyce. Organizowane na UNIS-ie kursy są
bezpłatne i każdy student ma prawo
ubiegać się o przyjęcie na nie. Językiem
obowiązującym jest angielski, dlatego
nie ma większych problemów natury
komunikacyjnej. Nauka jest bezpłatna, ale niestety, trzeba mieć świadomość, że życie w stolicy Svalbardu,
Longyearbyen, jest szalenie drogie.
Sam bilet lotniczy z Polski w obie
strony kosztuje ok. 2500–3000 zł, ale
łowcy okazji potrafią znaleźć przeloty
nawet za 1500 zł w obie strony. Miesięczny pobyt w tutejszym akademiku
to koszt ok. 1500 zł. Należy zapomnieć
o tańszych ofertach na wolnym rynku:
ceny mieszkań w Longyearbyen konkurują z tymi z Oslo (lecz tutaj podaż
jest o wiele mniejsza). Dziennie na
wyżywienie należy przeznaczyć co najmniej 100 koron norweskich. W uniwersyteckiej kantynie można zjeść obiad za
50 koron (to rewelacyjnie tanio jak na
Svalbard!), lecz wizyta w sklepie spożywczym (Svalbardbutikken) przyprawia o zawrót głowy: kilogram jabłek
kosztuje tu 39 koron, ziemniaków 18,
a o mięsie lepiej nie wspominać… Co
ciekawe, ananas kosztuje tu trzy razy
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mniej, niż w Polsce. Nie pomaga nawet posiadanie odpornego żołądka i nastawienie
się na konsumpcję zupek chińskich i innych
wynalazków typu instant – nie jest to tanie
rozwiązanie: zwykła zupka w proszku kosztuje
powyżej 20 koron. Pewnym pocieszeniem jest
to, że produkty na granicy terminu ważności są
mocno przecenione (trzeba szukać produktów
z napisem „tilbud”). Ale odkąd pojawili się studenci to nawet nadpsute, przecenione warzywa
szybko znikają… Częstym widokiem w sklepie
są turyści robiący sobie zdjęcia przy cenach. Po
pobycie w Longyearbyen nawet sklep Alma jawi
się jako oaza niskich cen. Pomimo tego ograniczenia finansowego wiele osób, w tym z Polski,
decyduje się na kurs na UNIS-ie. W najbliższym
czasie ma się tutaj też pojawić studentka z geografii, by pod okiem prof. Hanne Christiansen
zgłębiać tajniki wieloletniej zmarzliny. Czyż nie
jest to najlepsze ku temu miejsce?
Każdy student oraz nowy pracownik musi
przejść na UNIS-ie serię szkoleń w ramach tzw.
Safety course, w trakcie których uczy się m.in.
jak jeździć skuterem po lodowcu, po lodzie morskim, w jaki sposób rozbić namiot podczas huraganowego wiatru, jak uratować człowieka ze
szczeliny na lodowcu itd. Najbardziej szokujące
dla wszystkich nowych studentów jest to, że
zanim rozpoczną się zajęcia, są zabierani na
strzelnicę, gdzie każdy otrzymuje porcję teoretycznej wiedzy, jak zachować się podczas spotkania z niedźwiedziem polarnym, a następnie
garść amunicji i musi oddać co najmniej 10
strzałów z różnych pozycji. Nikt nie pyta, czy
student ma pozwolenie na broń, czy nie boi się
huku… Po prostu musi nauczyć się bezpiecznej

obsługi potężnej broni (kula wystrzelona ze
sztucera jest niebezpieczna nawet po czterech
km lotu…). Jakże różni się to od podejścia osoby
zabezpieczającej broń na naszym uniwersytecie,
gdzie broń wydawana jest tylko pracownikom
wyjeżdżającym na Spitsbergen mającym stosowne uprawnienia, a zupełnie ignorowany jest
fakt, że sama „czerwona książeczka” osoby dopuszczonej do użytkowania broni nie potwierdza umiejętności w posługiwaniu się nią. Nie
ma również możliwości oddania ćwiczebnych
strzałów na strzelnicy.
Dzięki wiedzy zdobywanej na szkoleniach
dotychczas obyło się bez śmiertelnego wypadku
z udziałem studentów czy pracowników UNIS-u.
Oczywiście, dużą zasługę ma w tym bogate zaplecze logistyczne: żaden wyjazd terenowy nie
odbędzie się bez tzw. safety briefing, na którym
pracownik działu logistycznego omawia z liderem wyjazdu m.in. bieżącą pogodę, plan wyjazdu, zabierany sprzęt. Dzięki tej weryfikacji
praktycznie wyklucza się wszelkie zaniedbania.
Ważnym elementem każdego wyjazdu terenowego jest codzienne raportowanie o sytuacji
w terenie. Większość rozmów odbywa się przez
telefon satelitarny, co generuje olbrzymie koszty, lecz pozwala na dwustronny kontakt z grupami terenowymi. W przypadku braku łączności
zarządzana jest akcja ratunkowa. Z obowiązkiem telefonowania na UNIS-ie wiąże się pewna
anegdota. W trakcie naszego zimowania na stacji
w Hornsundzie przebywały dwie osoby z UNIS-u:
chłopak i dziewczyna. Pewnego dnia do pokoju
dziennego wpada zbulwersowany kucharz, który zaczął złorzeczyć na gościa. Według relacji
naszego szefa kuchni miał on na drzwiach do

Wypalanie gazu zgromadzonego w otworze wiertniczym w CO2 LAB
fot. Sebastian Sikora

Dr Sebastian Sikora
Adiunkt w Instytucie
Geografii i Rozwoju
Regionalnego. Zajmuje
się wpływem środowiska
na człowieka (biometeorologia) i człowieka
na środowisko (klimat
miasta). Od 2004 r.
cierpi na gorączkę polarną, której objawy łagodzi
się przebywając za kołem
podbiegunowym.
„Chorobą” próbuje zarażać innych opowiadając
o arktycznym świecie
na spotkaniach z uczniami (m.in. podczas
Dolnośląskiego Festiwalu
Nauki). Od 2,5 roku
w związku małżeńskim z kobietą, u której
rozpoznano podobną
„jednostkę chorobową”.
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Longyearbyen widziane z drugiej strony fiordu
fot. Sebastian Sikora
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Domy studenckie, znajdujące się 3,5 km od budynku uniwersytetu
fot. Sebastian Sikora
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pokoju napisać „cold miss” (co niby
miało tyczyć się charakteru jego towarzyszki). Oczywiście, zaraz ktoś został oddelegowany do zweryfikowania
tej plotki. Jednak okazało się, że na
drzwiach znajdowała się kartka z odręcznym napisem: „call unis” (co miało
przypominać o codziennym obowiązku
raportowania o stanie grupy terenowej). I w ten sposób została podważona znajomość języka angielskiego
naszego kucharza…
Przebywając na Svalbardzie mam
okazję współpracować przy realizowaniu niezwykłego przedsięwzięcia,
ukrytego pod nazwą CO2 LAB. W największym skrócie chodzi o uczynienie
Longyerbyen miastem nieemitującym
dwutlenku węgla do atmosfery. Obecnie energia elektryczna i cieplna w tym
polarnym miasteczku jest uzyskiwana
ze spalania węgla kamiennego, a dym
z elektrociepłowni jest najzwyczajniej
emitowany do atmosfery. Należy podkreślić, że jest to jedyna elektrociepłownia norweska opalana węglem. Dlatego
pojawiła się koncepcja, by w ramach
walki z globalnym ociepleniem, wdrożyć tu technologię CCS (carbon capture
& storage). Źródło emisji jest łatwe do
zidentyfikowania, lecz niełatwo znaleźć dogodny zbiornik, do którego można wtłoczyć spaliny. Dlatego w 2009
roku rozpoczęły się odwierty w nieod-
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ległej dolinie Advent. Dotychczas zostało wykonanych kilka odwiertów do
głębokości prawie 900 m. Dzięki nim
udało się zidentyfikować najbardziej
obiecujące struktury (odpowiednio porowata i przepuszczalna skała osadowa
dobrze odizolowana od powierzchni),
lecz prace nad modelowaniem zbiornika i badaniem jego parametrów nadal
trwają. Pewną niespodzianką było pojawienie się w wykonanych otworach
gazu ziemnego (jego ciśnienie dochodzi do 26 barów), który jest najprawdopodobniej gazem łupkowym. Wywołało to spore zainteresowanie lokalnego
potentata SNSK (firmy zarządzającej
kopalniami węgla kamiennego), który
współfinansuje projekt. Jak na razie
gaz jest sporadycznie wypalany z otworów dając okazję ku fantastycznym
zdjęciom. Kolejnym etapem prac w ramach sekwestracji CO2 na Spitsbergenie
będzie musiała być gruntowna przebudowa tutejszej elektrowni. Obecna
jest już zbyt leciwa, by opłacało się ją
modernizować. Poza tym dostarczana
przez nią moc jest niewystarczająca do
zasilenia urządzeń sprężających spaliny
z komina i zatłaczających je prawie 700
m pod powierzchnię ziemi. Dlatego jest
bardzo istotne, czy przyznane zostaną
środki na dalszą realizację projektu,
w tym na najbardziej kosztochłonną
budowę odpowiednich instalacji.
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Budynek UNIS-u (The University Centre in Svalbard)
fot. Sebastian Sikora

Na 78° szerokości geograficznej
północnej nadal trwa noc polarna. Nie
oznacza to jednak zupełnych ciemności: obecnie już przez ok. 5 godzin dziennie jest na tyle widno, że można zapomnieć o zabieraniu latarki na zewnątrz.
Po raz pierwszy w mieście promienie
słoneczne pojawią się 7 marca (nieco
później niż wynikałoby z obliczeń astronomicznych, a to za sprawą lokalizacji w dolinie). Ten dzień jest tradycyjnie obchodzony dość uroczyście; jest to
świetna okazja, by spotkać się ze znajomymi i nieznajomymi mieszkańcami
miasteczka w pubie.
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Wieści ze Szrenicy |
Szrenica – góra mgieł i wichrów
Piotr Ropuszyński
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Widok ze schroniska na ogródek meteorologiczny
fot. Karol Myśliński

W 2012 roku minęło 55 lat od rozpoczęcia systematycznych pomiarów
meteorologicznych na Szrenicy (1362 m
n.p.m.) w Karkonoszach. Meteorologiczne Obserwatorium Górskie UWr założył
w roku 1957 prof. Aleksander Kosiba
– znany geograf, klimatolog, geofizyk,
glacjolog i badacz polarny, twórca Katedry i Obserwatorium Meteorologii
i Klimatologii (dziś Zakład Klimatologii
i Ochrony Atmosfery) naszego uniwersytetu oraz wrocławskiej szkoły klimatologii, wychowawca wielu znanych
i cenionych – nie tylko w kraju – klimatologów i badaczy polarnych.
Szrenica to miejsce szczególne na
mapie wrocławskich badań naukowych.
Tu zdobywali i nadal zdobywają pierwsze szlify późniejsi badacze Arktyki
i Antarktyki. Tu na przestrzeni lat prowadzili pomiary i obserwacje pogody wybitni polscy uczeni, niektórzy obecnie już
z tytułami profesorskimi. Na podstawie
1
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badań szrenickich powstały i wciąż
powstają liczne publikacje naukowe,
prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i licencjackie. Widok ogródka
meteorologicznego poniżej szczytu
Szrenicy na trwałe wpisał się w krajobraz tej części Karkonoszy. Warto
wspomnieć, iż stacji górskich w Polsce
na wysokości ponad 1000 m n.p.m. jest
bardzo niewiele, a warunki środowiskowe pozbawione w znacznej mierze
wpływów antropogenicznych czynią
z tych stacji niezwykle wartościowy
poligon badawczy, odmienny od stacji
położonych w aglomeracjach miejskich.
Szrenica nie bez powodu jest nazywana
górą mgieł i wichrów, a warunki pracy
obserwatora są – zwłaszcza w zimie –
ciężkie. Stanowią jednak dodatkową
motywację i zasadność prowadzenia
tych pomiarów. Szczególnie ważne są
badania pokrywy śnieżnej, opadów
i osadów atmosferycznych, w tym tak

dokuczliwej i wyrządzającej znaczne
szkody sadzi, a także zanieczyszczeń
znajdujących się w opadach, osadach
i pokrywie śnieżnej. Pamiętamy doskonale klęskę ekologiczną w Sudetach na
początku lat 90. XX wieku oraz kolejne
lata systematycznej odbudowy drzewostanów i poprawy jakości powietrza
na tym obszarze. Szrenickie pomiary
w znacznej mierze dokumentują tę sytuację, a wyniki były i są publikowane
oraz prezentowane na specjalistycznych konferencjach naukowych w kraju
i za granicą.
Jednak Szrenica to przede wszystkim
schronisko. Okazały obiekt widoczny
z odległości kilku kilometrów dominuje w krajobrazie, stanowi cel górskich
wędrówek, a dla obserwatorów także
przystań w dosłownym i przenośnym
znaczeniu. Wybudowane w roku 1922
przechodziło zmienne koleje losu, łącznie z dwukrotnym pożarem i latami
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Piotr Ropuszyński
Geograf, klimatolog,
obserwator meteorologiczny, bibliotekarz, bibliofil,
kolekcjoner, miłośnik
pałaców i dworów, badacz
dziejów Ziemi Milickiej.
Od 22 lat prowadzi badania
i obserwacje pogody we
Wrocławiu i na Szrenicy,
od 11 lat kieruje Biblioteką Zakładu Klimatologii
i Ochrony Atmosfery.
Wolny czas spędza głównie odwiedzając liczne
rezydencje na Dolnym
Śląsku, a podczas urlopu
w całej Polsce, gromadząc
wszelkie materiały dotyczące pałaców i dworów
w naszym kraju.

Piotr Ropuszyński podczas pomiaru prędkości wiatru
fot. Karol Myśliński

całkowitego opuszczenia. W 1992 r. los schroniska na trwałe odmienił się dzięki państwu
Kłopotowskim, którzy kupując je, a następnie
dokonując licznych remontów i modernizacji,
przywrócili to miejsce do życia. Dziś jest to jedno z piękniejszych oraz najlepiej utrzymanych
i prowadzonych schronisk górskich nie tylko
w Sudetach, a wyborny sernik czy murzynek,
a także słynne szrenickie naleśniki z serem i jagodami, to już marka znana nie tylko w Polsce.
Obserwator meteorologiczny może zawsze liczyć na wielką życzliwość oraz wszelką pomoc
zarówno ze strony kadry jak i załogi schroniska.
Dyżur obserwatora na Szrenicy to jednak nie
tylko praca. W przerwach pomiędzy obserwacjami jest wyborna okazja do uprawiania sportów
zimowych, którym sprzyja sieć wyciągów narciarskich, dobrze przygotowane i dośnieżane,
w miarę potrzeby, trasy narciarskie o różnym
stopniu trudności, jak również pobliskie trasy
na narty biegowe, zwłaszcza po stronie czeskiej. Łączymy zresztą przyjemne z pożytecznym, gdyż pokonywanie odległości do kolejnych punktów pomiarów śnieżnych na nartach
biegowych zdecydowanie ułatwia i przyspiesza
prace badawcze.
Zima to czas przerwy w wegetacji roślin,
a trawy i płaty kosodrzewiny pokryte są śniegiem
i sadzią. Zauważyć można za to doskonale ślady
zwierząt na śniegu. Charakterystyczne i często
spotykane są ślady sarny przebiegające centralnie przez ogródek meteorologiczny – to taka
sympatyczna ciekawostka ekologiczna. Piętro
kosodrzewiny to nie jest obszar zamieszkania
tych zwierząt, ale przychodzą tu one w poszukiwaniu pokarmu. Zdarzają się także ślady mniejszych zwierzaków, takich jak kuny czy łasice.

Pomimo kilku ostatnich „chudszych” lat
w kwestii badań szrenickich mamy nadzieję, że
kolejne pół wieku obserwacji meteorologicznych
na Szrenicy będzie równie owocne i o szerokim
spektrum pomiarowym, co znacząco przyczyni
się do wkładu na rzecz badań klimatycznych
nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
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Dawna wieża aktynometryczna pokryta grubą warstwą sadzi
fot. Karol Myśliński
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Wieści ze stacji ornitologicznej |
Przedwiośnie na stawach i trochę historii
prof. Marta Borowiec, dr Lucyna Hałupka, mgr Beata Orłowska
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Nielęgowe gęgawy odpoczywają w dzień w bezpiecznych miejscach na stawach
fot. Grzegorz Zieleniec

|

Dolina Baryczy z największym w Europie kompleksem stawów rybnych posiada wyjątkowe walory przyrodnicze,
od dawna przykuwające uwagę ornitologów. Po drugiej wojnie światowej
zafascynowany tym terenem profesor
Kazimierz Witalis Szarski doprowadził
wraz z innymi przyrodnikami do objęcia
tego terenu ochroną prawną. Już wtedy
powstał pomysł założenia tu placówki
naukowo-dydaktycznej. Niestety, nie
pozwalały na to skromne wtedy środki
finansowe Uniwersytetu Wrocławskiego. Stacja Ornitologiczna UWr powstała
dopiero w lipcu 1969 roku, dzięki staraniom prof. Władysława Rydzewskiego
– Instytut Zoologii PAN w Warszawie
przekazał UWr kilka pomieszczeń dzierżawionych w Gospodarstwie Rybackim
Stawno. Dzięki położeniu stacji w otoczeniu Stawów Milickich – największego
w Polsce rezerwatu ptaków – stale rosło
zainteresowanie tym terenem ze strony
naukowców i studentów. Rozpoczęto
między innymi badania nad ekologią
rozrodu gęgawy, trzciniaka i trzcinniczka. Prowadzono też zajęcia terenowe
dla studentów biologii i wkrótce pojawiła się potrzeba budowy nowej stacji.
UWr wyszedł naprzeciw tym potrzebom i między innymi dzięki staraniom
1
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ówczesnego kierownika stacji, prof.
Józefa Witkowskiego, w roku 1973 zakupił gospodarstwo w Rudzie Milickiej,
a następnie, w roku 1979, wybudował
drugi budynek. Dziś znów stacja boryka
się z problemami lokalowymi, stanowi
bowiem bazę noclegową dla magistrantów i doktorantów Zakładu Ekologii
Behawioralnej, Muzeum Przyrodniczego i innych jednostek Wydziału
Nauk Biologicznych. Część z nich pra-

cuje w zespołach kierowanych przez dr
Lucynę Hałupkę i Beatę Czyż, a część
prowadzi samodzielne badania. Nie dla
wszystkich jednak wystarcza miejsc
noclegowych, szczególnie w okresie
wiosennym i letnim, a niski standard
wieloosobowych pokoi może zadowolić tylko najbardziej zdeterminowanych
miłośników przyrody.
Obecnie badania naukowe, korzystając ze stacji, prowadzi na stałe trzech
pracowników UWr. Profesor Andrzej
Dyrcz jest jednym z pionierów badań
ornitologicznych na Stawach Milickich;
od roku 1970, choć z dłuższymi przerwami, bada tam dwa gatunki ptaków
zamieszkujące trzcinowiska: trzciniaka i trzcinniczka, a także ich pasożyta
gniazdowego – kukułkę. Choć formalnie od kilku lat jest na emeryturze,
dalej czynnie pracuje w terenie przemierzając przez kilka miesięcy w roku
rozległy szuwar trzcinowy. Obecnie
profesor realizuje projekt finansowany
przez Narodowe Centrum Nauki dotyczący zróżnicowania genetycznego
między kukułkami pasożytującymi
w gniazdach trzciniaka i trzcinniczka,
a współwykonawcami grantu są pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od ponad 10 lat pracuje na Stawach Milickich również dr Beata Czyż z Zakładu

Gęgawy w locie – łatwo je rozpoznać po jasnych barkówkach i pomarańczowym dziobie
fot. Grzegorz Zieleniec
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Stado żurawi szykujące się do lądowania
fot. Józef Witkowski.

Ekologii Behawioralnej, która bada remiza – małego ptaszka budującego
charakterystyczne, wiszące na końcach
gałązek, zamknięte gniazda. Remiz ma
długi sezon lęgowy: pierwsze samce
przylatują z zimowisk już na początku
kwietnia, a gniazda są czynne aż do połowy sierpnia. Jest to gatunek o nietypowej opiece rodzicielskiej: lęgiem zajmuje się albo samiec, albo samica, ale
nigdy oba ptaki razem. Para tworzy się
więc na bardzo krótki okres: po złożeniu dwóch–trzech jaj jeden z rodziców
ucieka, zostawiając gniazdo partnerowi. Ten może przy nim zostać lub również porzucić jaja szukając kolejnego
partnera do rozrodu.
Kolejną osobą prowadzącą długoterminowe badania na Stawach Milickich jest dr Lucyna Hałupka, pracownik
stacji. Zajmuje się ona trzcinniczkiem
– małym ptakiem wróblowym budującym miseczkowate, zgrabne gniazdka
zawieszone na źdźbłach trzcin. Trzcinniczek spędza zimę w Afryce, na południe od Sahary, nazywamy go więc
migrantem dalekiego zasięgu. Pierwsze samce można usłyszeć w Dolinie
Baryczy zazwyczaj w ostatniej dekadzie kwietnia. Samice przylatują nieco
później, bo dopiero na początku maja.
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Terminy przylotów i przystępowania do
lęgów tego gatunku zmieniły się jednak dramatycznie w ciągu ostatnich 45
lat i jest to związane najprawdopodobniej z ociepleniem klimatu. W latach 70.
pierwsze ptaki zaczynały składać jaja
pod sam koniec maja, w latach 80. po
20 maja, a obecnie w dniach 5–15 maja.
Co kilka lat notujemy kolejny rekord –
wyjątkowo wczesne przystąpienie do
lęgów, nie stwierdzane wcześniej w Polsce. Od wielu lat monitoring ptaków
w Dolinie Baryczy prowadzi, we współpracy z prof. Józefem Witkowskim, mgr
Beata Orłowska – pracownik stacji. Jest
ona również opiekunem ostoi ptaków
Dolina Baryczy.
W roku 2012 pracownicy stacji z powodzeniem aplikowali o finansowanie
projektu z Ramowego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk: „Ochrona priorytetowych gatunków ptaków na obszarze
Natura 2000 – Dolina Baryczy”. Badania
na stawach ruszyły w marcu tego roku.

Co obecnie dzieje się
w przyrodzie?
Koniec zimy i przedwiośnie to czas
dużych zmian na stawach. Lody puszczają, śnieg topnieje, ptaki, które po-

zostały u nas na zimę, szykują się do
lęgów. Wystarczy słoneczny, cieplejszy
dzień, a już słychać bębniące w suche
gałęzie dzięcioły, śpiewające sikory, kowaliki i pełzacze – to wszystko ma informować potencjalnych konkurentów,
że terytorium jest już zajęte i bronione.
Wkrótce dołączą do nich pogwizdujące
kosy i drozdy. Pojawiają się też pierwsi
migranci, zaczyna się ruch w przyrodzie.
Na niebie widać klucze gęsi i żurawi,
które potem można spotkać żerujące
na polach. Między nimi widać szukające pokarmu czajki, słychać pierwsze
świergoczące skowronki.
Na stawach jeszcze głośniej. Latają, drąc się wniebogłosy, pary gęgaw,
które wybierają bezpieczne miejsca
do założenia gniazda w trzcinach, przy
okazji awanturując się o najlepsze lokalizacje. Te długowieczne ptaki dobierają się w pary na wiele lat, razem
wychowują młode, razem lecą na zimowiska. Gniazdo buduje samica i to ona
wysiaduje jaja, ale samiec cały czas jej
towarzyszy, pilnując bezpieczeństwa.
W czasie wysiadywania stale przebywa
w pobliżu gniazda, ostrzegając, kiedy
zajdzie potrzeba, jest przy tym bardzo
głośny. Dwa razy dziennie towarzyszy
samicy na żerowisku, które jest zwykle
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na najbliższym zaoranym polu lub koszonej łące. W czasie gdy samica je, on
lustruje okolicę, sprawdza, czy nie zbliża się lis, jenot lub bielik, drapieżniki
zagrażające życiu gęsi.
Gęgawy wysiadują już jaja, tymczasem wielotysięczne stada gęsi zbożowych przelatują nad nimi w drodze na
lęgowiska w Skandynawii i Rosji. Żerują
najczęściej na polach z oziminą, a odpoczywają na stawach.
Z lasów i wysp słychać głośne koncerty żurawi, które oznajmiają wszyst-
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kim sąsiadom, że terytorium jest już
zajęte. A jak tylko zejdzie lód ze stawów, w trzcinach będzie słychać dziwne odgłosy, jakby ktoś dmuchał w pustą
butelkę. To samce bąków, dużych czapli,
będą wabić samice do bogatego w pokarm terytorium. Trudno je zobaczyć,
bo ubarwieniem przypominają suche
zeszłoroczne trzciny. O tej porze najczęściej żywią się żabami brunatnymi,
które akurat odbywają gody. Należące
do tej grupy samce żaby moczarowej,
wbrew nazwie, na krótki okres godowy

przybierają kolor niebieski. W zacisznych, płytkich zatoczkach w trzcinowiskach słychać ich głosy przypominające
przepływającą po drobnych kamieniach
wodę, a skrzeczącymi głosami odzywają się ropuchy szare. Za parę tygodni
zastąpią je w wodzie rzekotki, kumaki
i żaby zielone. Przylecą ptaki zimujące
w Afryce. Zacznie się prawdziwa wiosna.

Dr Lucyna Hałupka

Prof. Marta Borowiec

Mgr Beata Orłowska

Od stycznia 2012 r. jest
jedynym pracownikiem
naukowo-dydaktycznym
zatrudnionym w Stacji
Ornitologicznej, wcześniej
pracowała w Zakładzie
Ekologii Ptaków
(dziś: Zakład Ekologii
Behawioralnej). Od roku
2006 prowadzi badania
trzcinniczka na Stawie
Słonecznym Górnym
w kompleksie Stawno. Zajmuje się m.in. wpływem
ocieplenia klimatu na biologię rozrodu trzcinniczka,
czynnikami decydującymi
o wyborze partnera, zdradami i rozwodami u tego
gatunku. Ze względu na
stosunkowo długi sezon
lęgowy tego gatunku
spędza na stawach czas
od początku maja do
połowy sierpnia. W cieplejszych miesiącach roku
w wolnym czasie pracuje
i odpoczywa w ogrodzie.
Mieszka z mężem, dziećmi, pudlem Ami i świnką
morską.

Od 2005 r. jest
kierownikiem Stacji
Ornitologicznej w Rudzie
Milickiej, a swoją przygodę
na stawach milickich
rozpoczęła w 1980 r.
badaniami, które później
stanowiły podstawę jej
pracy doktorskiej. Badania
te częściowo są kontynuowane do dziś przez doktorantki. Marta Borowiec
jest etatowym pracownikiem Muzeum Przyrodniczego UWr, prywatnie
mama dorosłego syna,
również biologa. Jej pasją
są podróże i fotografia
przyrodnicza.

Pracuje w Stacji jako
biolog specjalista od
1998 r. Do jej zainteresowań, a właściwie pasji,
należy ochrona ptaków
i ich siedlisk. Zajmuje się
monitoringiem przyrodniczym, aby skuteczniej
chronić cenne nie tylko
dla ptaków środowiska,
a także projektuje ogrody
przyjazne naturze
(ptakom, płazom, gadom,
bezkręgowcom) z roślin
autochtonicznych lub
dobrze zadomowionych
w naszym klimacie. Próbuje zachęcić wszystkich
do takiego kształtowania
otoczenia, by zapewnić
rodzimym gatunkom
zwierząt zastępcze siedliska wobec zniszczeń,
jakie niesie działalność
człowieka.
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Renowacja budynku przy ul. Szewskiej
dr Łukasz Krzywka
Jesienią 2012 roku zakończył się remont konserwatorski elewacji i dachu
siedziby Instytutu Kulturoznawstwa,
Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 50/51. Na
parceli tej początkowo wznosiły się
dwie kamienice średniowieczne, zaś
w roku 1805 zbudowano tu klasycystyczny budynek o fasadzie ozdobionej
szerokim pasem reliefowej dekoracji.
Obecny budynek, o pięknej, secesyjnej,
pokrytej piaskowcem elewacji został
wzniesiony w roku 1904 według projektu Maxa Kassela na potrzeby Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlu (Institut für hilfsbrdürftige
Handlungsdiener in Breslau), utworzonego w roku 1774.
Towarzystwo swoją siedzibę miało
początkowo przy ul. Kuźniczej 44. Na
początku XX wieku liczyło ponad trzy
i pół tysiąca członków, zrzeszonych
w oddziałach we Wrocławiu, Berlinie,
Głogowie, Poznaniu, Katowicach, Nysie,
Legnicy, Oleśnie (deutsch Rosenberg
O.S.) i Münster (Nadrenia Północna-Westfalia). Prowadziło szeroko zakrojoną działalność społeczną i edukacyjną, obejmującą bibliotekę, kasy
chorych, „kasy wdów” (Witwen-Kasse),
udzielanie porad prawnych, organizowanie kursów, szkoleń i wycieczek rowerowych itp. Oprócz składek członkowskich
na fundusze składały się przychody
z lokat, legatów i loterii oraz z miesięcznika „1774”, gdzie zamieszczano
także płatne reklamy. Nowa siedziba
przy ul. Szewskiej 50/51 miała stać się
dla Towarzystwa także instrumentem
dochodowym: w koncepcji budynku
zakładano, że na parterze od frontu
powstaną sklepy, mieszkania na wyższych kondygnacjach będą wynajmowane, a w jednym z budynków miała
działać restauracja. Bibliotekę, biura
i aulę (Vortragssaal) zaprojektowano
powyżej parteru w głębi dziedzińca.
Zarówno projekt jak i realizację budynku nazwanego „Kaufmannsheim”
powierzono w roku 1903 wrocławskiemu budowniczemu (Maurermeister)
Maxowi Kasselowi. Projekt dekoracji
fasady opracowali wrocławscy architekci Richard Gaze i Alfred Bőttcher, mode-
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Jedyna ocalała witryna, za którą kiedyś mieścił się zakład szewski
fot. Łukasz Krzywka

le dekoracji portalu i kartuszy wykonał
rzeźbiarz Richard Schipke. Gdy w lutym 1906 roku niespodziewanie zmarł
Max Kassel, jej ukończenie powierzono
Paulowi Handke. W trakcie rozbiórki
poprzedniej budowli zdemontowano
reliefy, a następnie umieszczono je
w zachodniej elewacji podwórzowej,
o co wnioskował ówczesny konserwator prowincji śląskiej Ludwig Burgemeister (o reliefie tym pisała Elżbieta
Kołaczkiewicz w „Przeglądzie Uniwersyteckim” nr 4 z kwietnia 2008 roku).
Oficjalne otwarcie nowej siedziby
Towarzystwa odbyło się w niedzielę
4 listopada 1906 roku. Historię budowy i wszystkie zaangażowane przy
jej wznoszeniu i wyposażaniu firmy

wyliczono w grudniowym numerze
biuletynu „1774”, cytując także treść
oficjalnych przemówień i szczegółowo
opisując budynek. Jak wynika z tej relacji, zatrudniono najlepsze ówczesne
warsztaty – na przykład stolarkę i wyposażenie auli wykonywała pracownia
stolarstwa artystycznego Carla Buhla,
znana z setek realizacji, między innymi
ołtarzy w kościele św. Michała Archanioła we Wrocławiu i sali posiedzeń
w Domu Kapituły wrocławskiej.
Z następnych biuletynów możemy
dowiedzieć się, że w restauracji prowadzonej przez Heinricha Montaga
podawano piwo z browaru Haasego,
Pilznera a także Augustinera i Kulmbachera, że były tam dwa „dobre” bilardy,
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Kamienica po renowacji
fot. Łukasz Krzywka
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a członków stowarzyszenia zachęcano
do organizowania wesel i spotkań towarzyskich.
W trakcie działań wojennych budynek stosunkowo mało ucierpiał, jednak
później zatynkowano lub usunięto część
niemieckojęzycznych napisów. Podczas
obecnych prac oczyszczono i uzupełniono dekorację fasady (z wyjątkiem zbyt
zniszczonego napisu nad parterem).
Dawne szyldy sklepowe wykorzystano
do umieszczenia informacji o mieszczących się tu obecnie instytucjach.
Zakonserwowano także, na wniosek
pana Zdzisława Żaka z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, jedyną

ocalałą witrynę, za którą, jak pamiętają starsi absolwenci, jeszcze w latach
70. XX w. pracował ostatni szewc przy
ulicy Szewskiej. Ponieważ prace ocenione zostały bardzo wysoko przez służby
konserwatorskie, odtwarzając nazwisko
architekta dodano także „RENOVATIO
2012” i nazwę realizującego remont zakładu pana Jana Kempy z Siedlikowa.

Kartusz znajdujący się na szczycie kamienicy z odsłoniętym napisem
fot. Łukasz Krzywka

… oraz przed renowacją
fot. Łukasz Krzywka

Dr Łukasz Krzywka
Historyk sztuki, od 1981 r.
pracuje w Instytucie Historii
Sztuki, interesuje się sztuką XVIII, XIX i XX wieku,
historycznymi uwarunkowaniami planowania
przestrzennego oraz renowacją zabytków. W roku
1999 został mianowany
pełnomocnikiem rektora
UWr do spraw obiektów
zabytkowych i w związku
z tym nadzoruje prace konserwatorskie prowadzone
przez uniwersytet. Od roku
2000 jest członkiem Rady
Muzealnej przy Muzeum
Architektury we Wrocławiu. Od maja 2004 r. jest
członkiem Wojewódzkiej
Rady Ochrony Zabytków
działającej przy Dolnośląskim Wojewódzkim
Konserwatorze Zabytków
we Wrocławiu. Interesuje
się muzyką lat 70. XX w.,
ostatnio Fleetwood Mac
i Joni Mitchell.
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Felieton gościnny |
Jutro wszystkich nauczycieli i uczniów
dr Piotr Jakub Fereński
Instytut Kulturoznawstwa
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Historia uczy nas, że pewne fenomeny kulturowe cechują się zaskakującą trwałością oraz powszechnością,
a źródeł ich obecnego kształtu szukać
można w bardzo odległej przeszłości.
Inne natomiast wydają się znacznie
mniej odporne na upływ czasu, pojawiają się nagle, jakby nic ich nie poprzedzało, nie zapowiadało i zanikają równie szybko, jak powstały. Jedne
pozostawiają po sobie długotrwałe
wpływy, wpisując się w dzieje kultury,
istotnie przekształcając to, co zastały
i wyznaczając przyszłe drogi rozwoju, drugie przyjmują postać ulotną, są
efemeryczne, okazują się jedynie mało
ważnymi epizodami. Występują również i takie zjawiska i instytucje, które
choć posiadają swą wielką tradycję,
mają też i swe głośne (bądź bezgłośne)
końce. Niekiedy przeobrażają się, znajdują nową formułę funkcjonowania,
za czym idzie najczęściej zmienia roli
i znaczenia jakie sprawują w systemie
kulturowym czy społeczno-kulturowym, w innych zaś przypadkach zdarza
się, iż zanikają całkowicie… Niezależnie jednak od owych cech i losów będących ostatecznie ich udziałem, wszelkie
fenomeny znamionuje swoista dynamika, która bodźce czerpie zarówno z zewnętrznych uwarunkowań czy okoliczności, nazwijmy je tutaj „światowymi”,
jak i z przyczyn wewnętrznych. Na te
drugie składają się przede wszystkim:
potencjał, kreatywność, aktywność,
strategie działania, a nawet konkretne,
pojedyncze zachowania podmiotów/
uczestników – osób tworzących dane
zjawisko czy instytucję. Ich ogół stanowi o istocie, a także o sile fenomenu,
czyli między innymi o długości jego
trwania, o charakterze, jaki przyjmuje
oraz o oddziaływaniu. Ogół ów to oczywiście łaciński universitas. I taka jest
też etymologia słowa „uniwersytet”.
Ale co słowo „uniwersytet” oznacza
dla nas dzisiaj? Jak zmienia się rzeczona instytucja, jakie są przyczyny i kierunki tych zmian? Pomyślmy o naszej
Alma Mater (łac. Matka Karmicielka).
1
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Klasyczny uniwersytet, liczący sobie
już przeszło trzysta lat, w trakcie których nie tylko wiele widział, ale i wiele
przetrwał. Stanowi o sile miasta, jak
w soczewce skupiającego w swych dziejach całą pogmatwaną, trudną historię
regionu – Europy Środkowej. Przeszłość wyznaczała różne cele i rzucała
rozmaite, często niełatwe, wyzwania.
Szczęśliwie losy samego Uniwersytetu
to nie tylko kolejne intytulacje, ale i różnorodne tradycje intelektualne oraz
grono wybitnych uczonych, także noblistów. Dziś zdajemy się żyć w ”spokojniejszych” czasach, ale zadania, które
stawia przed nami współczesność,
mogą okazać się nie mniej poważne od
doświadczeń przeszłości. W ramach
procesów globalnych, rozwoju światowej komunikacji, unowocześniania systemów zarządzania, a przede
wszystkim optymalizacji kosztów i zysków, również badania naukowe i nauczanie akademickie zaczynają podlegać logice tych samych mechanizmów
gospodarczych, jakie przeobrażają inne
dziedziny naszego życia. W coraz większym też stopniu okoliczności owe,
w połączeniu z problemami natury
demograficznej, wymuszają wdrażanie
kolejnych rynkowych czy marketingowych strategii działania. Nowoczesne
strony internetowe, bazy danych, dobrze zorganizowany przepływ informacji to podstawy funkcjonowania także
i Uniwersytetu. Ekonomiczność zasad
postępowania oznacza jednakże zorientowanie na przydatność, a zatem
rodzaj, niosącego ze sobą niebezpieczeństwo utowarowienia wiedzy, utylitaryzmu. Czy tego chcemy? Co z poznawczą „bezinteresownością” badań
podstawowych? Oczywiście podkreślić
trzeba, że takie środki komunikacji, jak
właśnie globalna sieć komputerowa,
służą najlepiej rozwojowi nauki i kontaktów naukowych, co łatwo zauważyć
choćby przeglądając treści witryn internetowych poszczególnych instytutów
(zwłaszcza w zakresie bieżących inicjatyw i wydarzeń). Niemniej pamię-

tać należy, iż wszystko ma swoją cenę
i owa „światowość“ nie pozostaje bez
wpływu również na zasadnicze cele naszej działalności.
Są jednak i inne palące kwestie, te
o charakterze wewnętrznym. W ostatnich miesiącach nie tylko w środowisku
akademickim, ale i w środkach masowego przekazu usłyszeć mogliśmy
o problemach dotyczących rzetelności
pracy naukowej oraz o zastrzeżeniach
odnośnie sposobów postępowania
osób związanych z dydaktyką na naszej
uczelni. Dyskusja na owe tematy jest
nam niewątpliwie potrzebna. Pamiętać
musimy jednak, że rozsądek i odpowiedzialność nie oznaczają podejmowania
natychmiastowych decyzji, że ważna
jest solidarność pojęta jako wspólny
wysiłek na rzecz budowania autorytetu
Uniwersytetu, ale też, że cieszymy się
częściową autonomią zarówno względem organów państwowych, jak i pozostałych ośrodków władzy i kontroli
społecznej.
Św. Augustyn już dawno temu zauważał, że „niezależnie od tego, w jaki
to tajemniczy sposób jest się świadkiem rzeczy, które się mają dopiero
wydarzyć, jest pewne, że dostrzegać
można tylko to, co już istnieje. Nie
przyszłość więc, ale teraźniejszość dostępna jest widzącym; a na podstawie
teraźniejszości umysł może wytwarzać
wyobrażenia rzeczy przyszłych i przepowiadać je. Te wyobrażenia już istnieją. Ludzie, oglądający je w swych umysłach jako obecne, mogą przepowiadać
przyszłość”. Jaką przyszłość uniwersytetu, Naszego Uniwersytetu oglądamy
dziś w swoich wyobrażeniach? Co wnosimy do niej z doświadczeń teraźniejszości? Na to pytanie każdy z nas, nauczycieli i uczniów, musi odpowiedzieć
sobie sam.
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Chrobot piątej klepki |
Powaby krasnoludkologii
dr Bogusław Bednarek
Instytut Filologii Polskiej
Przystępując do roztrząsania problemów trudnych i złożonych, orator
w dawnym stylu z reguły wykorzystywał dubitatio, figurę retoryczną sygnalizowaną pytaniami: „Od czego zacząć?”
„Co przemilczeć?” „Na czym skończyć?”.
Choć nie są mi obce podobne wahania
i rozterki, ośmielam się utrzymywać, że
postąpię roztropnie, jeśli w pierwszym
akapicie tego felietonu zamieszczę
wzmiankę o Potwornych poglądach cynicznych krasnoludków, poglądach wyrażonych w przesyconej groteską powiastce
filozoficznej Anatola Ulmana. Scharakteryzowane w niej gnomy formułują
śmiałe uogólnienia („Klęskę należy wyżej stawiać niż zwycięstwo, bo to drugie
łatwiej przyjąć z godnością”), poruszają zasadnicze kwestie egzystencjalne
i etyczne, aranżują zabawne sytuacje.
Wśród owych skrzatów dostrzegamy
osobliwego buddystę, który odradzając
się „w różnych porach nie istniejącego
w rzeczywistości czasu i w tworzonych
przez umysł przestrzeniach, już to
jako sandał Sokratesa, dominikański
habit Tomasza z Akwinu czy sufitowa
belka w królewieckiej izbie Immanuela
Kanta, sączył w świadomość myślicieli
ideę bytów subiektywnych”. Nie wiemy
jednak, czy taki typ refleksji o buddyzmie zapłodniłby intelekty Błystka,
Koszałka-Opałka, Podziomka i innych
maleńkich bohaterów kapitalnej baśni
Marii Konopnickiej.
Krasnoludkologia jest coraz bardziej
ekspansywna. W tej materii przoduje
stolica Dolnego Śląska. Przypomnijmy,
że Cezary Buśko, wrocławski erudyta,
opublikował Życie codzienne krasnoludków w starożytności i wiekach średnich.
Studium archeologiczne, dzieło nowatorskie, nienaganne pod względem
merytorycznym i metodologicznym.
Studium to jest wysoce inspirujące. Załóżmy więc, że istnieje traktat o krasnoludzkim uniwersytecie, napisany
przez anonimowego kobolda. Kontrowersyjny elaborat! Otóż rzeczony kobold chwali bez umiaru krasnoludka,
który przygotował rozprawę doktorską

pt. Ocena parametryczna jednostki
naukowej jako awangardowa liturgia
i antidotum na szkodliwą skłonność
środowisk akademickich do lekceważenia urzędników o nieskażonych
imponderabiliami umysłach, którzy
toczą heroiczne boje z siłami chaosu
i żmijowiskiem liberalizmu. Autorowi
owej rozprawy przyznano najwyższą
z możliwych nagród. Pozwolono mu bowiem obejrzeć sanktuarium, w którym
zgromadzono wszystkie indeksowane
czasopisma z tzw. listy filadelfijskiej.
Natomiast tylko złoty medal wręczono twórcy pracy habilitacyjnej opatrzonej nagłówkiem: Kreatywna potęga
bujnej wyobraźni, elastycznego intelektu i krystalicznej moralności. Obrona tezy, iż rozwój nauki jest dobrem
mistycznym, cudem niezależnym od
honorariów i dotacji. Praca ta, uznana
w sferach rządowych za wydarzenie
roku, stała się ulubioną lekturą krasnoludków studiujących na Wydziale Sztuki
Eliminowania Roszczeń. Z kolei dziekan
Fakultetu Skutecznych Technik Planowania Wszystkiego napisał Hadesowe prognozy, czyli esej o przydatności
sylabusa w usługach cmentarnych,
perfekcyjnie dobierając argumenty tudzież wykorzystując środki stylistyczne, które wzbudzały podziw skrzacich
Demostenesów i Cyceronów.
Jak widać, krasnoludki potrafią nas
rozśmieszać i prowokować do formułowania wypowiedzi odległych od
wszelkiej parafiańszczyzny. Ale połóżmy kres żartom! Z całą dostępną mi
powagą pragnę zaakcentować, iż krasnale walnie współtworzą klimat kulturalny Wrocławia. Ich figurki, z których
każda wyróżnia się określonym rysem
plastycznym, sprzyjają „oswajaniu
i ocieplaniu” przestrzeni miejskiej, wyznaczając w jej obrębie liczne, rodzące
miłe skojarzenia punkty orientacyjne.
Owe metalowe skrzaty (np. Pierożnik,
Temidek, Wykształciuch) i „skrzatki”
(Pychotyka, Panna Młoda), obdarzone
wymownymi imionami, należą do innego plemienia niż malowane na murach

krasnoludki, które przed laty symbolizowały idee wolnościowe Pomarańczowej
Alternatywy. Bardzo to ciekawe i godne
wnikliwych badań socjologicznych.
Ogólnopolski konkurs opowiadań
o wrocławskich krasnoludkach, zorganizowany w roku 2009, przyniósł obfite plony w postaci 347 tekstów. Najlepsze z nich opublikowano w ozdobionej
ślicznymi rysunkami dzieci z przedszkoli
i szkół podstawowych w książeczce. Miniaturą literacką, która przykuwa uwagę,
jest ułożona przez Zdzisława Grabowskiego Opowieściowa ballada o chwalebnym samostworzeniu wrocławskich
krasnali (Do zaśpiewania, rappowania
lub głośnego czytania indywidualnie
i chóralnie). W przekazie tym niebłahą
funkcję pełni pierwiastek oniryczny.
Otóż krasnoludki, istoty brzydzące się
alkoholowymi wyziewami, trafiły do
Wrocławia, ponieważ uciekły ze snu pijaka. O rety! Bulwersuje też Krasnaliada
Grzegorza Hetmana, choć nie jest napisana heksametrem daktylicznym potęgującym patos Iliady Homera. Traktuje
ona o spiskujących, żądnych władzy
skrzatach, które stały się człekopodobne i są wszędzie. Planują „proklamację Wolnego Krasnoludzkiego Miasta
Wrocławia (z własną walutą, hymnem
i konstytucją)”. Płonne marzenie?
Ileż inicjatyw społecznych (np.
Wrocławski Festiwal Krasnoludków),
ile dzieł i dziełek sztuki, ile zdumiewających konceptów wiąże się z familią Koszałka-Opałka! Tego potencjału
kulturalnego nie powinniśmy ani kwitować wyniosłymi uśmieszkami, ani
uważać za zjawisko marginalne. Wrocławska krasnoludkologia musi rozwijać
skrzydła.
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Z obrad Senatu UWr
Obradom Senatu w dniach 19 XII 2012 r., 30 I 2013 r., 27 II 2013 r. przewodniczył Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marek
Bojarski. Podczas posiedzeń członkowie Senatu uczcili chwilą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie pracowników Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz studentów naszej uczelni poległych w Powstaniu Styczniowym.
Podczas minionych trzech posiedzeń Senat utworzył pięć nowych kierunków studiów:
1) dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie, stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego
stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych;
2) mikrobiologia, stacjonarne studia pierwszego oraz drugiego stopnia na Wydziale Nauk Biologicznych;
3) LL.B. International and European Law (prawo międzynarodowe i europejskie), stacjonarne studia pierwszego stopnia
prowadzone w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii;
4) prawo, 2,5-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii;
5) publikowanie cyfrowe i sieciowe, stacjonarne oraz niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym.
Senat zdecydował o likwidacji z dniem 1 października 2013 r. wieczorowych studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka na
Wydziale Fizyki i Astronomii. Senat uzupełnił skład Komisji Etyki i Komisji Nauczania oraz powołał nowego przedstawiciela Samorządu Studentów UWr do Uczelnianej Komisji Wyborczej. Zatwierdził także regulaminy Komisji Nauczania oraz Komisji Statutowej.
Powołane zostały następujące komisje na kadencję 2012–2016:
1) uczelniana komisja oceniająca nauczycieli zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych,
2) komisja oceniająca dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej,
3) Uczelniana Komisja Odwoławcza do Spraw Ocen (określono także zasady i tryb jej działania).
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Pozytywnie zaopiniowane zostały wnioski o zatrudnienie na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.
Wnioski dotyczyły zatrudnienia wymienionych poniżej pracowników naukowych:
A) na stanowisko profesora zwyczajnego na podstawie mianowania na czas nieokreślony:
•
prof. dr hab. Lesław Cirko (Wydział Filologiczny),
•
prof. dr hab. Michael Fleischer (Wydział Filologiczny),
•
prof. dr hab. Maciej Mróz (Wydział Nauk Społecznych),
•
prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak (Wydział Biotechnologii),
B) na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony:
•
prof. dr hab. Ewa Marcinkowska (Wydział Biotechnologii, mianowanie),
•
dr hab. Jolanta Świętojańska (Wydział Nauk Biologicznych, umowa o pracę),
•
dr. hab. Rafał Wojciechowski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, umowa o pracę).
Zmieniono uchwały Senatu dotyczące następujących kwestii:
•
efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim,
•
przeznaczenia środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Uniwersytetu Wrocławskiego na dodatkowe
wynagrodzenia,
•
wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na
studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach
dokształcających i szkoleniach,
•
zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim
2013/2014,
•
zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.
Senat podjął również uchwały w następujących sprawach:
•
przyjęcia opinii prof. dr. hab. Jana Miodka o dorobku artystycznym Daniela Olbrychskiego – kandydata do tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego,
•
przyjęcia Regulaminu korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałej w Uniwersytecie Wrocławskim,
•
przyjęcia wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia
na studiach doktoranckich,
•
wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu
Wrocławskiego za rok 2012,
•
wyrażenia zgody na realizację dwunastu inwestycji,
•
zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego,
•
zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.
1
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senat

pożegnania

Senat zdecydował, że laureaci ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół średnich Wiedzy o Unii Europejskiej „Bliżej Europy”
organizowanego przez Instytut Studiów Międzynarodowych UWr przyjmowani będą na studia pierwszego stopnia na kierunku
stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/2014 na podstawie złożonych dokumentów.
Senat wysłuchał także informacji o prowizorium finansowym na 2013 rok.
Wszystkie uchwały Senatu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej UWr (http://uniwr.biuletyn.info.pl).
(bd)

Pożegnania
W minionym czasie pożegnaliśmy dziewięć osób związanych
z Uniwersytetem Wrocławskim. Pozostaną na zawsze w naszej
pamięci.

prof. dr. hab. Jarosław Bartoszewicz

matematyk, profesor UWr, prodziekan Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii UWr, współredaktor „Applicationes Mathematicae”, członek Komisji Statystyki Matematycznej Komitetu
Matematyki PAN. Urodził się 22 lipca 1945 r., zmarł 24 lutego 2013 r. Pożegnanie akademickie śp. Profesora odbyło się
w Oratorium Marianum w piątek 1 marca 2013 r.

prof. dr hab. Leszek Bogunia

prawnik, emerytowany profesor zwyczajny, znawca prawa
karnego wykonawczego, kryminologii i medycyny sądowej,
wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Wykonawczego,
kierownik Ogólnopolskiego Studium Prawa Karnego Wykonawczego, kierownik Uzupełniających Studiów Magisterskich Prawa dla Absolwentów Wyższej Szkoły Policji, członek senackiej Komisji ds. Rozwoju Młodej Kadry Naukowej
oraz senackiej Komisji Statutowej, członek Polskiej Sekcji
Association Internationale de Droit Pénal oraz Towarzystwa
Medycyny Sądowej i Kryminologii, pracownik naukowy w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej ówczesnej Akademii
Medycznej we Wrocławiu, twórca i wieloletni redaktor naukowy Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego. Urodził się 30 czerwca
1941 r., zmarł 21 stycznia 2013 r.

Harry Maximilian Buchberger

medalier, członek Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego (od początku istnienia), założyciel
fundacji Leopoldina Stiftung, odznaczony złotym medalem
UWr (2005 r.). Filantrop i mecenas kultury i sztuki, przekazał
w darze uniwersytetowi jubileuszowe i pamiątkowe medale (m.in. zloty medal z okazji jubileuszu 300-lecia), a także
cenne zbiory Bibliotece Uniwersyteckiej. Urodził się 25 sierpnia 1923 r. we Wrocławiu, zmarł 16 lutego 2013 r. w Berlinie.

Maria Cioska

asystent i specjalista naukowo-techniczny w Pracowni Dokumentacji i Metodyki Instytutu Nauk Politycznych oraz
pracownik w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji, absolwentka UWr (filologia polska). Urodziła się
25 marca 1943 r., zmarła 2 lutego 2013 r.

Daniela Goszczycka

emerytowany pracownik administracji UWr, w latach 1989–
2003 kierownik Działu Organizacyjnego, od 1996 r. pełniła
funkcję sekretarza senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju.
Urodziła się 8 stycznia 1940 r., zmarła 4 stycznia 2013 r.

prof. dr hab. Hubert Kołodziej

profesor nadzwyczajny UWr, kierownik Zakładu Technologii
Chemicznej i Zespołu Dielektryków, zastępca dyrektora Instytutu Chemii, prodziekan Wydziału Chemii, uznany uczony
ceniony w kraju i za granicą, wynalazca, specjalista w dziedzinie chemii fizycznej, wielokrotny laureat nagród Ministra
i Rektora, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotym Krzyżem Zasługi. Urodził się 21 lutego 1942 r., zmarł
15 stycznia 2013 r.

prof. dr hab. Hanna Marcinkowska

emerytowana profesor UWr, wybitna matematyczka, autorka podręczników i monografii, wieloletni członek Polskiego
Towarzystwa Matematycznego, promotorka kilku doktorów,
ceniony wykładowca akademicki. Urodziła się 9 grudnia 1926 r.,
zmarła 24 grudnia 2012 r.

dr Władysław Pyszyński

wieloletni pracownik Zakładu Biologii Rozwoju Roślin Wydziału Nauk Biologicznych UWr. Urodził się 26 czerwca 1938 r.,
zmarł 21 lutego 2013 r.

dr Jerzy Sydor

emerytowany pracownik, bibliotekarz, asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX
i XX wieku. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką
Zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia. Urodził się dnia 30 lipca 1924 r., zmarł 17 lutego 2013 r.
(bd; na podst. mat. Archiwum UWr)
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Nominacja profesorska
dla prof. Michała Tomczaka
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Profesor związany jest z Instytutem
Astronomicznym, gdzie rozpoczął pracę
w 1983 r., rok później został asystentem,
po 10 latach adiunktem, a w 2003r. profesorem nadzwyczajnym. Obecnie już
czwartą kadencję pełni funkcję dyrektora instytutu (od 2002 r.), od 2005 r.
jest kierownikiem Zakładu Heliofizyki
i Fizyki Kosmicznej.
Mówiąc o swojej karierze naukowej,
prof. Tomczak wymienia osobę prof. Jerzego Jakimca, pod okiem którego napisał pracę magisterską (1984 r.) oraz rozprawę doktorską (1994 r.) na ówczesnym
Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
UWr. Rozprawa habilitacyjna (2001 r.)
nosiła tytuł „Charakterystyczne cechy
morfologiczne rozbłysków słonecznych
w zakresie rentgenowskim”. Zdradzała
tym samym obszar zainteresowań
naukowych, jakimi są: analiza satelitarnych obserwacji Słońca zarejestrowanych w zakresie rentgenowskim
i ultrafioletowym oraz badanie przejawów magnetycznej aktywności Słońca
– m.in rozbłysków słonecznych, koronalnych wyrzutów materii (CME), rentgenowskich wyrzutów plazmy (XPE).
Profesor prowadzi wykłady z podstaw
astronomii, budowy i ewolucji gwiazd,
fizyki Słońca, komputerowej analizy
obrazów, a także specjalistyczne – dla
studentów astronomii oraz wykłady
z elementów astronomii i astrofizyki –
dla studentów fizyki.
Dorobek naukowy prof. Tomczaka to
około 50 opublikowanych prac, z czego
połowa w czasopismach z listy filadelfijskiej (większość jako prace jednolub dwuautorskie) – m. in. dwie prace
w prestiżowych The Astronomical Journal Supplement Series oraz Astronomy & Astrophysics Review (mających
odpowiednio 45 i 50 punktów według
aktualnej punktacji ministerialnej).
Blisko 300 – to łączna liczba cytowań.
Do tego należy wymienić udział w 26
konferencjach międzynarodowych i 11
krajowych.
Profesor przebywał na półrocznym
stażu naukowym w Mullard Space
Science Laboratory (University College
London), a także na krótkoterminowych w Anglii, Czechach i na Węgrzech.
1
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Imponująca jest lista organizacji
naukowych, w których działa profesor,
wśród nich na wymienienie zasługują:
Międzynarodowa Unia Astronomiczna,
Joint Organization for Solar Observations, International Space Weather Iniciative, Polskie Towarzystwo Astronomiczne (obecnie profesor przewodniczy
Komisji Rewizyjnej), Komitet Astronomii PAN, Komisja Badań Kosmicznych
PAN, Rada Naukowa Centrum Badań
Kosmicznych PAN, Międzywydziałowy
Zespół Ekspercki ds. Badań Kosmicznych PAN.
Profesor był kierownikiem projektu
dofinansowanego grantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
obecnie kieruje projektem „Badanie
zależności pomiędzy różnymi przejawami aktywności słonecznej”, który
otrzymał grant Narodowego Centrum
Nauki (Opus 2). Otrzymał też nagrodę indywidualną Ministra Edukacji
Narodowej w 2002 r., z kolei w 2003 r.
zespołową. Dotychczas prof. Tomczak
wypromował jednego doktora i sześciu
magistrów, a obecnie sprawuje opiekę
naukową nad dwiema doktorantkami
i dwoma magistrantami.
Wśród zainteresowań pozanaukowych profesor wymienia muzykę, turystykę górską i krajoznawstwo. W latach
80. i na początku 90. aktywnie udzielał
się w środowisku turystycznym, był
m.in. prezesem Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich i Oddziału Akademickiego PTTK.
(bd)

Prof. dr hab. Michał Tomczak
(ur. 1960 r.) otrzymał nominację profesorską przyznaną
przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego 21 grudnia
2012 r. Nominację wręczono
w Warszawie 14 lutego 2013 r.

książki

Nowości Wydawnictwa
Uniwersytetu Wrocławskiego

Sen
Miłosz Bukwalt, Tadeusz Klimowicz, Ewa Komisaruk,
Manuela Maciołek, Sylwia Wójtowicz (red.)
Najnowsze Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich
zostały zadedykowane wieloletniej redaktorce serii Slavica
Wratislaviensia profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej z okazji
jej siedemdziesiątych urodzin. Publikacja jest zbiorem artykułów będących plonem konferencji poświęconej motywowi
snu w literaturach słowiańskich. Materiał podzielono na trzy
części — literatury południowo-, wschodnio- i zachodniosłowiańskie. Autorzy analizowali zagadnienia snu w koncepcji
artystycznej wielu pisarzy i poetów słowiańskiego kręgu kulturowego. Zajęli się między innymi snem w literaturze barokowej, przestrzenią oniryczną w romantyzmie i literaturze
współczesnej, marzeniem sennym i jego funkcją narracyjną,
przeżyciami z pogranicza snu i jawy, snem o odrodzeniu narodowym, emigracyjnymi snami na jawie.
seria Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10,
format B5, 2012 (Slavica Wratislaviensia 155), ss. 430, cena 29 zł

Die Kompetenzen des Translators aus kognitiver und
translationsdidaktischer Sicht
Anna Małgorzewicz
Zasadnicza część książki Anny Małgorzewicz poświęcona jest
kognitywnym aspektom użycia języka w komunikacji zorientowanej na przekład. Przywołane w opracowaniu teorie psychologiczne i kognitywistyczne umożliwiają opis struktury wiedzy
tłumacza oraz operacji kognitywnych aktywizowanych w procesie przekładu. Ustalone fakty pozwalają między innymi wyodrębnić kompetencje oraz umiejętności tłumacza na poziomie kognicji zautomatyzowanej, kognicji uświadomionej oraz
metakognicji, które są również przedmiotem badań autorki
przedstawionych w empirycznej części pracy. Zastosowane
metody badawcze typu on-line oraz off-line dają wgląd w stan
faktyczny poziomu oraz właściwości kompetencji translacyjnej
i translatorycznej reprezentowanych przez studentów filologii
i profesjonalnych tłumaczy.
format B5, 2012, ss. 326, cena 45 zł

Kultura symboliczna społeczeństw łowiecko-zbierackich środkowej Europy u schyłku
paleolitu
Tomasz Płonka
Praca prezentuje niezwykle bogaty materiał źródłowy obejmujący zarówno tzw. zabytki sztuki, jak i ozdoby, instrumenty muzyczne, pigmenty oraz szczątki ludzkie. Szeroko zakrojony temat obejmuje zagadnienia z zakresu archeologii, ale
też antropologii, etnologii czy religioznawstwa. Całość wzbogaca usystematyzowany zestaw materiałów faktograficznych
zawartych na płycie CD.
seria Studia Archeologiczne 45,
format B5, 2012, ss. 558 + CD, cena 89 zł

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego t. 28
Tomasz Kalisz (red.)
Tom zawiera liczne omówienia teoretycznych i praktycznych
zagadnień związanych z procesem nowelizowania prawa
karnego. Kolejne części (Prawo karne materialne, Prawo karne procesowe, Prawo karne wykonawcze i Nauki pokrewne)
podejmują tematy poświęcone różnorodnej problematyce
nauk penalnych. Znajdziemy tu artykuły dotyczące między
innymi: kontrowersji związanych z kryminalizacją przerywania ciąży (A.M. Kania), koncepcji tymczasowego aresztowania
i jego zastosowania w praktyce (T. Kalisz), sytuacji prawnej
osadzonych będących rodzicami (A. Kwieciński) czy odpowiedzialności nieletnich za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(J. Sawicki).
format A5, 2012, ss. 343, cena 33 zł
zebr. Marzena Golisz

