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Pop Iwan to drugi co do wielkości szczyt ukraińskich
Karpat Wschodnich. W 1938 roku otworzono tam
Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne UW.
Po wojnie nikt tam nie zaglądał. Po siedemdziesięciu
latach budynek, przypominający średniowieczny zamek,
przejdzie renowację i powróci do pierwotnych funkcji.
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MIASTO

NIE MOŻE WYRÓŻNIAĆ
JEDNEJ UCZELNI

O to, o co pracownicy i studenci UW chcieliby zapytać prezydent Warszawy,
ale boją się to zrobić (lub nie mają sposobności), czyli o niż demograficzny,
mieszkania, Chopina i współpracę Uniwersytetu z miastem, Katarzyna
Majewska pyta prof. Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Czy Warszawa jest miastem
akademickim?

W

arszawa jest największym ośrodkiem akademickim w Polsce. Na pierwszy rzut oka
może się wydawać, że 300 tys. studentów „ginie”
w ponadmilionowym mieście, ale to właśnie akademicki charakter jest jednym z naszych największych atutów. Stolica to również największy
rynek lokalny w kraju i najczęściej wybierany
inwestycji zagranicznych –
U nas system jest cel
dochodzi tu do takiego sprzężenia
mieszany, tylko część zwrotnego, gdzie z jednej strony
możliwości przyciągają młoosób wynajmuje miejsca te
dych ludzi, a z drugiej, z punktu
w domach studenckich. widzenia przedsiębiorców, to „stuMamy trochę denckie” zaplecze jest olbrzymim
potencjałem naszego miasta. Warakademików i trochę szawa to przede wszystkim miasto
mieszkań na wynajem możliwości.

W Warszawie jest 15 uczelni publicznych
i ok. 60 niepublicznych. W czasie niżu demograficznego nie wszystkie przetrwają.
Może miasto powinno zastanowić się nad
przyciągnięciem studentów z zagranicy?

B

ROZ M O WA U W.

2

y zachęcić obcokrajowców do wybierania stolicy, w 2007 r. podjęliśmy inicjatywę „Study
in Warsaw”. Rezultaty już są, choć nie muszą być
one wynikiem tylko tego programu.
Musimy przede wszystkim wiedzieć, jaka
jest nasza grupa docelowa. Najchętniej przyjeżdżają do nas Białorusini, Ukraińcy, Norwegowie, Szwedzi i Hiszpanie, chociaż obserwujemy
zainteresowanie Warszawą w różnych częściach
świata. W kwietniu na festiwalu Viva Europa na
uniwersytecie stanu Floryda w Gainsville warszawskie stoisko było najpopularniejsze. W maju
przygotowaliśmy dwie informacyjne strony
o porozumieniu „Study in Warsaw” do „Kuriera
Wileńskiego”. Podczas mistrzostw EURO 2012™
dystrybuowaliśmy anglojęzyczne ulotki zachęcające do studiowania w Warszawie. Promowaliśmy się na targach edukacyjnych w Kijowie,
Szanghaju i Kazachstanie.

Nie jesteśmy atrakcyjni
dla obcokrajowców?

W

porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi,
Wielką Brytanią, Francją, Australią i Niemcami, do których trafia 2/3 obcokrajowców,
Polska odgrywa niewielką rolę. Uważam, że
uczelnie mają za mało pełnych kierunków studiów w językach obcych. Bardziej zamożni studenci będą szukali miejsc w zachodniej Europie.
Mniej zamożni wybiorą Warszawę lub Pragę.
Około nowego roku pojawiła się informacja,
że Warszawa jest najtańszym miastem w Europie. To fakt istotny dla tych mniej zamożnych
studentów. Różnice między życiem w Polsce
a w Niemczech nadal są widoczne. Polska może
na tym korzystać, ponieważ koszty utrzymania
wciąż są u nas niższe niż na Zachodzie.

Spodobał się Pani pomysł rektora UW,
prof. Marcina Pałysa, żeby wybudować
w Warszawie – na Służewcu – kolejny
akademik?

D

ecyzja należy tutaj do Uniwersytetu, który
podejmuje takie przedsięwzięcia, szacując
swoje potrzeby i możliwości. Na pewno nie jest
to zadanie gminy, więc tu nie możemy pomóc.

Prof. Pałys argumentuje, że dzięki nowym
domom studenckim można przyciągnąć
zdolnych ludzi z całej Polski.
Im tańszy wynajem pokojów, tym więcej
osób spoza Warszawy będzie mogło sobie pozwolić na studia w stolicy.
Akademik zostałby wzniesiony po
zawarciu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Na uniwersyteckim terenie
firma komercyjna stawia budynek
i zarabia na wynajmie mieszkań,
ale i na sklepach, punkcie ksero
czy salonie fryzjerskim.

T

rzeba by się zastanowić, jaki model powinniśmy przyjąć. W systemie, nazwijmy go
brytyjskim, studenci mieszkają tam, gdzie się
uczą, w akademikach. W systemie, który robo-

Warszawa jest
najtańszym miastem
w Europie.
To fakt istotny
dla tych mniej
zamożnych
studentów
czo możemy nazwać holenderskim, wynajmuje
się studentom prywatne pokoje. Kiedy byłam
na stypendium w Holandii, to wynajmowałam
pokój z rowerem. Do każdego pokoju jest tam
przydzielony rower. To taka cecha charakterystyczna Holandii.
U nas system jest mieszany, tylko część osób
wynajmuje miejsca w domach studenckich.
Mamy trochę akademików i trochę mieszkań na
wynajem. Tych drugich w stolicy jest sporo i są
w całkiem dobrych cenach. System mieszany w
naszym przypadku wydaje mi się słuszny.

Łódź chce zatrzymać najlepszych absolwentów uczelni w mieście i dlatego
wynajmie im mieszkania komunalne, które prawdopodobnie będą mogli wykupić
tanio po 3-5 latach najmu.
We Wrocławiu mieszkania na preferencyjnych warunkach mogą użytkować doktoranci i pracownicy naukowi. W Poznaniu
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
odda takie lokale w 2014 r. Pisał o tym
dziennik „Metro” 4 grudnia.
Czy Warszawa ma podobną ofertę dla
absolwentów i pracowników nauki?

M

ieszkania komunalne są dla ludzi o określonym dochodzie. Oni czekają na nie
przez kilkanaście lat. W Warszawie jest takich
osób ponad 5 tys. Nie planujemy sprzedawać
lokali z TBS. Dzielnice przydzielają je osobom
o niskich dochodach.
Nie możemy porównywać się do Wrocławia,
nasza sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana. Wrocław jako miasto niemieckie
został w pełni znacjonalizowany. Tereny, które
nie zostały tam sprywatyzowane, znajdują się
w rękach miasta bądź skarbu państwa. W Warszawie budynki są własnością prywatną, podlegającą roszczeniom, często sięgającym lat 40.
XX w. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce,
które tak dotkliwie odczuwa skutki tzw. dekretu
Bieruta. Priorytetem jest dla nas zapewnienie
lokali komunalnych najbiedniejszym miesz-

kańcom, nie możemy promować wybranej JJ Prof. Hanna GronkiewiczWaltz jest prezydentem
grupy ich kosztem.
Warszawy od 2006 r.

Prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds.
rozwoju i polityki finansowej, proponuje,
by studenci i pracownicy stworzyli grupy
eksperckie, które mogłyby pomagać
dzielnicom w rozwiązywaniu konkretnych
zadań (piszemy o tym na str. 15 – przyp.
red.).

Wykłada na Wydziale Prawa
i Administracji UW. Była
prezesem Narodowego
Banku Polskiego
oraz wiceprezesem
Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju.
Jest wiceprzewodniczącą
Platformy Obywatelskiej.

K

orzystamy z usług ekspertów, na przykład
w zakresie edukacji, drogownictwa i transportu. Zamawiamy opinie prawne. Coraz częściej zwracamy się też z prośbą o opinię do
samych mieszkańców, organizując konsultacje
społeczne. Współpracujemy ze specjalistami
z całej Polski i ze wszystkich uczelni. Nie wolno
nam wyróżniać jednej z nich.

UW może organizować kursy dedykowane
dla pracowników urzędów, od samorządu
terytorialnego po zajęcia lingwistyczne.
Miasto mogłoby z tego skorzystać.

N

a organizację kursów obowiązuje system
przetargowy. Zawsze wybieramy szkolenia
w drodze konkursu. Miasto nie może preferować jakiejś konkretnej uczelni, jako jednostka
administracji publicznej – podobnie zresztą jak
uniwersytety – podlegamy regulacjom prawa
zamówień publicznych.
Jeśli chodzi o indywidualne podnoszenie
kwalifikacji, pracownicy sami wybierają, gdzie
odbędą studia podyplomowe, które miasto
współfinansuje. Biuro kadr wskazuje najtańszą
i najbardziej przydatną z co najmniej trzech
ofert, zaprezentowanych przez urzędnika. Burmistrzowie najczęściej zapisują się na studia
MBA. Ze względu na szczupłość środków
finansowych funkcjonuje też w ratuszu program kształcenia wewnętrznego. Na przykład,
we wszystkich biurach na temat audytu szkoli
szefowa jednostki zajmującej się audytem,
a o ustroju samorządowym uczą pracownicy
biura prawnego. Urzędnicy szkolą innych urzęd-

3. ROZMOWA UW

ników. Nie mamy wystarczających pieniędzy
na szkolenia zewnętrzne. Podpisanie umowy
wyłącznie z jedną uczelnią byłoby wbrew zasadom, którymi rządzi się samorząd.

Współpracujemy ze
specjalistami z całej
Polski i ze wszystkich
uczelni. Nie wolno nam
wyróżniać jednej z nich

Uniwersytet od 17 lat próbuje
powiększyć dzielnicę łacińską na Powiślu. W okolicach
BUW-u, Wydziału Prawa
i Administracji oraz wydziałów
lingwistycznych, przy ul. Bednarskiej, chciałby wybudować nową siedzibę Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Tereny w tym rejonie są sprzedawane deweloperom, ale UW nie może kupić działki
w tej okolicy.

O

stateczna decyzja co do zagospodarowania
przestrzeni, w tym udostępnianie terenów
pod budowę, należy do radnych. Jeśli oni zgodzą
się na zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, to wykup będzie możliwy. Reszta nie zależy od decyzji prezydenta.

JJ Z ok. 21 000

zagranicznych
studentów w Polsce,J
co trzeci uczy sięJ
w Warszawie.J
JJ W roku akademickim

2007/2008 studiowałoJ
w Warszawie 3500 osóbJ
z zagranicy.J
W 2010/2011 – 6200. To
prawie dwa razy więcej.J
J
Informacje przygotowaneJ
przez ratusz

fot. Z. Panów (PZ Studio)
www.warsawtour.pl

Z ogrodów BUW-u bez ograniczeń korzystają warszawianie. Do pobliskiego
Centrum Nauki Kopernik przyjeżdżają
wycieczki. Autokary parkują przy bibliotece, turyści zadeptują trawniki, korzystają
z toalet. Jest szansa, żeby miasto dołożyło się do utrzymania uniwersyteckich
obiektów?

T

o jest dobra wola Uniwersytetu, że udostępnia swoje tereny mieszkańcom. Namawiamy
Stadion Narodowy, który nie należy do nas, by
otworzył swoje podwoje dla wszystkich. My stadionowi nic za to nie płacimy. Nie ma środków
w urzędzie na taki cel. Uniwersytet jest jednostką samofinansującą się. Jest autonomiczny.
Ci, którzy przyjeżdżają do CNK, odwiedzają też
Bibliotekę Uniwersytecką, co jest promocją
dla biblioteki i UW. Może właściciel powinien
zmienić regulamin. Miasto nie wkracza w inny

zarząd. Analogicznie, za oblodzone chodniki
odpowiada właściciel domu, miasto dba zaś
o przejezdność dróg.

Podoba się Pani propozycja nazwy
stacji II linii metra, która powstanie
przy ul. Świętokrzyskiej
„Nowy Świat – Uniwersytet”?

T

o dobry kompromis, do rozważenia.
O nazwach decyduje Rada Warszawy. Jeśli
władze Uniwersytetu przekonają radnych, mogą
oni dokonać zmiany z „Nowy Świat” na „Nowy
Świat – Uniwersytet”. Do rady docierały kiedyś
oczekiwania, aby zmienić istniejącą nazwę stacji
przy Szkole Głównej Handlowej.

Miasto mogłoby wykorzystać UW jako
element wizerunku.

P

romujemy się przez syrenkę warszawską
i hasło „Zakochaj się w Warszawie”. Syrenka
jednoznacznie kojarzy się z Warszawą. Niczego
do niej nie dodajemy. Również dzielnice używają
hasła „Zakochaj się w Warszawie” i powiązanego
z nim znaku promocyjnego, mimo że część z nich
ma swój odrębny herb. Miasto reklamuje się
przez swoją markę – raczej osoby albo miejsca
geograficzne niż instytucje – na przykład przez
Fryderyka Chopina, Marię Skłodowską-Curie,
bulwary, Wisłę. Nie promujemy się przez instytucje również dlatego, że trzeba by je wszystkie
traktować równo, a nie wyróżniać jedną, nawet
największą.

Chopin mieszkał i studiował w budynkach, które należą do Uniwersytetu.

N

o tak, ale przechadzał się też po Krakowskim Przedmieściu. Organy w zakonie wizytek pamiętają jeszcze grę Fryderyka Chopina.
Część klawiszy pewnie została wymieniona, ale
to te same organy. Chopin chodził też chętnie
do kawiarni Honoratka, która była przy ul. Miodowej. Jest wiele takich miejsc, dlatego trudno
byłoby wyróżnić spośród nich tylko jedno.

STYCZEŃ

Na początku roku miła wiadomość – Joanna
Oracz, studentka Wydziału Fizyki, skonstruowała
prototyp superrozdzielczego (ok. 100 nm.)
mikroskopu optycznego.

LIPIEC

LUTY

Sala Kolumnowa została otwarta dla
zwiedzających. Ta jedna z najpiękniejszych sal
na Uniwersytecie przez ostatnie J
50 lat była niedostępna dla publiczności –
mieścił się w niej magazyn biblioteki.
Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na
budowę Europejskiego Centrum Edukacji
Geologicznej w Chęcinach. Budynek powstanie
według projektu WXCA.

MARZEC

W konkursie „Diamentowy Grant”,
organizowanym przez MNiSW, wśród J
100 laureatów było aż 21 studentów z UW.
W listopadzie rektor zaproponował im pracę.

KWIECIEŃ

MAJ

W Środowiskowym Laboratorium Ciężkich
Jonów otwarto Ośrodek Produkcji i Badań
Radiofarmaceutyków.

CZERWIEC

Ponad 33 mln euro przyznano polskim
badaczom w konkursie „Potencjał
badawczy” (REGPOT) z 7. Programu
Ramowego. To blisko 1/4 przyznanej puli.
Z 8 laureatów z Polski najwyżej oceniono
pomysł naukowców z Wydziału Fizyki UW
– PhoQuS@UW.
Piłkarze reprezentacji Polski nie błysnęli
w trakcie EURO 2012. Znacznie lepiej
wypadł Chór UW, który na żywo zaśpiewał
hymny na meczu otwarcia mistrzostw.

Po raz 57. zorganizowano wakacyjny
kurs języka polskiego i kultury
polskiej dla cudzoziemców, w którym
udział wzięło ponad 200 osób
z różnych zakątków świata. Oprócz
zajęć językowych były też warsztaty
kulinarne i taneczne, z klapokiem,
trojakiem i polonezem na czele.

WRZESIEŃ

1 września nie tylko prof. Marcin Pałys
objął nową funkcję. Na 11 wydziałach
nastąpiła też zmiana dziekanów.
Jedną z pierwszych decyzji nowego
rektora było powołanie spółki UWRC,
która zajmie się produkcją i sprzedażą
radiofarmaceutyków i komercjalizacją
wyników badań naukowych.

PA Ź D Z I E R N I K

Chociaż od 1 października trwały już
tam zajęcia, to oficjalne otwarcie Dobrej
55, czyli nowej siedziby wydziałów
lingwistycznych, odbyło się 25.
Nowoczesny, różnobarwny gmach stoi
między ulicami Dobrą, Lipową, Browarną
i Wiślaną.

L I S T O PA D

Wybrane kierunki studiów prowadzone
na Wydziale Historycznym, Filozofii
i Socjologii oraz w Centrum Kształcenia
Nauczycieli Języków Obcych
i Edukacji Europejskiej, uznane za
najnowocześniejsze w kraju, otrzymały po
milionie na doskonalenie dydaktyki (więcej
informacji na stronie 10).

GRUDZIEŃ

Na koniec roku dwa ważne wyróżnienia
dla naszych naukowców. Nagrodę FNP
w dziedzinie nauk humanistycznych
i społecznych odebrała prof. Ewa
Wipszycka, historyk starożytności, a tytuł
„Mistrza” przyznawany przez MNiSW
otrzymał nasz chemik, prof. Bogumił
Jeziorski.

MIESIĄCU

Na UW przyjechało 130 rektorów, członków
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich. 26 maja wybrali oni nowego
przewodniczącego KRASP. Został nim
prof. Wiesław Banyś z UŚ. Prof. Katarzyna
Chałasińska-Macukow, dotychczasowa
szefowa konferencji została honorową
przewodniczącą.

SIERPIEŃ

PO

Na sali gimnastycznej Wydziału Zarządzania,
gdzie początkowo było tylko jedno gniazdko,
podłączono 112 komputerów, by móc
przeprowadzić konkurs dla najlepszych
programistów z całego świata. 17 maja
podczas finałów ICPC, na które przyjechało
około 1000 osób – zawodników, trenerów,
opiekunów – nasi informatycy wywalczyli 2.
miejsce. Pierwsze zdobyli studenci z Rosji.

Dr Justyna Olko z Wydziału „Artes
Liberales”, jako 9. w historii osoba
reprezentująca Polskę oraz 5.
z UW, otrzymała grant Europejskiej
Rady Badań.

MIESIĄC

Nowym szefem uczelni wybrano prof. Marcina
Pałysa. Po pierwszej turze wyborów,
która odbyła się w marcu, szansę udziału
w ostatecznej rywalizacji miało 5 uczonych.
Dwóch z nich nie wyraziło zgody na
kandydowanie. Trzeci wycofał się niemal
w ostatniej chwili. 18 kwietnia o fotel rektora
prof. Marcin Pałys rywalizował z prof. Markiem
Wąsowiczem. Obecny rektor zwyciężył
przewagą 114 głosów. Funkcję formalnie objął
1 września.

12 lipca MNiSW ogłosiło listę
jednostek, które do 2017 roku
będą miały status Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Wśród nich znalazły się dwa
konsorcja, w których uczestniczą
wydziały UW: Matematyki,
Informatyki i Mechaniki oraz
Chemii.

E
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RASMUS W KALKULATORZE
Unijny program wymiany studentów Erasmus
obchodził w listopadzie swoje 25 urodziny.
W Polsce istnieje od 1997. Od samego początku w jego organizację włączony jest Uniwersytet Warszawski, który za przeprowadzenie
największej w kraju liczby wyjazdów dla
studentów i pracowników wyróżniony został
„Złotym Erazmem”.

Z okazji jubileuszu
na terenie kampusu
głównego UW
posadzono „Drzewko
Erasmusa", które ma
duże szanse przeżyć
więcej niż 25 lat (więcej
o tym na str. 37).
JJ

Do tej pory z Erasmusa skorzystało ogółem
2,5 mln osób. Zdecydowana większość, bo aż
95 proc. z nich wyjechało na studia częściowe,
a pozostali – na praktyki. – Erasmus to specyficzne biuro podróży, nie tylko dlatego, że jest
największe na świecie – wysłanie do innych
krajów prawie 3 milionów ludzi to przecież
ogromny wysiłek. Jest specyficzne, bo nie ma
drugiego biura, które mogłoby zasponsorować
studentom taki wyjazd – mówiła prof. Daria
Nałęcz, podsekretarz stanu w MNiSW, 23 listopada podczas uroczystej gali w Centrum Nauki
Kopernik.

EUROPA
wyjazdy studentów
wyjazdy pracowników
POLSKA
liczba uczelni uczestniczących
budżet
budżet UW
Studenci
wyjazdy ogółem
wyjazdów z UW
przyjazdy ogółem
przyjazdy do UW
Pracownicy
wyjazdy ogółem
wyjazdy z UW
przyjazdy ogółem
przyjazdy do UW

T

Polska znajduje się na piątym miejscu pod
względem liczby studentów, którzy wyjechali
na zagraniczne uczelnie oraz na pierwszym pod
względem liczby wyjazdów pracowników. Liderem w tym rankingu jest Hiszpania, która jest
też najchętniej odwiedzanym państwem przez
studentów i pracowników uczelni.
Jak wypada Uniwersytet? W Polsce zajmuje
pierwszą pozycję. Na początku zapowiadało się
skromnie, bo z UW wyjechało 176 studentów i 37
pracowników, a odwiedziło go jedynie 23 zagranicznych studentów. Z roku na rok sytuacja
wyglądała coraz lepiej. Do 2010 roku do innych
krajów z naszej uczelni wyjechało ponad 11 tys.
osób: 9182 studentów oraz 1680 pracowników.
W programie uczestniczą 33 kraje. Uniwersytet proponuje swoim studentom wybór spośród
409 uczelni z 30 państw. Nasi studenci najczęściej wyjeżdżają do Niemiec (51 uczelni), Hiszpanii (37) i Francji (59). Do nas chętnie przyjeżdżają
Hiszpanie, Niemcy, Włosi, Francuzi oraz Turcy.

1987/1988
3 244
7 797
1998/1999
46
3,9 mln*
442 036

2010/2011
231 408
42 813
2010/2011
315
ponad 43 mln
ponad 3 mln

ogółem
2,5 mln
275 650
ogółem
ok. 315
125 mln
ponad 21 mln

1 426
176
220
23

14 238
1 245
7 583
538

108 041
9 188
36 652
ponad 3 346

359
37
brak danych
brak danych

5 215
305
brak danych
108

26 553
1 680
13 305
426
* wartości podawane w euro

YTUŁ PODSUMOWUJĄCY
Jest osobą publiczną, wpływa na środowisko
studenckie i dba o dobro młodych ludzi. Taki
jest studencki autorytet. Tytuł ten Parlament
Studentów RP nadał prof. Katarzynie Chałasińskiej-Macukow.
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Była rektor UW otrzymała Nagrodę Środowiska Studenckiego PROstudent. Od 2004 r. laureatami mogą zostać uczelnie, przedsiębiorstwa,
instytucje, organizacje oraz osoby przyjazne
młodzieży akademickiej, wspierające ich inicjatywy.
17 listopada w Teatrze Palladium PS RP
wyróżnił osoby i instytucje w trzech kategoriach:
autorytet, PROjekt roku, CSR PRO. W poprzednich latach wręczone były też nagrody: PROstudencka uczelnia, MediaPRO, PROdukt Roku,
Wykładowca Roku. Prof. Chałasińska-Macukow
przez ostatnie siedem lat była rektorem UW, a

przez cztery lata przewodniczącą Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pracuje na Wydziale Fizyki UW, gdzie zajmuje się
optyką informacyjną. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Optycznej
(SPIE).
– To wyróżnienie jest podsumowaniem
dwóch kadencji zarządzania Uniwersytetem.
Nie jestem już rektorem, więc to tym bardziej
miłe, że studenci docenili moją pracę – mówi
prof. Chałasińska-Macukow.
Nagroda, którą otrzymała była rektor UW,
jest najważniejsza spośród wszystkich wręczanych w plebiscycie PROstudent. Dwa lata temu
w tej kategorii PS RP uhonorował prezydenta
Bronisława Komorowskiego, a rok temu – minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę
Kudrycką.

K
Za to zdjęcie pracownik Wydziału Fizyki UW,
dr Krzysztof Ulaczyk zdobył pierwsze miejsce
na 4. Biennale Fotograficznym: „Nauka – świat
wokół nas”.
Do zrobienia takiego zdjęcia potrzeba
przede wszystkim dobrego sprzętu. Obowiązkowy jest szerokokątny obiektyw i stabilny
statyw. Przyda się też odrobina cierpliwości,
a dokładnie 66 minut, bo właśnie tyle trwało
wykonywanie fotografii oraz dobre warunki

pogodowe – bezksiężycowa noc i dobra widoczność. Fotografia przedstawia pozorny ruch
dobowy gwiazd w okolicy południowego bieguna
nieba, wywołany ruchem obrotowym Ziemi. –
Na pierwszym planie widoczny jest Teleskop
Warszawski w Obserwatorium Las Campanas w Chile. Widoczne na niebie „chmurki” to
Obłoki Magellana oraz fragment Drogi Mlecznej, rozmyte w wyniku długiego naświetlania –
tłumaczy laureat.

Okazuje się, że nasi programiści nie zawsze
wszystko wygrywają. Pierwszy raz od 1999 roku
nie zajęli pierwszego miejsca w eliminacjach
regionalnych Akademickich Mistrzostw Świata
w Programowaniu Zespołowym.
18 listopada na Uniwersytecie Jagiellońskim, po raz 17. zmierzyły się najlepsze zespoły
studentów z Chorwacji, Czech, Słowacji, Słowenii, Polski i Węgier. W rywalizacji brało udział 77
trzyosobowych drużyn. Uniwersytet reprezentowało sześć grup z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Zwyciężyli programiści Uniwersytetu Komeniusza w Bratysławie, drugie miejsce zajął
zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – O trzecią lokatę, a w rezultacie prawo startu w przyszłorocznych finałach do końca walczyły ze sobą
dwa nasze zespoły. Z tej rywalizacji zwycięsko
wyszła drużyna UW1, która zajęła trzecie miejsce z 9 zadaniami – relacjonuje prof. Krzysztof
Diks, trener zespołu. Marcin Andrychowicz,
Maciej Klimek i Tomasz Kociumaka będą nas
reprezentować w lipcu w Sankt Petersburgu.

Dotychczasowa rzecznik prasowa Zarządu
Samorządu Studentów UW została przewodniczącą. Dotychczasowy przewodniczący zmienił
miejsce urzędowania.
Przez najbliższe dwa lata szefową ZSS UW
będzie Karolina Pietkiewicz. W ubiegłym roku
kierowała ona komisją promocji i informacji
oraz była rzecznikiem prasowym ZSS UW. Przewodniczącą wybrał Parlament Studentów UW,

wyłoniony na początku roku akademickiego.
Ustępujący szef zarządu Piotr Müller ma
dla nowych samorządowców porady: – Chciałbym, aby w najbliższym roku skupili się oni na
aktywnej działalności w zespołach zapewniania
jakości kształcenia oraz aktywizacji studentów
do działań społecznych – mówi Piotr Müller,
który został przewodniczącym Parlamentu Studentów RP.

Nowość we wspólnym kalendarzu WUW i BUW.
Raz w miesiącu, zawsze w czwartek, w Bibliotece
Uniwersyteckiej organizowane będą spotkania
z wybranym autorem publikacji Wydawnictw
Uniwersytetu Warszawskiego.
Rocznie WUW wydaje ok. 150 książek oraz
12 czasopism. – To będzie wspaniała promocja
dla autorów uniwersyteckich i samych książek
– zapowiada Anna Szemberg, dyrektor WUW.

Każdemu spotkaniu będzie towarzyszyła sprzedaż z 20 proc. rabatem, podpis autora podobno
gratis.
Najbliższe spotkanie, podczas którego prezentowana będzie książka dr. Piotra Zańki
z Wydziału Pedagogicznego pt. „Zabijemy was
słowami,” odbędzie się 21 stycznia. Początek
o godz. 17.00. Więcej na: www.wuw.pl.

LATKA NA GODZINĘ
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ABLICA OGŁOSZEŃ
Powstał nowy portal społecznościowy. Tym
razem nie jest nastawiony na podtrzymywanie
znajomości i gromadzenie kontaktów od czasów
przedszkola. Jego zadaniem jest przyciągnięcie
uwagi środowiska naukowego i przedsiębiorców.
Research Social Network jest platformą,
na której spotykają się studenci, doktoranci
i naukowcy oraz przedsiębiorcy zajmujący się
naukami przyrodniczymi. RSN to dobre miejsce
do poszukiwań finansowania swoich naukowych
pomysłów, wymiany doświadczeń, upowszechniania wyników badań lub prezentowania publikacji.
Serwis zaczął działać ponad rok temu i ma
ponad 300 użytkowników z Europy Środkowej

B

i Wschodniej. Portal jest częścią projektu PROCEED, w którym uczestniczy Uniwersytecki
Ośrodek Transferu Technologii, odpowiedzialny
na Uniwersytecie za wspieranie przedsiębiorczości. – Najważniejszą zaletą RSN jest międzynarodowy charakter portalu oraz skupienie
uczonych-praktyków z wielu krajów w jednym
miejscu. Dzięki temu młody naukowiec może
sam nawiązać współpracę – mówi Piotr Musiał
z UOTT. Zalogować się może każdy. Wystarczy
wejść na stronę www.proceed-rsn.eu i założyć
swój profil. PROCED jest współfinansowany
przez Komisję Europejską.

IBLIOTHECA LINDIANA
W 2012 roku obchodzono 165. rocznicę śmierci
Samuela Bogumiła Lindego – leksykografa,
autora Słownika języka polskiego, pedagoga,
bibliografa, bibliotekarza, tłumacza oraz pierwszego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie.
Samuel Bogumił Linde dekretem z 24 marca
1818 r. został dyrektorem generalnym Biblioteki
Publicznej przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim i przyłączonych do niego gabinetów:
rycin, medali, „starożytności”.
W listopadzie 2012 r. w BUW odbyła się kon-

ferencja poświęcona bibliotekarzowi. Jak podkreślali jej organizatorzy Linde był człowiekiem,
który przeżył radość tworzenia książnicy narodowej, bo taką też funkcję biblioteka pełniła, ale
również gorycz jej utraty po upadku powstania
listopadowego.
Konferencji towarzyszyła wystawa, na której
zaprezentowano książki z prywatnego księgozbioru Lindego, urzędowe dokumenty biblioteczne związane z okresem, gdy był dyrektorem
BUW, oraz materiały ikonograficzne i pamiątki
rodzinne.

S

UPERKOMPUTER NA WYSTAWIE
Fotografie superkomputerów można było oglądać
na wystawie z okazji 20-lecia Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego
i Komputerowego. Oprócz posterów ze zdjęciami
historycznych i współczesnych maszyn w Galerii UW w Pałacu Kazimierzowskim widzowie
zobaczyli superkomputer CRAY X1E, który był
wykorzystywany do prognoz pogody. Ma on 128
procesorów i 2 metry wysokości.
– Komputery ze zdjęć służą naukowcom do
porządkowania i analizy coraz bardziej rosnących zbiorów danych – mówił prof. Marcin Pałys,
rektor UW, na otwarciu ekspozycji. – Bez nich

Ś

wiele zadań byłoby niemożliwych do zrealizowania, choćby internetowy serwis pogodowy.
Dr Tomasz Strączek, szef galerii stwierdził,
że tego, co się stało z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych przez ostatnie 20 lat chyba nikt się nie spodziewał: – Tej
zmiany nie nazywamy zmianą skokową, tylko
wielkim tsunami informatycznym. Ten proces
w Polsce nie odbył się bez udziału Uniwersytetu
Warszawskiego i ICM.
Wystawa „Od bajtu do petaskali” trwała od
17 grudnia do 14 stycznia. Centrum obchodzi
20-lecie w tym roku.

LADAMI PRZEDWOJENNYCH EKSPEDYCJI
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Iwona Szumacher i Wojciech Lewandowski
z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
biorą udział w kolejnej wyprawie śladami polskich przedwojennych ekspedycji w Andy. Ich
celem jest region Puna de Atacama w Argentynie. W 1937 roku druga polska wyprawa andyjska dokonała tam pierwszych wejść na osiem
sześciotysięczników oraz skartowała nieznane
rejony Puna de Atacama. Uczestnicy tegorocz-

nej ekspedycji planują wejście na kilka szczytów
m.in. Ojos del Salado, Nevado Pissis, Nevado
Tres Cruces Sur, Incahuasi, Volcano del Viento,
Cerro Meduza i Walter Penck. Poczynione będą
również obserwacje geograficzne dotyczące
zanikających lodowców w tym rejonie. Więcej
o wyprawie można przeczytać na stronie www.
punadeatacama2013.pl. Będziemy o niej także
pisać w jednym z kolejnych numerów „UW”.

Uroczystości odbyły się 30 listopada i 7 grudnia 2012.

Senat UW na posiedzeniu 14 listopada 2012
pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie zatrudnienia:
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na UW na pięć lat

dr. hab. Bogusława Bagińskiego z Wydziału Geologii,
dr. hab. Janusza Dobieszewskiego z WFiS,
dr. hab. Zbigniewa Lasocika z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
dr. hab. Roberta Małeckiego, dr. hab. Joaquína Roberto Gonzáleza-Martíneza
oraz dr. hab. Marka Paryża z Wydziału Neofilologii,
dr. hab. Andrzeja Pieńkosa z Wydziału Historycznego,
dr. hab. Michała Szymańskiego z Wydziału Fizyki,
dr hab. Doroty Urbanek z Wydziału Lingwistyki Stosowanej,
dr hab. Elżbiety Wichrowskiej z Wydziału Polonistyki,
profesora nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony

prof. dr. hab. Pawła Sowińskiego z Wydziału Biologii,
prof. dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir z WSNSiR,
prof. dr hab. Anny Wieczorkiewicz z Wydziału Historycznego.

Senat UW na posiedzeniu 12 grudnia 2012 roku pozytywnie zaopiniował
wnioski w sprawie zatrudnienia na podstawie mianowania na stanowisku:
profesora zwyczajnego na UW na czas nieokreślony

prof. dr hab. Małgorzaty Borowskiej z Wydziału „Artes Liberales”,
prof. dr hab. Anny Duszak, prof. dr. hab. Mikalaja Khaustovicha
oraz prof. dr hab. Anny Kukułki-Wojtasik z WLS,
prof. dr. hab. Wojciecha Gadomskiego, prof. dr. hab. Pawła Krysińskiego, prof. dr. hab.
Józefa Mieczkowskiego oraz prof. dr hab. Krystyny Pyrzyńskiej z Wydziału Chemii,
prof. dr. hab. Rafała Latały z WMIM,
prof. dr hab. Barbary Milewskiej-Waźbińskiej z Wydziału Polonistyki,
prof. dr. hab. Andrzeja Misiuka z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
prof. dr. hab. Mirosława Szymańskiego i prof. dr. hab. Wiesława Theissa
z Wydziału Pedagogicznego,
prof. dr hab. Zofii Zielińskiej oraz prof. dr. hab. Antoniego Ziemby
z Wydziału Historycznego.

Nominacje

prof. dr. hab. Adamowi Łajtarowi i prof. dr. hab. Andrzejowi Szwarcowi
z Wydziału Historycznego,
prof. dr. hab. Pawłowi Sowińskiemu z Wydziału Biologii,
prof. dr. hab. Krzysztofowi Szamałkowi z Wydziału Geologii,
prof. dr. hab. Stanisławowi Krajewskiemu z Wydziału Filozofii i Socjologii,
prof. dr. hab. Adrianowi Langerowi z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

PROFESORSKIE

Prezydent Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora:

Senat UW na posiedzeniu 12 grudnia 2012 roku
pozytywnie zaopiniował wnioski w sprawie zatrudnienia na stanowisku:
profesora nadzwyczajnego na UW na pięć lat

dr hab. Anny Bajer z Wydziału Biologii,
dr. hab. Michała Cyrańskiego, dr. hab. Wojciecha Dzwolaka,
dr. hab. Andrzeja Kaima, dr. hab. Grzegorza Litwinienki
oraz prof. dr hab. Agaty Michalskiej-Maksymiuk z Wydziału Chemii,
dr hab. Magdaleny Dąbrowskiej z WLS,
dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych,
prof. dr. hab. Zbigniewa Izdebskiego z Wydziału Pedagogicznego,
dr. hab. Stanisława Kubielasa z Wydziału Nauk Ekonomicznych,
dr. hab. Sławomira Łodzińskiego oraz dr. hab. Andrzeja Waśkiewicza z WFiS,
dr. hab. Andrzeja Miszczuka z Instytutu Ameryk i Europy,
dr hab. Jolanty Młynarczyk z Wydziału Historycznego,
dr hab. Grażyny Romańczuk-Woronieckiej z WSNSiR,
dr hab. Krystyny Wróblewskiej-Pawlak oraz dr hab. Izabelli Zatorskiej
z Wydziału Neofilologii,
profesora zwyczajnego na UW na czas nieokreślony

prof. dr hab. Barbary Tudek z Wydziału Biologii.

9. WYDARZE NIA

IZABELA WOŁCZASKA

Studia za milion
Absolwenci historii pracownikami e-administracji lub e-archiwów; nauczyciele języków
obcych, którzy kształcą przez internet czy socjolodzy współpracujący z przedstawicielami biznesu? Te pomysły stają się coraz bardziej realne,
a to wszystko dzięki wygranej w konkursie na
najlepsze programy studiów, który został zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort nagrodził trzy kierunki
prowadzone na: Wydziale Historycznym,
Wydziale Filozofii i Socjologii, a także w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych
i Edukacji Europejskiej. Wyróżnione jednostki
otrzymają od ministerstwa po milion złotych na
doskonalenie oferty dydaktycznej.
Do konkursu nadesłano 207 wniosków
z uczelni z całego kraju. Komisja, złożona
z przedstawicieli środowiska akademickiego
oraz analityków z ministerstwa, nagrodziła 62
kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni
z 17 miast. Wśród najlepiej ocenionych znalazła się historia (studia I stopnia), wykładana
w Instytucie Historycznym UW.
E-historyk w urzędzie
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– Kształcąc studentów historii zależy nam na
tym, aby rozwijać zarówno ich umiejętności
ogólnouniwersyteckie, jak i te, które można
wykorzystać na rynku pracy. Instytut oferuje
trzy specjalizacje zawodowe, przygotowujące
do pracy w administracji publicznej, w tym
e-administracji, elektronicznych archiwach,
muzeach, wydawnictwach oraz palcówkach
oświatowych – mówi dr Agnieszka Janiak-Jasińska, pełnomocnik dziekana Wydziału
Historycznego ds. jakości kształcenia. – Jako
jedyni w Polsce uczymy elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji państwowej i samorządowej – podkreśla pani
doktor. Dodaje też, że nauczyciele akademiccy,
którzy wykładają w Instytucie Historycznym,

przywiązują dużą wagę do tego, by studenci
potrafili szybko, składnie i po polsku przygotowywać zarówno krótkie, jak i długie wypowiedzi
pisemne. Mogą się tego nauczyć podczas, trwających semestr, warsztatów pisania akademickiego „Wstęp do pisania prac uniwersyteckich”,
zorganizowanych na wzór amerykańskich academic writing. A oryginalność wszystkich prac
autorstwa studentów historii jest sprawdzana
przy pomocy programu antyplagiatowego.
Wirtualny nauczyciel

Drugi milion, spośród trzech przyznanych Uniwersytetowi, trafił do Centrum Kształcenia
Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej. Komisja konkursowa wyróżniła prowadzone tam studia I stopnia z zakresu nauczania
języków obcych. − Centrum jest obecnie jedyną
w Polsce jednostką uniwersytecką, która kontynuuje i skutecznie rozwija trzyletni model kształcenia nauczycieli języków obcych wypracowany
i wprowadzony w Polsce w roku 1990. Model ten
został wysoko oceniony przez polskich i zagranicznych ekspertów – łączy przygotowanie
zawodowe z kształceniem akademickim i jest
nazywany modelem równoległym. Jego sukces
polega na stałym monitorowaniu wysokiej jakości kształcenia zarówno modułu merytorycznego, jak i modułu kształcenia nauczycielskiego
w jego teoretycznej i praktycznej części – mówi
dr Jacek Romaniuk, dyrektor CKNJOiEE.
Studenci Centrum oprócz przedmiotów dotyczących nauki języków, komunikacji, literatury
i kultury, mają również do wyboru zajęcia, które
powinny ułatwić im odnalezienie się po studiach
w przestrzeni edukacyjnej krajów unijnych.
Ważną rolę w tym programie odgrywają również
przedmioty z zakresu psychologii i nowej myśli
pedagogicznej. − Nasi studenci są też przygotowywani do stosowania ciekawych narzędzi w przyszłej pracy zawodowej. Na zajęciach

z technologii informacyjnych uczą się jak opracowywać ćwiczenia interaktywne, obsługiwać
platformę e-learningową, korzystać z chatbotów,
czyli programów komputerowych, których zadaniem jest rozmowa z internautą, przebywającym
na stronie internetowej, a także poznają techniki wirtualnej rzeczywistości. Zajęcia z dydaktyki i praktyki pedagogicznej wprowadzają ich
w nowoczesny i ciekawy świat współczesnej
dydaktyki języków obcych: gier dydaktycznych,
pracy projektowej, techniki dramy czy też wykorzystania video − wyjaśnia dr Romaniuk.
Absolwenci tych studiów mogą pracować
jako nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego oraz przedmiotu historia
i społeczeństwo bądź dwóch języków obcych.
Socjolog w biznesie

Socjologia (studia II stopnia) to trzeci kierunek
nagrodzony przez resort. − Nowo zaprojekto-

wany program studiów magisterskich zakłada
− w jeszcze większym stopniu niż dotychczas
− włączanie studentów w praktyczne działania badawcze, realizowane we współpracy
z firmami badawczymi, komercyjnymi i instytucjami publicznymi. Nastawiamy się również
na zwiększanie puli zajęć w języku angielskim,
a także warsztatów − realizując zasadę uczenia
się poprzez praktykę − mówi dr Renata Włoch
z Instytutu Socjologii. − Przede wszystkim
uczymy, jak się uczyć. Stawiamy na samodzielność studenta w nabywaniu wiedzy i umiejętności badawczych, na jego elastyczność. Staramy
się kształtować jego umiejętności społeczne −
podkreśla.
Do pierwszej edycji konkursu „o milion”
przystąpiło dziewięć jednostek uniwersyteckich. Nagrodzono trzy. MNiSW zapowiedziało,
że kolejna edycja konkursu odbędzie się w tym
roku.

Pierwszy informatyk

wśród doktorów honorowych

KATARZYNA MAJEWSKA

– Ze szczęśliwego dzieciństwa zachował kiplingowskie wspomnienia szkolnych
wypadów do dżungli, dzikich słoni i tygrysów – opowiadał prof. Władysław M. Turski
o sirze Charlesie Antonym Richardzie Hoarze podczas ceremonii nadania mu tytułu
doktora honoris causa UW.
Jako dziecko chciał zostać pisarzem. Studiował łacinę, grekę, literaturoznawstwo, historię
i filozofię. Nic nie wskazywało na to, że zostanie
informatykiem.
Hoare urodził się na Cejlonie, po wojnie przeniósł się do Anglii. Po studiach w Merton College w Oxfordzie służył w Marynarce Wojennej
i uczył się języka rosyjskiego. Podjął zawodowe
studia statystyczne. Wtedy napisał pierwsze programy komputerowe.
Potem wyjechał do Moskwy. Zajmował się
automatyzacją przekładu z jednego języka naturalnego na drugi. – Opracował Quicksort, jeden
z najbardziej podstawowych algorytmów informatyki, w wariantach używany do dziś w prawie
każdym komputerze i telefonie komórkowym
– napisał w opinii o działalności naukowej sira
Hoare’a prof. Stanisław Betley z Wydziału Mate-

matyki, Informatyki i Mechaniki UW.
W 1960 roku sir Hoare w firmie Elliott Brothers kierował zespołem konstruującym translatory, np. translator rewolucyjnego języka
programowania Algol-60. Później pracował
w Queen’s University w Belfaście, a na Oksfordzie stworzył Wydział Informatyki. Honorowy
doktor jest autorem formalnego języka CSP
(Communicating Sequential Processes) oraz
logiki do weryfikacji poprawności programów.
– Logika ta jest kamieniem węgielnym współczesnej metodologii programowania – ocenił
podczas uroczystości nadania tytułu prof. Władysław M. Turski, promotor.
W 1980 roku sir Hoare otrzymał ACM Turing
Reward porównywaną do nagrody Nobla w informatyce. Dostał też Kyoto Prize oraz Medal von
Neumanna. Jest członkiem Royal Society oraz
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Royal Academy of Engineering. Wykształcił
23 doktorów. Opublikował ponad 200 tekstów
naukowych. Od 12 lat ma brytyjski tytuł szlachecki.
Uczestniczył w konferencjach naukowych
w Polsce. Informatycy z UW wyjeżdżali na
wizyty w Oksfordzie i NATO-wskie letnie szkoły
w Markoberstdorfie, których jednym z dyrektorów był sir Hoare.
Prof. Andrzej Tarlecki, dziekan WMIM UW,
przypomniał: – Na Uniwersytecie kładziono

IZABELA WOŁCZASKA

nacisk na nauczanie programowania, zgodnie
z pomysłami wyłożonymi w sławnej książce
Structured Programming, której współautorem
był prof. Hoare. Wyniki i idee profesora tworzą
podstawy tego, czego my, informatycy, uczyliśmy się jako studenci i nad czym pracowaliśmy
jako naukowcy.
Honorowy doktorat został wręczony pod
koniec Roku Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to pierwsze takie wyróżnienie,
nadane przez UW informatykowi.

W krainie przemian
Obaj uzyskali stopień naukowy doktora ponad pięćdziesiąt lat temu. Obaj uznawani
są za wybitnych chemików, twórców znanych na świecie szkół naukowych. Obaj
też byli uczniami prof. Wiktora Kemuli – autorytetu w dziedzinie chemii. Mowa tu
o prof. Zbigniewie Galusie oraz prof. Adamie Hulanickim z Wydziału Chemii, którzy
21 listopada 2012 r. wspólnie świętowali jubileusz odnowienia doktoratów.

WYDA R Z E N I A .
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W trakcie uroczystości uczeni wspominali ważne
chwile, które wpłynęły na ich decyzje o tym, by
poświęcić się nauce, a w szczególności chemii.
− Gdy byłem kilkuletnim chłopcem, otrzymałem na Mikołaja książkę Chemia zdobyła świat,
autorstwa Estreichera i Tomanka, która została
wydana w roku 1938. Chemia przedstawiona
w tej książce jawiła mi się jako dziedzina, która
tworzy czarodziejską krainę przemian, wybuchów, ognia, dymów, barw i innych niezwykłych
zjawisk. To pewnie zdecydowało o wyborze
przedmiotu studiów – powiedział prof. Zbigniew
Galus. Drugi jubilat, prof. Adam Hulanicki
mówił, że na rozwój jego zainteresowań mieli
wpływ nauczyciele. W swych wspomnieniach
wrócił do roku 1943, był wtedy uczniem zawodowej szkoły handlowej, w której podczas zajęć
z towaroznawstwa zetknął się z doświadczeniami chemicznymi. Po wojnie, już jako uczeń
liceum, utwierdził się w przekonaniu, że powinien rozwijać chemiczne pasje, dlatego postanowił rozpocząć studia. – Wpływ na mój rozwój
miała pierwsza pracownia chemiczna. Znakomity zespół asystencki – późniejsi profesorowie – zachęcali studentów do zgłębiania wiedzy
chemicznej, wykraczającej poza formalne minimum. Znajomość z nimi, a później przyjaźń, do
dziś zawsze chętnie wspominam – powiedział
prof. Hulanicki. Jubilat zaczął interesować się
odczynnikami organicznymi w chemii analitycznej, analityczną spektrometrią atomową, zastosowaniem kulometrii w analizie chemicznej,
badaniem równowag jonowych oraz problematyką analizy specjacyjnej.
Prof. Adam Hulanicki łączył zamiłowanie do
nauki z zaangażowaniem w sprawy uczelni oraz
szkolnictwa wyższego. W 1981 r., w pierwszych
demokratycznych wyborach na Uniwersytecie,
został wybrany dziekanem Wydziału Chemii.

Na początku lat 90. był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz prezydentem
Wydziału Chemii Analitycznej w International
Union of Pure and Applied Chemistry. Brał
udział w pracach Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów Naukowych. Przez 30 lat kierował Pracownią Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej na UW.
Prof. Zbigniew Galus specjalizuje się w elektrochemii, elektroanalizie, kinetyce elektrochemicznej, procesach adsorpcji, inhibicji reakcji
chemicznych. Prowadził nowatorskie badania
tworzenia związków międzymetalicznych oraz
opracował wiszącą elektrodę rtęciową. Te badania stanowiły podstawę pracy doktorskiej, którą
obronił w 1960 r. Podczas stażu podoktorskiego
na Uniwersytecie w Kansas współpracował
z prof. Rowlandem, późniejszym laureatem
Nagrody Nobla. Był też jednym z pierwszych
elektrochemików na świecie, który zastosował
wirującą elektrodę dyskową z pierścieniem oraz
metody radiochemiczne i spektroskopię elektronową rezonansu paramagnetycznego.
Prof. Galus dwukrotnie był prodziekanem Wydziału Chemii. Przez wiele lat był też
dyrektorem Instytutu Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej. Stworzył Laboratorium Elektrochemii Analitycznej, którym kierował przez 35
lat. Podczas listopadowej uroczystości twórca
warszawskiej szkoły elektrochemicznej podzielił
się spostrzeżeniami na temat badań. – Mimo że
rozwój nauki w ostatnich dziesięcioleciach przebiegał intensywnie, pojawiają się także głosy
mówiące o jej końcu. Te poglądy są tak samo
nieuzasadnione, jak mówienie o końcu świata.
Koniec nauki byłby dla ludzkości tragedią.
Gdyby nieustanne dążenie do wiedzy i nowych
odkryć zanikło, jakie ważne cele przyświecałyby
naszym działaniom? – zauważył.

W

W przedziale
wysokich wartości

Łukasz
Niesiołowski-Spanò

Społeczna odpowiedzialność uczelni

Gdy mowa o społecznej odpowiedzialności
uczelni myślę o zadaniach wynikających z moralnego imperatywu służby publicznej. Tak definiując społeczną misję, należy uciec od szukania
jej składników w zwykłej działalności uczelni,
wynikającej z samego faktu ich istnienia. Daleki
zatem byłbym od uznania, że właściwe kształcenie studentów stanowi o owej odpowiedzialności.
Należyte kształcenie, podobnie jak prowadzenie
badań naukowych na wysokim poziomie, to nie
kwestia odpowiedzialności uczelni, lecz etyki
pracy. Odpowiedzialność uczelni to zobowiązanie wyższego rzędu niż sumienne wykonywanie
obowiązków służbowych. Nie sądzę przy tym, by
owo moralne zobowiązanie służenia społeczeństwu można zapisać w jakimś akcie prawnym.
To jest zjawisko z kategorii obyczaju i przyzwoitości. Dekretem tego nie wprowadzimy. Jedni
odczuwają potrzebę wypełniania takiej misji
i swą służebną rolę wobec społeczeństwa, inni
tego nie czują.
Właśnie m.in. Z refleksji nad społeczną misją
środowisk naukowych zrodził się ruch „Obywateli Nauki”. Ludzie związani z tym ruchem
przykładają wielką wagę do zobowiązań świata
naukowego, w tym zwłaszcza środowisk akademickich, wobec społeczeństwa.
Zacząć wypada od wyjaśnienia, co rozumiem
tu pod terminem „uczelnia”. Odwołać chcę się
tu do najszerszej definicji wyprowadzonej od
pojęcia universitas, czyli wspólnoty profesorów
i studentów. Jestem daleki od myśli, że powinności uczelni spadają jedynie na rektorów i/lub

dziekanów. Poniższe uwagi – w moim mniema- JJ Tekst powstał przy
okazji dyskusji toczącej
niu – winny dotyczyć, w różny sposób, zarówno
się w trakcie Kongresu
uczelnianych władz, kadry naukowej, jak i stuObywatelskiego, który
odbywał się w listopadzie
dentów. Każda z tych grup inaczej może realizo2012 na Politechnice
wać społeczne zadania uczelni, ale żadna nie jest
Warszawskiej. Ukaże
z tego zadania zwolniona.
się on także w publikacji
pokongresowej.J
Konieczne jest też wskazanie adresatów działań uczelni, kwalifikowanych tu jako wynikające
JJ Społecznej
z ich odpowiedzialności. Ponieważ uczelnie
odpowiedzialności
uczelni, a precyzyjniej –
w Polsce wpisują się i świadomie nawiązują do
naszego Uniwersytetu,
inteligenckiego etosu, rzec by można, że poczupoświęcony jest też
wają się do odpowiedzialności za całe polskie
tekst Olgi Basik, który
publikujemy na kolejnych
społeczeństwo. Niemniej jednak można wskazać
stronach.
kilka obszarów, gdzie owa odpowiedzialność, a
zarazem i intensywność działań ma (winna mieć)
inny charakter i intensywność. Najbliższym
odbiorcą misyjnej roli uczelni jest jej środowisko lokalne. Wszelkie działania uczelni winny
brać pod uwagę fakt, że poprzez wszystkie swe
aktywności, od badawczej, przez kształcenie
studentów, po inne formy działań, oddziałują na
swe środowisko lokalne. Szczególnie widoczne
jest to w ośrodkach akademickich poza największymi aglomeracjami. Tam przecież to właśnie
uczelnia jest największym skupiskiem ludzi
światłych, świadomie czerpiących z kultury i ją
współtworzących.
Oczywiście odbiorcami działań uczelni mogą
być różne grupy znajdujące się od niej nawet
w znacznym oddaleniu. Działania takie skierowane są nie tylko do studentów i innych bezpośrednich odbiorców uczelnianych aktywności,
ale pośrednio trafiają do ich rodzin, znajomych,
TEMAT NUMERU
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ludzi stykających się z absolwentami w ich miejscu pracy, a zatem niemal wszystkich i niemal
wszędzie.
Uczelnie mają też możliwość oddziaływania na większe zbiorowości. Można bezpiecznie
mówić o oddziaływaniu uczelni na społeczeństwo poprzez liczne formy działań instytucji
akademickich i ludzi w nich praCzytelnik może cujących. Najlepsze i najważniejodnieść wrażenie, sze uczelnie mają ponadnarodowy
zasięg oddziaływania. Zapewne
że autor tej – na razie żadna z polskich uczelni
miejscami wręcz nie może aspirować do kulturotwórczej roli największych i najpatetycznej lepszych uczelni amerykańskich,
– wyliczanki bezpośrednio wpływających na
świata.
jest naiwnym życie
Nie można tu oczywiście przeidealistą. Nie jest ceniać realnego wpływu uczelni
na otaczający je świat. Nie wolno
jednak zaniechać starań, by owo
oddziaływanie podtrzymywać i wznosić na coraz
wyższy poziom.
Naturalną sferą zaangażowania uczelni
jest edukacja. I to nie tylko edukacja akademicka, lecz aktywne działania na rzecz edukacji wszelkich szczebli. Kształcenie nauczycieli,
ich postaw, tworzenie i recenzowanie programów nauczania, pisanie i ocena podręczników
szkolnych – to wszystko winno zajmować ważne
miejsce w aktywności uczelni. Uczelnie mogą
twórczo wspierać szkoły w krzewieniu wiedzy,
w promowaniu nauki, jako nieodzownego składnika ludzkiej kultury. Uczelnie mogą i powinny
wspierać nauczycieli w dostępie do najnowszych
osiągnięć nauki i w zwykłym zawodowym doskonaleniu. Zaangażowanie uczelni w edukację
szkolną nie jest przy tym wyłącznie sposobem
na realizację wzniosłej misji, nie jest też formą
zastępowania szkoły. Jest inwestycją w społeczeństwo, i to tę jego część, która niebawem
sama rozpocznie studia.
Uczelnia jest też predestynowana do wszelkich działań zmierzających do popularyzacji wiedzy. Jest niejako naszym obowiązkiem
mówić – na różne sposoby – o tym, czym się
nauka zajmuje. Naszym zadaniem jest nie tylko
Dr Łukasz
dokonywać odkryć naukowych, lecz również
Niesiołowski-Spanò
wyjaśniać ich znaczenie i zastosowania. Służyć
pracuje w Instytucie
temu celowi mogą rozmaite formy popularyHistorycznym UW. Jest
zacji, od organizacji festiwali nauki i udziału
jednym z inicjatorów
w aktywności wszelkich centrów nauki, przez
ruchu Obywatele
publiczne wystąpienia o charakterze popuNauki: www.obywatelarnym, obecność w mediach z prezentacjami
lenauki.pl.
i komentarzami dotyczącymi dokonań nauki. To
W poprzednim nuwszystko będzie miało wpływ na ogólny poziom
merze „UW” ukazał
wiedzy nas wszystkich. A im społeczeństwo barsię jego tekst o tym,
dziej wyedukowane i bardziej świadome, tym
co niszczy edukację.
bardziej kreatywne i bardziej uczestniczące we
Tekst jest dostępny na
wspólnej kulturze.
stronie www.pismoUczelnia jest też ośrodkiem, na którym spouczelni.uw.edu.pl.
czywa obowiązek dbania o nasze dziedzictwo
kulturowe. To uczelnia może, i winna, dążyć do
TEMAT N U M E R U.
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wać się powinny najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące naszej wspólnej tożsamości.
Na uczelni istnieje przestrzeń dla kultywowania
zagrożonych składników kultury. To tu zachowamy wiedzę o świecie starożytnym, o polskich,
nieistniejących już obyczajach ludowych czy
o wymierających językach. Uczelnia winna dbać
o ich badanie i zachowanie dla potomnych.
Uczelnia ma też zobowiązania bardziej przyziemne. Środowiska akademickie, jako te, które
przechowują i przekazują wiedzę, winny dążyć
do spotkania ze światem przemysłu i biznesu.
Wiedza ludzi uczelni powinna służyć nie tylko
w murach akademii, lecz także przyczyniać
się do wzrostu ogólnego dobrobytu. Zwłaszcza
obecnie, gdy w relacjach świata akademickiego
i biznesowego dominuje wzajemna nieufność,
pierwszego kroku oczekiwać należy od środowisk akademickich. Dbanie o społeczeństwo jest
przecież składnikiem naszej misji. Zadaniem
państwa jest przy tym stworzenie systemu,
w którym obie strony tej relacji odnajdą rozmaite zachęty i ułatwienia oraz dostrzegą bezpośrednie korzyści wynikające ze współpracy.
Również przyziemny i doraźny, lecz nie
mniej ważny charakter ma aktywność ludzi
uczelni jako ekspertów, rzeczoznawców, doradców i recenzentów dla wszelkiej aktywności
publicznej. Wiedza jednostek winna możliwie
efektywnie służyć ogółowi, a nie kończyć w szufladzie.
Uczelnia winna wpływać na podnoszenie
kultury debaty publicznej, ale i zwykłej komunikacji międzyludzkiej. Dyskusja akademicka,
dążenie do poznania prawdy poprzez dobór
merytorycznych argumentów i rywalizację
hipotez to wzorzec, który może przyczyniać się
do ogólnego podnoszenia zdolności komunikacyjnych ludzi. Dyskusja naukowa zakłada przy
tym wspólny cel – dążymy do poznania prawdy
– a nasz dyskutant nie jest wrogiem albo przeciwnikiem, lecz partnerem. Uczelnia może
zatem kształtować zdolność prowadzenia merytorycznej debaty. W nauce przecież wiemy, że
z prowadzenia sporu rodzą się niekiedy najlepsze odpowiedzi. Ale spór musi mieć charakter merytoryczny, a nie formę personalnych
ataków.
Uczelnia winna promować otwartość myślenia, bo nie istnieją niezmienne i niewzruszone
autorytety, a prawda może pochodzić również
z nieoczekiwanych kierunków. Równoprawny
status stron debaty oraz wzajemny szacunek
to fundament naukowego sporu. Jego urzeczywistnienie w życiu społecznym przynieść może
ludziom znaczące korzyści.
Uczelnia winna aktywnie promować wartości
etyczne. Jest to szczególnie ważne w dobie kryzysu autorytetów, gdy niekiedy trudno znaleźć
źródło norm moralnych. Uczelnia, jako instytucja
stworzona do przekazywania prawdy naukowej,
musi być aktywnym uczestnikiem formowania społecznych postaw. Stawiając dążenie do
prawdy jako najwyższy imperatyw ludzi nauki,

a zatem i uczelni, konieczne jest podkreślanie
znaczenia nonkonformizmu. Postawa ta umożliwia postęp naukowy, ale zapobiega też wielu
szkodliwym zjawiskom społecznym. Uczelnia
może pełnić funkcję promotora takich postaw.
Wymienione tu funkcje uczelni mieszczą
się w przedziale wysokich wartości. Uczelnia
ma szansę stać się ich propagatorem, ale musi
wcześniej spełnić jeden warunek. Uczelnia sama
musi bezwzględnie stosować wartości, które
chce promować. Wydaje się zatem konieczny
postulat odnowy i dbałości całego środowiska akademickiego o przywrócenie należnego
miejsca etyce. Zanim zaczniemy uczyć społeczeństwo zadbajmy o stosowanie tych zasad we
własnym środowisku.

Czytelnik może odnieść wrażenie, że autor
tej – miejscami wręcz patetycznej – wyliczanki
jest naiwnym idealistą. Nie jest. Wiem przecież
doskonale, że rzeczywistość – zwłaszcza jeśli
spojrzy się na całość polskiego systemu szkół
wyższych, a nie jedynie na wyróżniające się
osoby i najlepsze instytucje – wyraźnie odbiega
od postulowanego tu obrazu. Jeśli jednak mam
zabierać głos w debacie nad społeczną rolą
uczelni, to jako świadomy przedstawiciel wspólnoty akademickiej oraz aktywny działacz ruchu
„Obywatele Nauki” czuję się w obowiązku wskazać najważniejsze i postulowane cele, nawet jeśli
sceptycznie można ocenić szansę ich realizacji.
Rolą człowieka nauki – podobnie jak uczelni –
jest siać ziarno, licząc, że kiedyś wykiełkuje.

U

UCZELNIA

Olga Basik

BARDZIEJ PUBLICZNA

„Nie jest słuszne zgłaszane niegdyś, w ciemnych czasach, wezwanie: uczeni do
pióra, studenci do nauki, podobnie jak niesłuszne byłoby hasło górnicy do kopalni,
czy obywatele do domu” – pisał prof. Henryk Samsonowicz, historyk, rektor UW
w latach 1981-1991. Zarówno naukowcy jak i studenci powinni podnieść nosy znad
książek i wyjść, przynajmniej na chwilę, ze swoich laboratoriów. Czekają na nich
społeczne obowiązki.
Odpowiedzialność, również ta społeczna, jest
dwuwymiarowa. Niezależnie od tego, czy odpowiedzialny jest człowiek czy instytucja. To
z jednej strony nobilitacja, a z drugiej powinność. Jakie zobowiązania może mieć Uniwersytet? Na czym polega społeczna odpowiedzialność
uczelni? Oczywiste wydają się obowiązki wobec
studentów i pracowników. Mamy jednak sporo
możliwości, aby wspomóc swoim doświadczeniem i różnorodną wiedzą społeczność lokalną.

Lokalne Teach for

Na Uniwersytecie studiuje obecnie ponad 50
tys. osób. Najważniejszą i najbardziej oczywistą
rolą uczelni, jest więc przekazywanie wiedzy,
co razem z prowadzeniem zaawansowanych
badań naukowych, jak uważa m.in. dr Łukasz
Niesiołowski-Spanò (czytaj str. 13), jest bardziej
kwestią etyki pracy niż odpowiedzialności.
Na jakim etapie jest uczelnia jeżeli chodzi
o społeczną odpowiedzialność wobec studen-
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tów? W tym obszarze jest całkiem nieźle. –
Mamy najlepszy w Polsce dział wspierający
osoby niepełnosprawne, tutaj zdecydowanie
możemy być wzorem dla innych uczelni. Warto
również wspomnieć o rozbudowanej działalności
kół naukowych. Postulaty, jeżeli tylko studenci
umieją je wyartykułować, w większości są realizowane – mówi prof. Anna GizaUniwersytet jest Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju
i polityki finansowej. – Powinnichyba jednym śmy dbać jednak o to, żeby zapewz ostatnich miejsc, nić im więcej kontaktu ze światem
zewnętrznym – dodaje. Jak to
gdzie cały czas zrobić? Przede wszystkim poprzez
promowane wolontariat. Pomagając innym, stumogą zyskać doświadczenie
chronione są pewne denci
czy umiejętność pracy w zespole,
wartości i standardy która na rynku pracy często jest
z najbardziej pożądanych
postępowania jedną
cech. Przy okazji bezpłatnych staży
w różnych instytucjach można
Prof. Anna Giza-Poleszczuk proponować studentom rozmaite
szkolenia z umiejętności społecznych oraz uwzględniających specyfikę pracy w danej organizacji. Oczywiście
konieczna by była weryfikacja tych placówek.
– Nie chcielibyśmy przecież, żeby nasi studenci
byli wykorzystywani do parzenia kawy i kserowania dokumentów, nie na tym powinna polegać
współpraca – mówi prof. Giza-Poleszczuk.
Wolontariat jest bardzo popularną formą
aktywności studenckiej na zachodnich uczelniach. W Stanach Zjednoczonych istnieje program Teach for America. Studenci, szczególnie
Ci wyróżniający się, są przygotowywani do tego,
aby po skończeniu studiów nieodpłatnie uczyć
dzieci z najbardziej zaniedbanych regionów
USA. – Taka postawa świetnie łączy się z uniwersytecką misją. Oni promieniują wiedzą i dbają
o to, żeby ich umiejętności były wykorzystywane
i przekazywane poza uczelnią – mówi prorektor.
Tego rodzaju działania podejmują już nasi
studenci i pracownicy, ale jak na razie są one
rozproszone i prowadzone na małą skalę. ICM
uczy dzieci matematyki, jest Klinika Prawa
przy WPiA i Poradnia Językowa na polonistyce,
a studentki pedagogiki wspierają przedszkola.
Brakuje jednak ogólnouniwersyteckiego charakteru, rozgłosu i interdyscyplinarności.
Od motywacji do awansu
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Oprócz odpowiedzialności wobec studentów jest
również odpowiedzialność wobec pracowników,
która ma rozmaite formy. Uniwersytet Warszawski jest największym pracodawcą na Mazowszu.
Zatrudnia ponad 6 tys. osób. Połowę stanowią
pracownicy naukowi, a druga część to administracja, obsługa bibliotek czy pracownicy techniczni.
Łatwo sobie wyobrazić naukową ścieżkę
kariery na Uniwersytecie. Po studiach – doktorat, później habilitacja i profesura. Można napisać kilkanaście książek, stanąć na czele zakładu,
instytutu lub wreszcie zostać dziekanem. A

co z pracownikami administracji centralnej
i wydziałowej? Tutaj zamiast drogi osobistego
rozwoju mamy raczej do czynienia z polną ścieżynką. Można pracować w danym biurze, zostać
zastępcą kierownika lub kierownikiem i na tym
awans zawodowy się kończy. – Nie mamy jeszcze
systemu staży wewnętrznych, co w innych firmach jest przecież na porządku dziennym. Tam
przechodzi się przez inne działy, żeby poznać
specyfikę ich pracy. Jeśli dowiem się, jakie mają
obowiązki, łatwiej będzie mi zrozumieć ich pracę
– tłumaczy prorektor. Czy taka wędrówka między
biurami mogłaby się u nas sprawdzić? Wydaje
się, że szanse są. Prof. Giza-Poleszczuk odbyła
cykl spotkań i warsztatów z pracownikami, podczas których rozmawiano m.in. o strategii UW
na najbliższe lata. Powstało wiele ciekawych
pomysłów, nie tylko jak być bardziej otwartym
dla pracowników, ale również co można zrobić
więcej dla warszawian. Szkolenia typu peer-topeer, wypracowanie nowego systemu motywacji pracowników, polepszenie działania portalu
wewnętrznego, tak żeby pełnił funkcje integracyjne i był platformą społecznościową, organizacja ciekawych wykładów oraz imprez to tylko
niektóre spośród proponowanych rozwiązań.
Innym wymiarem odpowiedzialności uczelni
może być ułatwianie pracownikom łączenia ról
zawodowych z rolami rodzinnymi. – Pierwszą
jaskółką, z której powinniśmy być naprawdę
dumni jest żłobek, który będziemy mieć na Uniwersytecie. Powstał na pewnego rodzaju zapotrzebowanie społeczne. Do poprzedniej rektor,
prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow przyszła delegacja młodych pracownic UW z prośbą
o wsparcie – relacjonuje prof. Giza-Poleszczuk.
Od pomysłu do realizacji. Placówka zacznie
działać od przyszłego roku akademickiego.
Wiedza gratis 

Uniwersytet ma również pewne zadania wobec
świata zewnętrznego, a szczególnie wobec społeczności lokalnej. – Jesteśmy coś winni otoczeniu. Przecież żyjemy z podatków tych wszystkich
ludzi i jest rzeczą oczywistą, że coś im się od nas
należy. Uniwersytet musi być instytucją użyteczności publicznej, nie tylko z nazwy – mówi prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej.
Jak może przejawiać się otwarcie UW na społeczność lokalną? Tutaj też odpowiedzią może
być wolontariat, pomoc konkretnym fundacjom
czy prowadzenie e-korepetycji. Prorektor uważa,
że dzielnice, w których znajdują się uniwersyteckie kampusy powinny korzystać z naszej
obecności na wiele różnych sposobów: Uniwersytet może wspierać urzędy w planowaniu działań publicznych, zarządzaniu problemami albo
opracowywaniu małej architektury. – Wtedy
transfer naszej wiedzy i umiejętności byłby bardziej efektywny – tłumaczy.
Jedną z możliwości jest rekrutowanie
zespołów studenckich do rozwiązywania konkretnych zadań. Przykład? Burmistrz Ursusa,
przeprowadza teraz w swojej dzielnicy pro-

gram wyprowadzania z bezdomności i potrzebuje wsparcia kompetencyjno-intelektualnego.
Chciałby przekonać wszystkich radnych, że
opłaca się inwestować w bezdomnych, bo to
jest po prostu tańsze. Na podstawie wywiadów
środowiskowych, oszacowano koszt utrzymania jednego bezdomnego. Zsumowano wydatki
interwencyjne: wizyty straży miejskiej, policji,
pobyty na pogotowiu lub w izbie wytrzeźwień.
Po podliczeniu wyszło ok. 3 tys. zł. – Tymczasem
wynajęcie mieszkania w Ursusie trzem osobom
kosztowałoby po 500 zł od jednego mieszkańca.
To jest niesamowita oszczędność. Jak my moglibyśmy pomóc? – Powstał pomysł, aby bezdomni
założyli spółdzielnię socjalną. Brakuje jednak
specjalistycznego wsparcia: ktoś musi napisać
biznes plan, inny spisać kompetencje, zrobić
rozpoznanie rynku. Mógłby powstać zespół ekspertów: prawnik, matematyk, informatyk, ekonomista, socjolog. Razem zastanowiliby się, co
należy zrobić. Takich zadań może być naprawdę
wiele. To dawałoby studentom możliwość
uczestnictwa w nietypowych praktykach, podczas których wykorzystają nie tylko umysł, ale
i serce – mówi pani profesor. Oczywiście Uniwersytet mając swoje powinności i ogromne zaplecze ekspertów nie może być traktowany jedynie
jako instytucja charytatywna, dlatego powinien
powstać mechanizm, który zapobiegałby wykorzystywaniu uczelni.
Informacja zamiast opinii

„Obowiązkiem uczonych jest prowadzenie dyskusji, polemiki, bez których nie ma postępu
w nauce. Kolejna służebność wobec społeczeństwa polega zatem na rzetelnym przedstawianiu stanu wiedzy, na zgłaszaniu wątpliwości, na
wyróżnianiu tego, co już wiemy od treści, które

chcemy dopiero poznać” – pisał prof. Samsonowicz. Podobnego zdania są też obecne władze
rektorskie. – Uniwersytet jest chyba jednym
z ostatnich miejsc, gdzie cały czas promowane
i chronione są pewne wartości i standardy postępowania. Chodzi mi o takie rzeczy jak rzetelność,
odpowiedzialność za słowo, dbałość o prawdę,
troska o szczegół, zachowanie szacunku w debacie – nie rzucam się z pięściami na przeciwnika
tylko walczę na argumenty – wylicza prof. Giza-Poleszczuk.
Na wielu zachodnich uniwersytetach tworzona jest wiarygodna i aktualna baza badań
i analiz, dotyczących otaczającego nas świata.
– Jest rzeczą oczywistą, że media nie pełnią
już opiniotwórczej funkcji. Gdybyśmy chcieli
dowiedzieć się czegoś na temat muzułmanów,
albo źródeł konfliktów w Afryce, to Uniwersytet powinien być miejscem, gdzie swoją wiedzę
zweryfikujemy z pełnym zaufaniem, otrzymując
informację, a nie opinię. Gdyby u nas powstał
ośrodek ekspertyz i informacji, mógłby tworzyć swego rodzaju odtrutki na nieprawdziwe
wiadomości. Co więcej uczelnia mogłaby też
sprawdzać poprawność podawanych w mediach
informacji i oceniać jakość debaty publicznej –
mówi prof. Giza-Poleszczuk.
Wydaje się, że dać od siebie możemy sporo.
A co możemy zyskać? Publiczny wizerunek,
wewnętrzną i zewnętrzną integrację, wzrost
poczucia dumy, doświadczenie. Społeczna odpowiedzialność uczelni na zagranicznych uniwersytetach jest codziennością. Gdyby udało JJ Wypowiedzi
prof. Samsonowicza
się zrealizować choć część z tych postulatów,
pochodzą z publikacji
Społeczna
to w Polsce bylibyśmy pionierami. – Mamy 20
odpowiedzialność uczelni,
różnych wydziałów. Ta możliwość interdyscyplired. Krzysztof Leja,
narnego działania to chyba nasza najsilniejsza
Gdańsk 2008:http://www.
frp.org.pl/publikacje/
strona – podsumowuje prorektor.
odpowiedzialnosc.pdf
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Spotkania na szczycie

fot. J. Łukaszuk

Według polskiej miary Pop Iwan znajduje się na wysokości 2022 metrów,
w niepodległej Ukrainie przybrał o 6 metrów. Kiedyś leżał na terytorium
II Rzeczypospolitej. Właśnie tam w 1938 roku otwarto obserwatorium astronomiczne
Uniwersytetu Warszawskiego. Przez ostatnie 70 lat budynek stał bezużytecznie.
Teraz powraca do swojej pierwotnej funkcji.

Olga Basik
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Na terenie zachodniej Ukrainy, tam gdzie kończą
się Gorgany zaczyna się Czarnohora, pasmo górskie, które w dwudziestoleciu międzywojennym
wyznaczało granicę polsko-czechosłowacką, a
później polsko-węgierską. To najwyższa część
Beskidów Połonińskich i ukraińskich Karpat
Wschodnich. Klimat jest tam ostry, a temperatury dość niskie. Zima trwa nawet 150 dni, a
pokrywa śnieżna przekracza metr. Bitwę śnieżną
można urządzić tam jeszcze w maju.
Najwyższym punktem tego pasma jest
Howerla (2061 m). – To taki narodowy szczyt
Ukraińców, jak u nas Giewont. Każdy, przynajmniej raz w życiu musi tam wejść. Pop Iwan nie
jest już obywatelskim obowiązkiem, ale znajduje się nieopodal, na szlaku turystycznym,
więc trudno go przeoczyć – mówi Jan Tygielski
z biura ds. wspomagania rozwoju UW, który na
Popie był już dwa razy.
Jak się tam dostać? Można wybrać transport
samochodowy. Na miejsce, w razie potrzeby,
jeździ specjalistyczny pojazd. Składak Chyżak,
do którego większość części pochodzi z ciężarówki, a koła prawdopodobnie z wozu terenowego. Szyby co prawda nie są pancerne, ale
osłonione metalową obudową, jest też dodatkowe oświetlenie. Mimo tych wszystkich zabezpieczeń samochodem nie jedzie się komfortowo.
Metrowe koła zakopują się w grzęskim podłożu, gałęzie obijają o szyby, a zamiast siedzieć
się podskakuje. Cała wyprawa trwa tyle samo
co wędrówka piesza, czyli co najmniej cztery
godziny. Wejść jednak warto. – Będąc na górze,
jesteśmy tak naprawdę w sercu Karpat. To nie
jest tak, jak u nas, że stojąc na szczycie widzimy
rozległe równiny. Tutaj z każdej strony są góry –
mówi Jan Tygielski. Raki i czekany można zosta-

wić w domu, ale przydadzą się wygodne buty. Po
drodze są bacówki, w których można kupić miejscowe sery, a w połowie trasy jezioro Mariczejka,
gdzie mimo zakazu i lodowatej wody, bezkarnie
kąpią się turyści.
Zamek organiczny

Pomysł budowy Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego im. Józefa Piłsudskiego
powstał w 1935 roku z inicjatywy Ligii Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej, Państwowego
Instytutu Meteorologicznego i Uniwersytetu
Warszawskiego.
– Wtedy niebo było czyste, przejrzyste i nie
było problemu z obserwacjami. Można było od
początku prowadzić tam prawdziwe badania –
mówi Jan Malicki*, dyrektor SEW i pełnomocnik
rektora ds. Konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetów Ukraińskich.
W budynku mieściły się dwa wydziały: astronomiczny, należący do UW i meteorologiczny – do
PIM. Łącznie znajdowały się tam 43 pomieszczenia. Oprócz badawczych, były tam pokoje mieszkalne, gościnne, jadalnia, świetlica, radiostacja
oraz pomieszczenie dla straży granicznej. „Przez
okoliczne szczyty i doliny przechodziły trasy
przemytnicze na Czechosłowację i podejrzewano, że nacjonaliści ukraińscy tą właśnie drogą
zaopatrują się w broń i druki agitacyjne. Dlatego
właśnie zaplanowano, aby w budynku wydzielić
pomieszczenie na wartownię Korpusu Ochrony
Pogranicza” – pisał w „UW” dr Robert Gawkowski w październiku 2011 (nr 4/54).
Obserwatorium nie bez przyczyny przypomina twierdzę, wzorowane było na piastowskim
Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Autorami projektu byli Kazimierz Marczewski i Jan

Pohoski. Była to potężna budowla, rozciągająca
się na pięć kondygnacji. Mury wykonano z miejscowego kamienia, w środku ocieplane były
m.in. korkiem, miały około metra grubości. Jak
w każdym zamku tak i tutaj była wieża. Jednak
zamiast księżniczki z długim warkoczem był
tam astrograf o średnicy 33 cm. Sprzęt nie byle
jaki, bo wykonywany przez dwa lata na specjalne
zamówienie w Anglii.
W budynku zastosowano najnowocześniejsze wówczas techniki budowlane: wentylację
wewnętrzną, ogrzewanie kanałowe, system
potrójnych okien (a było ich 57). Gmach wieńczyła charakterystyczna kopuła, która rozsuwała
się elektrycznie. Na obserwatorium wydano
około miliona ówczesnych złotych.
– Mamy tu do czynienia z obiektem o wielkich wartościach architektonicznych i kulturowych. Z rewelacyjnym w skali całej Europy
przykładem wzniesienia budynku funkcjonalistycznego, w formie, zapoczątkowanej jeszcze
przez amerykańskiego architekta Franka Lloyda
Wrigha, która miała wtapiać się w krajobraz –
mówi Małgorzata Omilanowska*, wiceminister
kultury i dziedzictwa narodowego.
W 1935 kiedy ogłoszono warunki konkursowe
na budowę obserwatorium, napisano, że zasadniczym celem ma być uzyskanie projektu, który
pogodzi funkcjonalny charakter budynku przeznaczonego do celów naukowych z otaczającą go
przyrodą. – Upłynęło 70 lat i niewiele się zmieniło. Nie pozostało nam nic innego tylko współistnieć z tą przyrodą – zauważa Jan Malicki.
Disneylandu nie będzie

Dawne obserwatorium przez lata niszczało.
Mury okazały się jednak na tyle solidne, że po
uzupełnieniu elewacji i ociepleniu będą służyć
jeszcze wielu pokoleniom. Przez najbliższe dwa
lata obiekt przywracany będzie do życia, aby
tak jak przed wojną mogła korzystać z niego
młodzież akademicka. W projekt oprócz UW
zaangażowany jest Przykarpacki Uniwersytet
w Iwano-Frankiwsku.
Nie można tu liczyć na wielkie astronomiczne
odkrycia, niebo nie jest już tam tak przejrzyste
jak kiedyś. Na Popie możliwe będą jednak praktyki studenckie, dydaktyczne i naukowe. – Góra
znajduje się na terenie Karpackiego Parku Narodowego. We współpracy z nim będą tam więc
prowadzone badania roślinności karpackiej, rozwoju ekologii, praktyki z botaniki, biologii czy
geologii. Co ważne, po stacjach meteorologiczfot. J. Łukaszuk

nych alpejskich, będzie to druga tego typu stacja JJ * Wypowiedzi pochodzą
z otwartego spotkania dla
w tej części Europy – mówi prof. Ihor Cependa*,
dziennikarzy, które odbyło
rektor Przykarpackiego Uniwersytetu.
się w Sejmie 8 listopada
2012 roku.
W starym obserwatorium powstanie wysokogórskie schronisko akademickie. – Początkowo
myśleliśmy o pewnych nowocześniejszych rozwiązaniach, ale na szczęście prof. Małgorzata
Rozbicka (ekspert sprawujący nadzór architektoniczny nad renowacją – przyp. red.) postawiła
sprawę jasno – nie będzie tu żadnego Disneylandu, restauracji ani hotelu. Twarda postawa
ministerstwa przesądziła o tym, że dach będzie
odbudowany tak jak w 1938 roku. Zrezygnowano
nawet z blachy tytanowej na rzecz miedzianej,
kładzionej pierwotne – mówi dyrektor SEW.
Jest też pomysł, żeby zrobić tam salę historii.
W środku zachowały się prawdziwe okazy archi- Trzy w jednym
tektury organicznej z lat 30. XX wieku, innowa- JJ W planach są jeszcze dwie
propozycje. W Mikuliczynie,
cyjne jak na tamte czasy rozwiązania systemu wsi oddalonej od Popa
o prawie 80 km może
ociepleń: fragmenty rur, grzejniki, piece, kalopowstać całoroczna baza
ryfery.
noclegowa – PolskoOd marca do połowy grudnia 2011 roku
Ukraiński Dom Spotkań
przygotowywana była dokumentacja remon- Młodzieży Akademickiej.
W Bystrzcu mógłby
towo-konserwatorska. Renowacja rozpoczęła
natomiast znajdować
się w lipcu ubiegłego roku. Oczyszczano teren, się Dom Współpracy
wywożono gruz. 4 września na Popa ruszyły im. St. Vincenza, zwany
Vincenzówką, gdzie
pierwsze transporty z cegłą. Do tego czasu żadna odbywałyby się szkolenia,
seminaria, kursy oraz
ukraińska firma nie prowadziła takich prac
praktyki głównie dla
budowlanych. – Nikt nie mógł zrozumieć czemu
miejscowej ludności m.in.
ciężarówka, która normalnie transportuje osiem Z malarstwa Przykarpacia,
ton, tam może wwieźć tylko dwie – relacjonuje rozwoju biznesu górskiego,
tradycji i zwyczajów
rektor Cependa.
huculskich albo problemów
ekologicznych w regionie
Z uwagi na trudne warunki pogodowe prace
karpackim.J
mogą być prowadzone jedynie sezonowo. W tym
etapie położono ok. 300 metrowy dach nad
JJ Budowa powstaje
główną częścią, wykładano go najpierw drew- dzięki dofinansowaniu
Ministerstwa Kultury
nianymi panelami, następnie kładziono papę
i Dziedzictwa Narodowego
i miedzianą blachę. Wypełniono także dziury
z programu Dziedzictwo
w murach. Wygląd elewacji się nie zmienił,
kulturowe, priorytet:
Ochrona dziedzictwa
został jedynie uzupełniony. Część kopulasta
kulturowego za granicą.
będzie robiona później.
Od 2011 roku ministerstwo
przeznaczyło na ten cel
W środku zasadnicze prace zaczną się już
w tym roku. Trzeba będzie postawić stabilne 250 tys. zł. Wsparcia
udziela też Fundacja
stropy między poszczególnymi kondygnacjami.
Universitatis Varsoviensis,
Budynek będzie ekologiczny. Zostaną położone wnioskodawca projektu
oraz dwa zaangażowane
panele słoneczne. Być może uda się zainstalouniwersytety.
wać wiatraki, bo na szczycie, niezależnie od pory
roku zawsze mocno wieje. Energia odnawialna
będzie wykorzystana przede wszystkim na
oświetlenie budynku, ponieważ pomysłodawcy
chcą, aby był widoczny z dołu. Planowane otwarcie we wrześniu 2015 roku.

930 kg

– tyle ważył
najcięższy
kamień, który
w 1938 roku
wciągnęły na
szczyt konie.

Izabela Wołczaska
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Absolwent w monitorze

Od pewnego czasu jednym z głównych tematów
poruszanych na łamach ogólnopolskich dzienników, internetowych serwisów informacyjnych
oraz w trakcie debat politycznych jest bezrobocie
panujące wśród absolwentów szkół wyższych.
Dzisiejsi dwudziestoparolatkowie często są określani przez media jako „pokolenie stracone”. Czy

to tylko dziennikarska pogoń za chwytliwym
tematem? Jak jest w rzeczywistości? W jaki
sposób rzetelnie sprawdzić, jak szybko byli studenci radzą sobie ze znalezieniem pracy? Ile
zarabiają? Czy pracują w wyuczonym zawodzie?
Na te oraz inne pytania próbują odpowiedzieć
eksperci ze wszystkich polskich uczelni, które
do monitoringu zawodowych losów absolwentów zostały zobowiązane przepisami z 2011 roku,
reformującymi naukę i szkolnictwo wyższe.
Na początku grudnia 180 przedstawicieli
szkół wyższych spotkało się na pierwszym kongresie akademickich biur karier, który odbył się
na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorem
spotkania był rzecznik praw absolwenta oraz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uczestnicy kongresu przyjechali do Warszawy
głównie po to, aby podzielić się doświadczeniami
dotyczącymi sprawnego i skutecznego sposobu
monitorowania losów absolwentów.
Zadanie dla wszystkich

− Jest to zadanie teraz szczególnie ważne, które
zostało nałożone na wszystkie uczelnie w Polsce.
Należy pamiętać, że jest to bardzo ważny instrument, dzięki któremu władze uczelni będą
mogły ustalić, które kierunki studiów powinny
być rozwijane, a których profil powinien zostać
zmieniony − tak, by ich absolwenci równie
szybko mogli znaleźć zatrudnienie – powiedziała
prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomniała również, że
w Polsce trzy lata po ukończeniu studiów nie pracuje około 11 proc. absolwentów, natomiast średnia w Unii Europejskiej wynosi ponad 18 proc.
Na początku każda uczelnia sama mogła
określić sposób, w jaki będzie śledziła zawodowe
losy absolwentów. Jednak szybko zrozumiano,
że nierzetelne wyniki tych badań mogą być
wykorzystywane przez niektóre z nich do celów
marketingowych. − Istnieją praktyki stosowane
przez uczelnie, które stanowią dla nas pewien
wzór działania, ale są i takie, które nie pozwalają na to, by móc określić obiektywnie, jaka
jest sytuacja absolwentów. Mając na uwadze niż
demograficzny, obawiamy się, że niektóre uczelnie będą mogły wykorzystywać dane pozyskane
przy pomocy nieprawidłowej metodologii po to,
aby zachęcić do studiowania na kierunkach, po
których absolwenci nadal nie znajdą pracy −
stwierdziła minister Kudrycka.

Rankingi z czarnego pudełka

Na sposób prowadzenia badań zawodowych
losów absolwentów zwrócił również uwagę
prof. Marcin Pałys, rektor UW. − Żyjemy
w takich czasach, w których wszystko chcielibyśmy policzyć, zważyć, zmierzyć, porównać i na
koniec zestawić, dlatego teraz bardzo modne
są wszelkiego rodzaju rankingi. Jednak wiele
z nich nie zawsze ma głęboki sens, często ich
funkcjonowanie można porównać z efektem
czarnego pudełka. Wkładamy z jednej strony
czarnego pudełka dane, z drugiej strony wyjmujemy wyniki i wierzymy, że są one prawdziwe,
nie zastanawiając się, jak to powstało. Chodzi
o to, aby monitorowanie losów absolwentów
nie odbywało się na zasadzie czarnego pudełka
− powiedział. Rektor poruszył również kwestię
ujednolicenia systemu monitorującego to, jak
absolwenci radzą sobie na rynku pracy. − Jeżeli
każda uczelnia będzie prowadziła te badania na
własną rękę, to wyniki będą trudne do porównania. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której
uczelnia wie wiele o losach swoich absolwentów, natomiast nie daje się tej wiedzy porównać
z wiedzą innej uczelni. Zaczęlibyśmy porównywać dane zebrane według zupełnie odmiennych
metodologii, które znaczą w każdym wypadku
coś innego. Ich suma nie tworzyłaby informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni, ale
byłaby tylko zbiorem różnych danych, z których
trudno wyciągnąć wnioski − podkreślił. − Żeby
badania losów absolwentów miały sens, muszą
opierać się na porządnych podstawach merytorycznych. Jesteśmy to po prostu winni zarówno
studentom, jaki i społeczeństwu, które finansuje
kształcenie − dodał.
Absolwenckie parametry

W trakcie kongresu o dobrych praktykach, stosowanych w badaniu losów absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, opowiadali dr Mikołaj
Jasiński i Tomasz Zając z Pracowni Ewaluacji
Jakości Kształcenia. − Od 2011 roku na zlecenie
Instytutu Badań Edukacyjnych realizujemy projekt, który wieńczy nasze pięcioletnie badania
dotyczące procesów edukacyjnych i zawodowych,
które bazują na rejestrach − mówił dr Jasiński.
Prace badawcze zespołu PEJK dzielą się na trzy
etapy. Pierwszy z nich polega na analizie danych
statystycznych pochodzących z Internetowej
Rejestracji Kandydatów, Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. – W tym etapie łączone są informacje na temat ścieżki kariery na Uniwersytecie
z informacjami o sukcesach, które osiągają absolwenci na rynku pracy − tłumaczył Tomasz Zając.
Pozwoli to odpowiedzieć na pytania dotyczące
sytuacji zawodowej absolwentów poszczególnych
kierunków, m.in. można będzie dowiedzieć się
tego, jak szybko otrzymali pracę, jak często ją
zmieniają oraz ile przeciętnie zarabiają.
Drugi etap to badania jakościowe, opierające
się na wywiadach przeprowadzonych ze studentami, absolwentami oraz pracodawcami. − To,

JJ O monitorowaniu losów

co jest istotne w tym etapie, to możliwość pogłęabsolwentów Uniwersytetu
Warszawskiego pisaliśmy na
bienia wniosków z analizy „suchych i bezduszłamach „UW” już wcześniej,
nych” rejestrów, które jednak oddają faktyczne
w artykułach: Absolwenci
zdarzenia z historii edukacyjnej i zawodowej
pod lupą (nr 4/54,
październik 2011 r.) oraz J
absolwentów − wyjaśnia doktor. Pracownikom
W zderzeniu z rynkiem
PEJK zależy przede wszystkim na zaobserwowa(nr 1/56, luty 2012 r.).J
niu obaw i oczekiwań absolwentów oraz pracoJ
J
dawców.
J
Ostatni etap to badanie panelowe, które ma
J
J
na celu poznanie opinii absolwentów o ukończonych studiach oraz zebraniu informacji na temat
doświadczeń, które zyskali w pierwszych miesią- JJ Więcej niż jeden ukończony
kierunek studiów nie musi
cach funkcjonowania na rynku pracy. − Chcemy
ułatwić poszukiwania pracy;
najważniejsze w zdobyciu
dowiedzieć się, w jaki sposób szukali pracy, jakie
zatrudnienia są umiejętności
były ich strategie, jakie mają plany zawodowe.
interpersonalne, najczęściej
To badanie jest prowadzone przy pomocy dwóch
„w zawodzie" pracują
absolwenci kierunków
pomiarów. Absolwenci są badani kilka miesięcy
matematyczno-J
po uzyskaniu dyplomu, wtedy drogą mailową
-przyrodniczych – między
innymi takie wnioski płyną
wysyłane są do nich zaproszenia do wypełnienia
z pilotażowego badania
ankiety internetowej. Jeśli taka osoba weźmie
przeprowadzonego przez
udział w badaniu, to po 6 miesiącach jest ono
Pracownię Ewaluacji
Jakości Kształcenia wśród
powtarzane. W ten sposób chcemy wychwycić
absolwentów UW, które
dynamikę opinii absolwentów, zobaczyć czy
odbyło się w połowie 2011
zmienia się ich ocena programu studiów lub
roku.
oczekiwania wobec rynku pracy − tłumaczył
Tomasz Zając.
Zamiast perforowanej taśmy

Badacze z PEJK przygotowali również oprogramowanie, które tworzy raporty podsumowujące
informacje zdobyte we wszystkich etapach śledzenia losów absolwentów. Są one kierowane
do różnych odbiorców i odnoszą się zarówno do
poziomu ogólnouczelnianego, jak i poszczególnych jednostek uniwersyteckich. − Żeby to badanie mogło być nazwane monitorowaniem musi
być prowadzone systematycznie. W związku
z tym raporty muszą dostarczać prostych, łatwo
interpretowalnych i porównywalnych informacji − stwierdził dr Jasiński. − Nie mogą przypominać długiej, perforowanej taśmy, dostępnej
wyłącznie dla wyspecjalizowanych ekspertów.
To musi być coś, co będzie w stanie zrozumieć
zarówno pracownik biura karier, kandydat na
studia, jak również ktoś, kto powierzchownie
jest zainteresowany sytuacją absolwentów −
podkreślił kierownik PEJK.
Narzędzia, czyli schemat organizacyjny
i system informatyczny, które mają służyć monitorowaniu zawodowych losów absolwentów,
zostały stworzone w sposób uniwersalny przez
pracowników UW. Tak, aby można było je wykorzystywać także na innych uczelniach w kraju.
− Czuję satysfakcję, ponieważ z jednej strony
realizuję marzenia socjologa − mogę przygotować rzetelne narzędzie, które będzie służyło
ludziom. Z drugiej strony realizuję marzenia
obywatela, bo jestem przekonany, że moje
podatki przekazywane na utrzymanie ZUS-u
czy mojej uczelni są dobrze wykorzystywane.
I wreszcie jako ojciec cieszę się, że w przyszłości moje dzieci dowiedzą się czegoś konkretnego
o szansach, jakie będą miały na rynku pracy po
ukończeniu studiów − podsumował dr Jasiński.
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Katarzyna Majewska

Glony, bursztyn i szczęście
Są młodzi. Mają po mniej niż 35 lat, ale mogą pochwalić się badaniami
w dziedzinach ważnych dla gospodarki. Nie są to tylko nauki ścisłe. J
Na prace otrzymali stypendia.

Do 2 tys. zł przez 12 miesięcy otrzyma 44 stypendystów. Są oni zwycięzcami konkursu dla
najlepszych doktorantów i młodych doktorów
z programu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów
i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”.
W konkursie mogli brać udział doktoranci
z II i III roku studiów i osoby, które posługują
się stopniem doktora nie dłużej niż przez 5 lat.
Laureaci prowadzą badania w dziedzinach,
istotnych dla rozwoju kraju, w szczególności
nauk matematycznych, przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych. Tematami ich prac są
m.in. mysie zarodki komórek macierzystych,
wyznaczniki poczucia szczęścia, nanomateriały
węglowe, słowniki dla tłumaczy, nagromadzenia
bursztynu w województwie lubelskim, konflikty
zbrojne czy wpływ glonów na choroby ludzi
i zwierząt.
Prawnik radzi, jak zwiększyć J
skuteczność Polski w UE

BA DA N I A .
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Wojciech Gagatek jest doktorem od 4 lat.
Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia
Nauk Politycznych (IPSA). Przygotowywał ekspertyzy dla Komisji Europejskiej, Parlamentu
Europejskiego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
W Centrum Europejskim UW zajmuje się
systemem politycznym Unii Europejskiej, europejskimi partiami politycznymi oraz metodologią badań społecznych. Do konkursu zgłosił
badania zatytułowane Dynamika polityk Unii
Europejskiej. – Podstawowy problem dotyczy
tu mechanizmów tworzenia oraz zmiany polityk publicznych w Unii Europejskiej – mówi dr
Gagatek. – Analizuję polityki najstarsze, mocno
zakorzenione w podstawach integracji europejskiej i intensywnie regulowane w prawie, takie
jak polityka rolna czy też wspólna polityka
handlowa; kwestie, które zyskały na znaczeniu w ostatnich dwóch dekadach, np. polityka
ochrony środowiska; a także te dziedziny, w których aktywność UE spotyka się z oporem państw
członkowskich, takie jak ochrona zdrowia. Ten
wybór pozwala na pokazanie nie tylko obszarów
aktywności UE, ale też i ograniczeń.
W części normatywnej publikacji, która
ukaże się na koniec przedsięwzięcia dr. Gagatka,
zostaną zamieszczone autorskie wnioski. Znaj-

dzie się tam rozdział Administracja polska
a administracja UE w procesie tworzenia polityk UE z sugestiami, jak poprawić efektywność
Polski w Unii.
Fizyk pomaga budować reaktory jądrowe

Na Wydziale Fizyki doktoryzuje się Aleksandra Fijałkowska. Na staże naukowe wyjeżdżała
na Uniwersytet Stanu Tennessee i Oak Ridge
National Laboratory. Udział w konkursie poleciła
jej koleżanka, która startowała w nim w zeszłym
roku. – W pracy doktorskiej badam rozpad beta
produktów rozszczepienia z wykorzystaniem
unikalnej techniki, jaką jest spektrometria
pełnej absorpcji – opowiada Aleksandra Fijałkowska. – Cechą charakterystyczną detektorów
pełnej absorpcji jest ich imponująca wydajność na wykrywanie promieniowania gamma,
dzięki czemu umożliwiają one obserwację nawet
bardzo słabych przejść gamma.
Doktorantka wyjaśnia, że znajomość schematów rozpadu beta produktów rozszczepienia
paliwa jądrowego, umożliwia wyznaczenie ilości
i formy energii z nich emitowanej, określanej
mianem ciepła rozpadu.
Laureatka bada izotopy ważne dla poprawnego oszacowania ciepła rozpadu emitowanego po rozszczepieniu. – Znajomość ciepła
jest niezbędna do konstruowania i eksploatacji
reaktorów jądrowych, a także w bezpiecznym
transporcie, przechowywaniu i utylizacji zużytego paliwa jądrowego – wylicza Aleksandra
Fijałkowska.
Ekonomista poznaje ruchy J
pracowników przedsiębiorstw

Stanisław Cichocki uzyskał stopień naukowy
doktora w maju 2008 r. Pracuje na Wydziale
Nauk Ekonomicznych. Kilka lat temu otrzymał
stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i 10-miesięczny pobyt na University of
California w San Diego, skąd pochodzi dwóch
laureatów Nagrody Nobla z ekonomii.
Jego rozprawa doktorska dotyczyła szarej
strefy. Na co dzień dr Cichocki zajmuje się
samozatrudnieniem i przepływami na rynku
pracy. – Właśnie tych ostatnich, a konkretnie ich
wpływu na zatrudnienie w przedsiębiorstwach
w Polsce w latach 1995-2012 i ich zachowaniu
w cyklu koniunkturalnym, dotyczył mój wniosek składany w konkursie – mówi dr Cichocki.

Stypendyści, od lewej:
dr Stanisław Cichocki
i Katarzyna Roeske.

– Badania poza walorem czysto naukowym, mają
także wymiar praktyczny: poznanie zachowania
odpływów i napływów pracowników do przedsiębiorstw w okresach dobrej i złej koniunktury
może stanowić wskazówkę, zarówno dla decydentów prowadzących politykę ukierunkowaną
na rynek pracy, takich jak Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej czy Ministerstwo Gospodarki, ale również decydentów prowadzących
politykę pieniężną.
Dofinansowanie młody doktor przeznaczy
w części na wyjazdy na zagraniczne konferencje
naukowe.
Orientalista obserwuje wpływ Harry’ego 
Pottera na społeczeństwa arabskie

Kolejna z wyróżnionych w konkursie osób
przygotowuje pracę naukową o arabskich przekładach książek o Harrym Potterze i tym, jak
wpływają one na tamtejsze społeczeństwa. – Ciekawi mnie rola kulturowa i społeczna tłumaczeń tego bestsellera chociażby w kreowaniu
wizerunku Innego/Obcego – w tym przypadku
szeroko pojętego Zachodu – przez media arabskie – przyznaje Magdalena Nowaczek-Walczak
z Wydziału Orientalistycznego. – Interesuje
mnie też ukazanie wpływu cyberprzestrzeni
jako miejsca aktywności czytelników, gdzie
tworzy się dodatkowe znaczenia, nie zawsze
zgodne z oczekiwaniami wydawców. No i oczywiście przeanalizuję rolę tłumacza.
Badania o Potterze mogą pomóc promować
wielokulturowość w szkołach podstawowych,
gimnazjach i liceach, a także zainteresować młodzież pracą tłumacza.
O konkursie młoda orientalistka dowiedziała
się, przeglądając stronę internetową Uniwersytetu. Zaryzykowała i wysłała zgłoszenie. – To
stypendium jest trochę taką formą potwierdzenia, że nauki społeczne nie są, jak to się często

wydaje, „dyskryminowane” na rzecz tych najJJ W IV konkursie dla młodych
bardziej ścisłych – uważa laureatka.
naukowców w programie
Biolog opracowuje nową J
szczepionkę na gruźlicę

Katarzyna Roeske, doktorantka z Wydziału
Biologii, zajmuje się biotechnologią medyczną.
Pracuje nad stworzeniem szczepu bakteryjnego
zdolnego do specyficznego uodpornienia organizmu zwierzęcego przeciw patogenom wewnątrzkomórkowym. – Nie istnieje jeszcze szczepionka,
która w pełni chroniłaby przed zakażeniami
współczesnymi szczepami prątków gruźlicy
Mycobacterium tuberculosis. Wywołują one
infekcje oporne na leczenie dostępnymi antybiotykami – mówi stypendystka.
Badania mają tytuł Konstrukcja i charakterystyka uniwersalnego bakteryjnego wektora do
wykorzystania w szczepionkach nowej generacji.
– W czasie prac zostanie skonstruowany wektor,
który będzie powodował najwydajniejszą immunizację szczepionych organizmów – zapowiada
Katarzyna Roeske. – Stworzona zostanie szczepionka wektorowa przeciw gruźlicy. Biotechnologia poszukuje nowych, skuteczniejszych
i mniej szkodliwych dla organizmu człowieka
sposobów leczenia. Wielkie nadzieje wiązane są
ze szczepionkami kolejnej generacji, do których
należą żywe wektory immunogenne, skonstruowane na bazie bakterii.
Młoda biotechnolog podkreśla, że złożony
już został wniosek patentowy chroniący uniwersalny wektor plazmidowy. – Kuszącą perspektywą jest wykorzystanie tego typu szczepionki
do wytwarzania odporności przeciw innym patogenom wewnątrzkomórkowym – zarówno bakteryjnym, jak i wirusowym, np. przeciw wirusowi
HIV – przekonuje Roeske.
Badania te mogłyby także znaleźć zastosowanie w zwalczaniu komórek nowotworowych.

„Nowoczesny Uniwersytet”
stypendia otrzymało 22
doktorantów i 22 doktorów.
Zostało złożonych 68
wniosków doktorskich i 48
doktoranckich.J

JJ W latach 2009-2014
z „Nowoczesnego
Uniwersytetu” przyznanych
zostanie 221 stypendiów.J
JJ W trzech poprzednich
konkursach 133 laureatom
wypłacono ponad 3
mln zł. W konkursach
tegorocznym
i przyszłorocznym zostanie
wręczonych 88 stypendiów
o wartości ponad 2 mln zł.J
JJ Stypendia dla doktorantów
i doktorów to jedna
z czterech części programu
„Nowoczesny Uniwersytet”,
mającego wzmocnić
potencjał dydaktyczny
UW. Oprócz stypendiów
fundowane są także staże
zagraniczne dla młodych
doktorów, program dla
profesorów wizytujących
i program doskonalenia
nauczycieli akademickich.J
JJ Nagrody sfinansowane
zostały z Europejskiego
Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.J
J
J

Informacje
o konkursach
z „Nowoczesnego
Uniwersytetu”
dostępne są na stronie
www.nuw.uw.edu.pl.
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Katarzyna Mączewska

BOTANICZNE
ARCHIWALIA

Flore Tropicale – kolekcja ilustracji w Ogrodzie Botanicznym UW
Szklane negatywy roślin i zbiór kilkudziesięciu tysięcy ilustracji z kolekcji
Ogrodu Botanicznego będą udostępnione publiczności. „Botaniczne
Archiwalia” to przedsięwzięcie, w czasie którego uniwersyteckie zbiory
zostaną zabezpieczone, opracowane i zdigitalizowane.

Wybierając się do Ogrodu Botanicznego UW,
obok żywych okazów roślin czy zielników,
mamy okazję podziwiać potężną kolekcję ikonograficzną z przełomu XIX i XX w., przedstawiającą wizerunki roślin z różnych części
świata, szczególnie tropikalnych. Kolekcja ta
jest dziełem amatora-botanika, którego miłość
do roślin pchnęła ku kolekcjonerstwu. Jest nim
ks. Władysław Michał Zaleski (1852-1925), który
znaczną część życia spędził w Kandy na Cejlonie, pełniąc funkcję delegata apostolskiego
Indii Wschodnich, arcybiskupa Teb i patriarchy
Antiochii. Postać to niezwykle barwna i ciekawa,
zarówno ze względu na swoją pozycję, pracę
misyjną i popularyzatorską, jak i zamiłowanie
botaniczne. Kolekcja, o której mowa, została
nazwana przez autora Flore Tropicale i składa
się z ponad 30 000 ilustracji przedstawiających całe rośliny, a także szczegóły ich budowy
i pokroje wykonane w technikach graficznych
(drzeworyty, miedzioryty, staloryty, akwaforty,
litografie), druków poligraficznych i nielicznych
akwareli. Ks. Witold Malej w biografii patriarchy
Zaleskiego przytoczył fragment jego korespondencji z ks. M. Czermińskim SJ z Krakowa, gdzie
czytamy: „Mam obecnie zbiór botaniczny, który
od wielu lat gromadziłem, może jedyny w swoim
rodzaju. Zawiera około 22 000 wizerunków roślin
Ribes roezlii,
„Curtis's botanical magazine” 1906, ser. 4, vol. 2 (132),
tab. 8105.
Myrtus fragrans,
„Curtis's botanical magazine” 1810, vol. 31, tab. 1242.
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tropikalnych i innych w chromolitografiach,
obejmujących prawie wszystkie okazy ważniejsze flory całego świata (…). Wszystko uklasyfikowane i skatalogowane”. Z tego samego źródła
wiemy, iż zależało mu, aby kolekcja weszła
w skład specjalistycznego księgozbioru wydziałowego, „gdzie wszyscy, co się zajmują studiami
botanicznymi, łatwiejszy mieliby do niego
dostęp”. Stało się wedle jego życzenia. Zapewne
niedługo po śmierci patriarchy w 1925 r., zgromadzona w 168 oprawnych w skórę i tłoczonych
na grzbietach tekach, kolekcja trafiła na Uniwersytet do Zakładu Systematyki i Geografii Roślin.
Losy i kształtowanie się całego zbioru są jeszcze
mało znane, choć z biegiem czasu wiemy coraz
więcej. Dzięki skromnie zachowanej dokumentacji możemy pokrótce prześledzić jego rozwój
w latach 1909-1924. Według wszelkiego prawdopodobieństwa pomysł jego stworzenia pojawił się
po przyjeździe ks. Zaleskiego do Indii w 1886 r.,
zapewne zamknięty został już w 1921 r., licząc
wówczas 31 786 (lub 31 796) plansz, obejmujących 24 492 gatunki botaniczne.
Nieznana – ocalona – doceniona

Może dzięki temu, że przed 1939 r. istnienie
Flore Tropicale znane było w zasadzie tylko
specjalistom, którzy paradoksalnie szczęśliwie

„Skarbem
prawdziwym,
uratowanym
przed grabieżą,
jest ocalona
Iconotheca
botanica
śp. Patriarchy
antiocheńskiego
Wł. Zaleskiego
(…).
Ten niezwykły
bogaty zbiór
udało się ukryć
przed okiem
Niemców
i w całości
przechować
w Bibliotece
Szkoły Handlowej
pomiędzy
czasopismami”.
Prof. B. Hryniewiecki

Victoria amazonica, „Flore
des serres et des Jardins de
l'Europe” 1847, vol. 3, il. 204.
nie publikowali prac na jej temat, zbiór (zwany
także Iconotheca botanica) przetrwał wojnę
w stanie nienaruszonym, schowany między
czasopismami w bibliotece Szkoły Handlowej.
Po wojnie powrócił do Zakładu Systematyki
i Geografii Roślin UW. Prawdopodobnie wówczas w celu ochrony i należytej oprawy zostały
wykonane dwie wysokie przeszklone szafy
drewniane, które do 1983 r. znajdowały się przy
sali ćwiczeń w budynku Obserwatorium Astronomicznego UW, następnie przeniesiono je wraz
z całą kolekcją do budynku biura Ogrodu, gdzie
znajdują się do tej pory. 5 czerwca 2006 r. decyzją
prof. Joanny Pijanowskiej, ówczesnej dziekan
Wydziału Biologii UW oficjalnie przekazano ikonotekę do Ogrodu, określając ją, jako „zbiór specjalny Filii Biblioteki Wydziału Biologii”. Przez
cały ten czas aż po dziś dzień Flore Tropicale
służy dydaktyce, jest fantastycznym materiałem porównawczym i naukowym, a także niezastąpionym przedmiotem popularyzatorskim.
Nic zatem dziwnego, że prof. Bolesław Hryniewiecki, organizator i kierownik Zakładu Systematyki Roślin oraz wieloletni dyrektor Ogrodu,

opisując w 1948 r. pokrótce losy warszawskich JJ Nad projektem „Botanicze
Archiwalia” czuwają Ogród
ogrodów botanicznych, nazwał kolekcję „skarBotaniczny oraz Fundacja
bem prawdziwym uratowanym przed grabieżą”.
UW przy wsparciu

Narodowego Instytutu
Audiowizualnego.
JJ Projekt obejmuje
Tak podsumował swój zbiór we wspomnianym
zabezpieczenie,
digitalizację, opracowanie
już liście sam jego autor. Rzeczywiście wykorzyi udostępnianie
stany przez niego podział na teki, tomy i zeszyty,
szklanych negatywów
gdzie układał zbiór zgodnie z porządkiem taksoprof. Romana Kobendzy,
dokumentujących rośliny
nomicznym, jest klarowny, a dołączony do niego
z kolekcji Ogrodu w latach
obszerny inwentarz jest stosowany konsekwent1930-1950, oraz zbioru
nie. O uporządkowaniu całości świadczą także
kilkudziesięciu tysięcy
ilustracji botanicznych,
oznaczenia na samych ilustracjach, na każdej
będącego wynikiem
z nich naniesione są ręką patriarchy oznaczenia
niezwykłej pasji jednego
umiejscowienia w kolekcji przez numer tomu
człowieka – Władysława M.
Zaleskiego.
i zeszytu; najczęściej kolekcjoner podpisywał
„Uklasyfikowane i skatalogowane”

dodatkowo piórem nazwę łacińską rośliny oraz
obszar jej występowania. Ów podział nie jest
jednak ostateczny i pełny. Opracowanie kolekcji
stało się zatem wyzwaniem dla wszystkich przy
niej pracujących. Na potrzeby realizacji projektu
początkowo rozpoczęto systematyczne liczenie
zbioru, do tej pory orientacyjnie szacowanego
według przedwojennych numerów inwenta-
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Victoria amazonica, „Flore des
serres et des Jardins de l'Europe”
1851-1852, vol. 7,
il. 655b.

„Mam obecnie
zbiór botaniczny,
który od wielu
lat gromadziłem,
może jedyny
w swoim rodzaju.”
W. M. Zaleski
rzowych na blisko 36 000. W pierwszym etapie
projektu dzięki wsparciu Fundacji Archeologii
Fotografii założono digitalizację 8 000 jednostek.
Następnie stworzono bazę danych w celu pełnego opracowania botanicznego (8 000) i artystycznego (3 360) obiektów. Warto podkreślić,
że jest to jedynie około 10 proc. całego zbioru.
Zwieńczeniem tej części projektu jest strona
internetowa z opisami i skanami, będąca nieocenionym źródłem informacji.
Pod lupą detektywa

Katarzyna Mączewska
ukończyła studia
w Instytucie
Historii Sztuki UW
oraz Instytucie
Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa
Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, jest
doktorantką na UMK.
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Przyszło zmierzyć się nam nie tylko z problemem
wielkości zbioru, ale także z jego opracowaniem.
Wykonujący opis botaniczny uwzględniali przy
każdej z ilustracji obowiązujące nazwy łacińską
i polską, nazwy synonimiczne oraz przynależność do rodziny, co w przypadku nazwy łacińskiej naniesionej przez samego kolekcjonera,
nie zawsze jest tożsame z aktualnym zapisem.
Nie jest to nic niezwykłego, gdyż musimy pamiętać, że przy całej wyjątkowości pasji botanicznej
patriarcha Zaleski pozostał wciąż amatorem-botanikiem, dodatkowo budującym kolekcję przed
stuleciem.
Przy nierzadko bardzo misternie wykonanych, ręcznie kolorowanych rycinach przedstawiających duże wartości artystyczne swoistą
pracą detektywistyczną stało się poszukiwanie
źródeł każdego z opisywanych obiektów. Mimo
znacznych oczekiwań pobieżnie, acz uczciwie wypisany przez autora we wstępie katalogu spis publikacji, z których pobierał grafiki
i wycinał druki, nie jest wyczerpujący. Jednym
wyzwaniem stało się wskazanie źródła, kolejnym odnalezienie faktycznego umiejscowienia
w konkretnym numerze danego kwartalnika
czy rocznika. Najczęściej opatrzenie i znajomość
sygnowanych na ilustracjach autorów bądź
współautorów pozwalało na znalezienie odpowiedniego źródła. Niektóre lokalizacje moż-

liwe były dzięki sprytnie umieszczonym przez
patriarchę na verso kart skrótów, dla przykładu
oznaczenie „L.” pozwoliło na identyfikację czasopisma „L’Ilustration horticole, journal spécial
des serres et des jardins”, zaś „G.fl.” – niemieckiego „Gartenflora”. Do tej pory można stwierdzić, że arcybiskup Zaleski podczas zbierania
kolekcji korzystał z blisko 25 czasopism wychodzących od końca XVIII w. aż do początku lat 20.
XX w. Zapewne sam zdobywał przez rynek antykwaryczny, a następnie prenumerował dawne
i jemu aktualne numery, wśród których znajdują
się czołowe publikacje angielskie, niemieckie,
francuskie i belgijskie.
W trakcie intensywnych prac oraz zgłębiania
wiedzy na temat historii Flore Tripicale, w zbiorze wyodrębniła się oddzielna kolekcja kilkuset
rycin o tożsamej tematyce, które dzięki różnicy
w podpisach, odrębnej numeracji i przedwojennym pieczęciom można zidentyfikować, jako
dar księcia Stefana Lubomirskiego z Kruszyny.
Dzięki analizie danych na obiektach wiemy, że
zostały one opieczętowane między latami 1935 a
1939, więc można przypuszczać, że jeszcze przed
wybuchem II wojny światowej były dodane do
zbioru i zapewne dzięki takiemu rozwiązaniu
ocalały podczas zawieruchy wojennej.
Wespół w zespół

Mimo wciąż rozwijających się technologii poznania świata przyrodniczego i przedstawiania
roślin rola ilustracji botanicznej w tradycyjnej
formie, rysunków, druków lub grafik, ma nie
tylko nieocenioną wartość historyczno-naukową, lecz także artystyczną. Przedstawiana
w formie graficznej roślina może z powodzeniem
pełnić rolę zarówno materiału badawczego, jak
i estetycznego podziwu. Dlatego przy opracowywaniu kolekcji Flore Tropicale nad każdą
ilustracją pochyla się zarówno botanik, jak
i historyk sztuki.
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Audionauka

– Powszechnie wiadomo, że poziom edukacji
medialnej w naszym kraju jest niezadowalający,
a nawet krytyczny. Wykorzystywane narzędzia
edukacyjne są anachroniczne, a nauczyciele i
wykładowcy często nie nadążają za uciekającymi w przyszłość mediami – mówi doc. Krzysztof Kopczyński z zespołu Programu Edukacji
Audiowizualnej i Medialnej, dzięki któremu na
podstawie kompleksowych badań, eksperci
przygotują nowe programy edukacji każdego
szczebla.
Polscy uczniowie uczą się obsługi komputera
i korzystania z internetu głównie metodą prób
i błędów, czyli sami. Udział nauczycieli w tym
zakresie jest marginalny. Nie mają odpowiednich narzędzi, a nawet jeśli mają, nie zawsze
umieją z nich korzystać. Takie wnioski płyną
z badań przeprowadzonych w połowie 2010 roku
przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych UW.
„To, co dana osoba robi w internecie, jak
sprawnie porusza się w sieci, co potrafi w niej
zrobić, przekłada się na to, jak radzi sobie w
różnych sferach życia. Zarówno dla pozycji na
rynku pracy, uczestnictwa w życiu społecznym
i kulturze, a także podtrzymywania relacji społecznych i wielu innych obszarów, umiejętności
dobrego wykorzystania internetu są istotne”
– pisze dr Dominik Batorski*. Istotne dla tych
obszarów jest poruszanie się nie tylko w internecie, ale i innych nowoczesnych narzędziach
audiowizualnych i e-learningowych, ale do tego
potrzeba sprawnie działającego systemu edukacji medialnej.
Dostępność
komputerów
i
internetu
w naszym kraju wcale nie jest na niskim poziomie. 80 proc. osób w wieku do 50 lat ma dostęp
do komputera w domu. „Niestety nie wszyscy z
tego dostępu korzystają, zwłaszcza osoby starsze. Podstawową barierą jest tu brak motywacji
i odpowiednich umiejętności” – uważa dr Batorski. Pojawia się więc zjawisko wtórnego analfabetyzmu komputerowego, czyli nieumiejętność
korzystania z nowoczesnych technologii. Pracę
nad zmianą sytuacji rozpoczął zespół PEAM, w
którym wspólnie działają Polski Instytut Sztuki
Filmowej oraz Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.
W Polsce edukacją medialną, filmową i informacyjną zajmuje się ponad 30 instytucji, wśród
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niech jest Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
prawie 20 organizacji pozarządowych i inne
podmioty komercyjne. Nie ma jednak wspólnej
polityki i każdy z nich działa prakMedia to „uciekający
tycznie na własną rękę.
PEAM zapoczątkowała między- przedmiot” refleksji
narodowa konferencja „Edukacja
filmowa i medialna w świecie i teoretycznej –
w Polsce – nowe możliwości oraz rozwijają się bowiem
studia przypadków”, która 23 listoszybciej niż nauka
pada odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej. W jednym miejscu o nich
spotkali się praktycy i teoretycy doc. Krzysztof Kopczyński
zajmujący się edukacją medialną z zespołu PEAM
oraz filmową z różnych krajów.
Wygłoszono 14 referatów dotyczących
sytuacji nie tylko w Polsce, ale i całej Unii JJ *Wypowiedzi dr. Dominika
Batorskiego pochodzą
Europejskiej, poza nią w szczególności
z raportu Cyfrowa
w Rosji, Pakistanie, Stanach Zjednoczonych
Przyszłość. Edukacja
medialna i informacyjna
i na Ukrainie.
w Polsce, dostępnego
Eksperci podsumowali wyniki dotychczana stronie www.
sowych raportów, porównali polskie realia
nowoczesnapolska.org.
pl.
z pomysłami wykorzystywanymi w innych krajach, podpatrywali sprawdzone pomysły. Na tej
podstawie będą mogli zdiagnozować, a w przyszłości rozwiązać nasze problemy. Przez najbliższe dziesięć lat, będą starali się przygotować
i wprowadzić nowe zasady nauczania, zmienić
programy edukacji na wszystkich szczeblach,
tak aby zajęcia od matematyki po historię były
ciekawsze i prowadzone z największym pożytkiem dla uczniów i studentów, przy wykorzyPOLSKI
staniu nowoczesnych technik multimedialnych
i e-learningowych.
INSTYTUT

CENTRUM OTWARTEJ
I MULTIMEDIALNEJ
EDUKACJI

– działa na UW od 1999 roku.
Zajmuje się rozszerzaniem dostępu
do edukacji uniwersyteckiej,
wykorzystując nowoczesne
technologie komunikacyjne,
multimedialne i informatyczne.
Prowadzi i przygotowuje kursy
e-learningowe. Szkoli również kadrę
akademicką w prowadzeniu nowych
form nauczania.

SZTUKI
FILMOWEJ

– wspiera polskie
produkcje, promuje
filmy i dba o rozwój
edukacji filmowej
w Polsce. Instytut
przygotował dla
studentów Uniwersytetu
Akademię Polskiego
Filmu, kurs który
znajduje się w
ofercie przedmiotów
ogólnouniwersyteckich.

W
S

CZEWCE

MISTRZOWSKIE OSIĄGNIĘCIA
Do grona osiemnastu „Mistrzów” dołączył
chemik z UW, prof. Bogumił Jeziorski. Od sześciu lat Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego nagradza naukowców w konkursie
„Mistrz”. Taki tytuł mogą otrzymać odkrywcy
nowych technologii oraz autorzy teorii i dzieł
naukowych wpisanych do światowego kanonu.
19 grudnia laureaci otrzymali statuetki
i nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia
naukowe lub naukowo-techniczne. Nagrody
przyznawane są w trzech kategoriach za badania: podstawowe, na rzecz rozwoju społeczeństwa oraz służące rozwojowi gospodarki.
Za badania podstawowe uhonorowany został
prof. dr hab. Bogumił Jeziorski z Wydziału
Chemii UW, który specjalizuje się w chemii
kwantowej i fizyce molekularnej. Na stronie
internetowej resortu nauki uzasadniono werdykt: „Wyróżniony został za wykonanie pionierskich badań wpływu efektów relatywistycznych
i efektów wynikających z elektrodynamiki
kwantowej na własności molekuł”.
W rozmowie z Polską Agencją Prasową profesor opowiada o analizowaniu sił między cząsteczkami chemicznymi: – Prawa teorii kwantowej,
jeśli potrafimy je dobrze zastosować, pozwalają
nam dokładnie przewidzieć własności atomów
i molekuł. W swoich badaniach pokazałem, jak ta
teoria umożliwia precyzyjne przewidywanie sił
działających pomiędzy molekułami. To bardzo

ważne siły, gdyż wyznaczają fizykochemiczne
własności ciał stałych, cieczy i gazów. Najważniejsze jest jednak to, że decydują o wielu procesach zachodzących w strukturze organizmów
żywych – o strukturze DNA, białek, o oddziaływaniu cząsteczki leku z jej receptorami w molekułach.
Oprogramowanie do badania sił molekularnych, stworzone przez współpracowników
prof. Jeziorskiego, jest wykorzystywane w laboratoriach na świecie.
Według serwisu Web of Knowledge 153 prace
tego chemika były cytowane 7973 razy, a indeks
Hirscha wynosił 48. Prof. Bogumił Jeziorski
należy do International Society for Theoretical Chemical Physics, International Academy
of Quantum Molecular Science oraz American
Physical Society. Gerhard Herzberg podczas
odbierania Nagrody Nobla cytował pracę magisterską Jeziorskiego.
W kategorii badania na rzecz rozwoju społeczeństwa uhonorowany został prof. dr hab. n.
med. Lech Poloński, kardiolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Za prace na rzecz rozwoju gospodarki wyróżniono prof. dr. hab. inż.
Jerzego Józefa Sobczaka z Instytutu Odlewnictwa, specjalistę metalurgii.
Ministerstwo 19 grudnia nagrodziło też 123
wybitnych nauczycieli akademickich. W konkursie MNiSW rozdało ok. 3 mln zł.

FINANSOWANIE w TAKT MUZykI
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Pod koniec listopada 2012 Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy: Opus,
Preludium, Sonatę i Sonatę Bis, w których
86 naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego
przyznano 26,5 mln zł na rozwój badań z zakresu
nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce;
ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.
Wśród nagrodzonych tematów badawczych znalazły się m.in.: wizualne konstrukcje tożsamości w Polsce po 1989 roku, ruchy dysydenckie
w Gruzji sowieckiej, jawnie skorelowana metoda
rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii,
udział mikro RNA w miogenicznym różnicowaniu zarodkowych komórek macierzystych czy

cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu. O dofinansowanie w czterech konkursach
ubiegało się ponad 4 tys. naukowców z całego
kraju. NCN przeznaczyło niemal 350 mln zł na
ponad tysiąc projektów badawczych.
Jedną spośród 46 osób wyróżnionych w konkursie Opus jest dr Agata Nalborczyk z Wydziału
Orientalistycznego, która na badania statusu
prawnego islamu jako religii w Rzeczypospolitej Polskiej i jego wpływu na funkcjonowanie
mniejszości muzułmańskiej w Polsce otrzyma
ponad 73 tys. zł. – Przedmiotem projektu będzie
m.in. analiza polskich dokumentów prawnych,
odnoszących się do islamu, szczególnie ustawy

grzecznością i niegrzecznością. W trakcie badań
będą współpracowali ze sobą polscy i niemieccy
naukowcy, którzy przeanalizują funkcje wyrażeniowe i komunikacyjne istniejącego już korpusu
niemieckiego oraz stworzą i prześledzą korpus
równoległy w języku polskim, niemieckim oraz
bułgarskim. Badania te przyczynią się do rozwoju programów glotto- i kulturodydaktycznych.
Poniżej znajduje się zestawienie dotyczące
udziału UW w konkursach NCN organizowanych
w 2011 i 2012 roku.

z 1936 r. o stosunku państwa do Muzułmańskiego
Związku Religijnego w RP oraz ich następstw
dla mniejszości muzułmańskiej – wyjaśnia dr
Nalborczyk. Efektem tych badań będzie m.in.
książka o Polsce, która ukaże się w serii „Annotated Legal Documents on Islam in Europe”.
W sierpniu ubiegłego roku, w konkursie
Harmonia doceniono czterech badaczy z UW: dr
Izabelę Grabowską-Lusińską z Ośrodka Badań
nad Migracjami, dr. Miłosza Giersza z Wydziału
Historycznego,
prof.
Mirosławę
Czerny
z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
oraz dr hab. Silvię Bonacchi z Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej. Ostatnia spośród nagrodzonych otrzymała ponad 256
tys. zł na prowadzenie projektu poświęconego
analizie kulturologicznej i suprasegmentalnej
interakcji komunikacyjnych nacechowanych

Najwięcej grantów przyznano Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu, który razem z Collegium Medicum
uzyskał ich 409 (łącznie 156 mln). Uniwersytet
Warszawski uplasował się na drugim miejscu,
otrzymując 407 grantów (129 mln).
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Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Jagielloński
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Uniwersytet
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Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica
w Krakowie

137

Uniwersytet
Warszawski
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71
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Instytut Biologii
Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN

53

27

mln PLN

Uniwersytet
Jagielloński

159 77 mln PLN

projektów

52

mln PLN
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Uniwersytet
Medyczny
w Łodzi

49 23 mln PLN

projektów

131 uczelni,
1258 projektów,
212 mln

Nagrodzeni
w obszarze nauk
ścisłych
i technicznych
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mln PLN

projektów

projektów

projektów

mln PLN
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61

21

Nagrodzeni
w obszarze nauk
humanistycznych,
społecznych
i o sztuce

4

Uniwersytet
Warszawski

48 24 mln PLN

projektów

122 uczelni,
1815 projektów,
749 mln

Nagrodzeni
w obszarze
nauk o życiu
121 uczelni,
1287 projektów,
577 mln

PRZEŚLEDZIĆ ŚLEDZTWA
Śledztwa kryminalne prowadzone przez polskie organy ścigania często zamiast bazować na
wynikach badań naukowych, opierają się na stereotypach, intuicji lub myśleniu życzeniowym.
Tak uważa dr Paweł Waszkiewicz z Katedry Kryminalistyki, który nie tylko sam fakt zauważył,
ale postanowił też z nim walczyć.
Jako jeden z dziesięciu naukowców UW
otrzymał grant w konkursie „Mobilność Plus”,
organizowanym przez MNiSW. Ministerstwo
dofinansowało wyjazdy do innych ośrodków
naukowych pięciu osób z Wydziału Chemii oraz
po jednej z wydziałów: Filozofii i Socjologii,
Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk
Ekonomicznych, Polonistyki oraz Prawa i Administracji, przekazując na ten cel ponad 2,5 mln
zł. Największe dofinansowanie – ponad 420 tys.
zł otrzymał dr Paweł Waszkiewicz.
Jego badania zostaną przeprowadzone
w partnerstwie z Rutgers School of Criminal
Justice, gdzie dr Waszkiewicz spędzi dwa lata.
W tym czasie naukowiec opracuje metodykę
postępowania w sprawach, w których istnieje

podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko zdrowiu lub życiu, w tym przede wszystkim tych dotyczących zabójstw i zgwałceń.
Badania skoncentrują się na pierwszych
godzinach śledztw, które mają kluczowe znaczenie dla wyników postępowania. Zostaną
zidentyfikowane najskuteczniejsze działania,
a także najczęściej popełniane błędy. Na pracy
naukowca skorzystają też polscy policjanci.
Przez rok funkcjonariusze w wybranej komendzie wojewódzkiej będą mogli pracować według
zasad opracowanych przez dr Waszkiewicza.
Później uzyskane przez nich wyniki będą porónywane z osiągnięciami innej komendy.
– Po powrocie zaprezentuję wyniki badań
oraz propozycję opartej na nich metodyki, dostosowanej do polskich uwarunkowań społecznych
i prawnych Komendantowi Głównemu Policji –
mówi dr Waszkiewicz. – Usprawnienie działań
śledczych, podejmowanych przez organy ściągania, ma przełożyć się na wzrost wykrywalności sprawców przestępstw i polepszenie jakości
materiału dowodowego – uzupełnia.

NAJWIĘCEJ NAJLEPSZYCH
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Najwięcej stypendiów ministra
nauki i szkolnictwa wyższego
otrzymali studenci Uniwersytetu. Wśród 110 nagrodzonych
znalazł się przyszły prawnik,
który zajmuje się finansami,
i kulturoznawca in spe, piszący
o sporcie.
Za
wybitne
osiągnięcia
resort nauki nagradza studentów i doktorantów stypendiami.
Punktowane są wyniki naukowe,
artystyczne lub sportowe oraz
średnia ocen. Rektorzy w tym
roku
akademickim
zgłosili
ponad 4,5 tys. wniosków o przyznanie dofinansowania studentom i ponad 1 tys. – doktorantom.
Stypendia trafiły do 110 studentów UW. W sumie subsydia
dostało 969 studentów. Każdemu
z nich macierzysta uczelnia
wypłaci 14 tys. zł.
Jednym z laureatów z UW
jest Artur Bilski, student IV roku prawa. W jego
przypadku punktowane były średnia ocen i osiągnięcia naukowe, np. publikacje. – Moja praca
magisterska prawdopodobnie będzie dotyczyć
obrotu instrumentami finansowymi – zapowiada
Bilski. – Na razie jeszcze ciągle myślę nad tym,
na co przeznaczę stypendium. Rozważam, czy
nie pójść na studia podyplomowe.
Artur Bilski ma na swoim koncie tytuły: II

najlepszego studenta w Polsce w 43 ogólnopolskim konkursie Primus Inter Pares, najlepszego
studenta prawa w kraju w konkursie Primus
Expert oraz na UW w konkursie Studencki
Nobel. Wszystkie trzy zdobył w ostatnim roku.
Kolejny stypendysta to Ariel Łukasz Lisowski. Studiuje kulturoznawstwo w zakresie
wiedzy o kulturze. Jest na II roku studiów II
stopnia. Występował na ogólnopolskich oraz
międzynarodowych konferencjach. Lisowski
przygotowuje pracę magisterską z kulturowej
antropologii sportu. – Analizuję relacje sportowe
w „Trybunie Ludu” i „Przeglądzie Sportowym”
z wybranych wydarzeń, podczas których doszło
do konfrontacji polsko-radzieckiej i które przeszły do historii polskiego sportu jak np.: Mistrzostwa Europy w Boksie w 1953, zwycięski finał
olimpijski drużyny siatkarskiej prowadzonej
przez Huberta Wagnera w 1976 czy gest Kozakiewicza – opowiada. – Próbuję w ten sposób odpowiedzieć na pytanie, czy fenomen sportowej
rywalizacji polsko-radzieckiej, ogólnonarodowe
poruszenie związane z każdym wydarzeniem
tego typu, wynikało z przyczyn geopolitycznych
czy może też wpływały na to inne czynniki.
Ariel Lisowski zamierza kontynuować naukę
na studiach doktoranckich.
Dla porównania w konkursie stypendia otrzymało 88 osób z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 17
z Akademii Górniczo-Hutniczej, 14 z Politechniki Warszawskiej. Doktoranci także mogą liczyć
na wsparcie. Dofinansowanie w wysokości 22
tys. zł dostało 99 osób (w tym 15 z UW).

W ZWIĄZKU LICZY SIĘ WYCZUCIE CZASU
Dr hab. Marek Bodnar i prof. Urszula Foryś
z Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Natalia Bielczyk, doktorantka Radboud University w Holandii, przy wsparciu prof. Taduesza Płatkowskiego
z WMIM UW, opracowali model, który tłumaczy
sens komunikacji w związkach partnerskich.
Wyniki tych badań zaprezentowali w artykule opublikowanym w grudniowym numerze
„Applied Mathematics and Computation”.
Model jest rozszerzeniem klasycznego już
modelu autorstwa Stevena Strogatza z 1988
roku, w którym związek dwóch osób przedstawiony jest jako układ dynamiczny, opisywany
dwoma równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, zawierającymi cztery parametry, które
oznaczają reaktywność emocjonalną każdego
z partnerów w stosunku do siebie samego i do
drugiej osoby. Takie układy mogą się zachowywać jak oscylator: emocje mogą w nich gasnąć,
wybuchać (co jest utożsamiane z zerwaniem
związku) lub też oscylować jak funkcja sinus.
Nowe podejście, zaprezentowane przez matematyków z UW i Radboud University, polega
na wprowadzeniu do modelu opóźnienia, które
odzwierciedla czas potrzebny na formowanie
emocji w związku. Pomysł ten bazuje na spostrzeżeniu, że oprócz emocji pierwotnych, takich
jak gniew lub strach, które pojawiają się niemal
natychmiast, mamy też całą gamę emocji złożonych, wtórnych – jak nostalgia, żal czy poczucie
spełnienia, które pełnią ważną rolę w związkach,
a ich wytworzenie wymaga czasu. Ponieważ równania różniczkowe z opóźnieniem są niezwykle trudne do rozwiązania, badacze skupili się
na analizie zachowań modelu po długim czasie
i doszli do ciekawych wniosków.
Okazuje się, że co za dużo, to niezdrowo. Dla
szerokiej klasy związków opisywanych powyższym modelem, zarówno zbyt duże, jak i zbyt

małe opóźnienie we wzajemnych reakcjach
może być szkodliwe, prowadzić do niestabilności
i ostatecznego rozpadu. Co więcej, wychodzi na
to, że ludowa mądrość mówiąca o tym, że czasem
warto przespać się z problemem, da się uzasadnić matematycznie. Bywa, że wprowadzenie
opóźnienia stabilizuje związek, który rozpadłby
się w przypadku jego braku. Bywa też, że partnerzy są niedobrani – niezależnie od wartości
opóźnienia w reakcjach emocjonalnych, związek
rozpadnie się i tak.
Z jednej strony – model jest ciekawym studium pokazującym, jak szeroki jest wachlarz
zastosowań analizy matematycznej. Z drugiej
zaś – wnioski, które przynosi, mogą mieć filozoficzny wydźwięk: dynamika relacji międzyludzkich, a co za tym idzie, sukces lub porażka
związku, może być konsekwencją faktu, że jako
partnerzy o określonych cechach jesteśmy od
siebie współzależni w określony sposób i tworzymy biologiczny układ, niewiele różniący
się od mnóstwa innych układów spotykanych
w przyrodzie. Taki biologiczny system rządzi
się swoimi prawami i może osiągnąć równowagę
lub też nie. Można też powiedzieć, że w pewnym
sensie to, co czyni nas niedoskonałymi, np. niebagatelnie długi czas, którego potrzebujemy na
przetrawienie swoich i cudzych emocji, paradoksalnie może uczynić nasz związek doskonałym.
Czy model może mieć zastosowania? Na
pewno pokazuje, że praca nad związkiem,
poznawanie siebie nawzajem i wypracowanie
właściwych wzorców komunikacji, właściwego
timingu, jest istotne i może mieć zasadniczy
wpływ na losy związku. Z drugiej strony, autorzy mają świadomość, że jest to tylko mały krok
na drodze do zrozumienia, czym są relacje międzyludzkie i jakim zasadom podlegają, choć
zapewne nigdy nie uda się zgłębić tego tematu
do samego końca.

JJ Rząd Japonii postanowił odznaczyć prof. Romualda Huszczę, kierownika Zakładu
Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego UW Orderem Wschodzącego
Słońca za popularyzację wiedzy o Japonii oraz rozwijanie studiów japonistycznych
w Polsce. Odznaczenie profesor odebrał z rąk ambasadora Japonii w Warszawie Makoto
Yamanaki 15 listopada.
JJ W 10. wydaniu konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę
magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej, który organizuje Urząd
Patentowy RP nagrodzono 36 prac, w tym sześć napisanych na Uniwersytecie
Warszawskim. Tym razem nagrodzeni zostali sami studenci z WPiA.

PN

PODIUM NAUKOWE

JJ Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) otrzymało
nagrodę międzynarodowej organizacji The Regional Studies Association.
5 października w imieniu jednostki prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak odebrał Institutional
Ambassador Award 2012 w Pałacu Westminsterskim w Londynie. EUROREG działa
w Instytucie Ameryk i Europy UW.
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Anna Rosner

Małe ogniwa

Instytut Historii Prawa

Dla Uniwersytetu tradycja jest sprawą podstawową. To ona buduje więź, bez której nie
bylibyśmy wspólnotą. Jej małymi ogniwami
są zakłady, katedry, instytuty. To tam właśnie,
w latach dobrych i złych, w przyjaźniach, a
i w konfliktach, tradycja
„Ze znajomością czasem
żyje na co dzień. To tam tkwią
praw teraz fundamenty akademickiej comInstytut Historii Prawa
obowiązujących munitas.
jest taką jednostką. Istnieje na
łączyć koniecznie Wydziale Prawa i Administracji
należy wiadomość przeszło pół wieku. Jest niewielki,
najmniejszy na wydziale, składa
praw dawnych” się zaledwie z czterech katedr, ale
trudno wyobrazić sobie wydział
J. W. Bandtkie bez niego.

Doc. dr Anna Rosner pracuje w Instytucie Historii
Prawa. Jest też szefową
senackiej komisji ds.
studentów, doktorantów
i jakości kształcenia.
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waniu się podstawowymi metodami prawnymi,
kształci więc umiejętności związane z dalszymi
studiami i przyszłym zawodem prawniczym.
Nie są to jednak umiejętności tylko „rynkowe”,
służą bowiem także szeroko rozumianemu rozwojowi kultury i osobowości. Już w 1812 r., Jan
Wincenty Bandtkie, wykładowca Szkoły Prawa
w Księstwie Warszawskim z ugruntowanym
doświadczeniem nauczyciela i pierwszy dziekan wydziału w Królestwie Polskim pisał: „ze
znajomością praw teraz obowiązujących łączyć
koniecznie należy wiadomość praw dawnych nie
tylko słowną lecz historyczną. Tamta albowiem
bez tej tworzy półmędrków: a ślepe uznawanie
prawdy bez zgłębiania i śledzenia przyczyn onej
nie może zasługiwać na uszanowanie”1.

Przedmiot formacyjny

Więzy małej wspólnoty

Jego pracownicy uprawiają pogranicze nauk
historycznych i prawnych. Tradycją instytutu
są badania naukowe obejmujące historię prawa
rzymskiego, powszechną i polską historię państwa i prawa, dyscyplin uprawianych na Uniwersytecie Warszawskim od jego początków, a
wykładane już w Szkole Prawa Księstwa Warszawskiego. Badacze stosując metodologie
dwóch obszarów, łączą poszukiwania historyka
z postawą prawnika. W tradycji prawnej upatrują
wartości pozwalającej widzieć w historii podstawę do nowoczesnego myślenia o państwie,
jego instytucjach i prawie. Historia prawa
zawsze dobrze służyła prawu pozytywnemu, nie
jako nauczycielka życia (bo tą raczej nie jest),
ale dostarczając sposobów analizy, służąc przykładami, metodą prawno-historyczną, nade
wszystko zaś, poprzez obraz rozwoju instytucji
prawa, tłumacząc mechanizmy życia społecznego i państwowego. Prawo rozumiane jest więc
jako niezbywalna część kultury każdego społeczeństwa. Taka historia prawa wykładana jest
przyszłym prawnikom – studentom naszego
wydziału – przede wszystkim na pierwszym roku
studiów. Pozornie nie jest to przedmiot stricte
prawniczy. Dydaktyka naszych przedmiotów
ma jednak zadanie niezwykle ważne. Historia
prawa jest bowiem przedmiotem formacyjnym.
Zapoznaje z siatką pojęć, daje podstawy metodologii: w ramach naszych zajęć student ma możliwość przeprowadzania pierwszych prawniczych
rozumowań dzięki zdobytej wiedzy o posługi-

Przez ostanie półwiecze w instytucie pracowało
i znalazło w nim swe miejsce wielu wybitnych
przedstawicieli historii prawa. Wielu naszych
mistrzów dzięki swym badaniom cieszyło się
zasłużoną międzynarodową renomą, a grono
ich uczniów tę tradycję kontynuuje. Oczywiście,
nie obywa się bez konfliktów i sporów (oby tylko
naukowych), ale ciągle udaje się nam zachować wartość jaką jest wspólnota, której los nie
jest nam obojętny. Dobrą tradycją instytutu jest
też aktywny udział naszych kolegów w życiu
wydziału i Uniwersytetu. Z naszego grona wywodziło się dwóch prorektorów, dziekan, wielu
prodziekanów, kilku członków Senatu Uniwersytetu.
Taka tradycja zobowiązuje. Utrzymać pozycję naukową, dbać o wysoką jakość dydaktyki
i przystosowywać ją do potrzeb współczesności,
nie tracąc z oczu imponderabiliów akademickiego nauczania, wreszcie utrzymać więzy małej
wspólnoty, tak już sprawdzonej w długim trwaniu. Przekonana jestem, że te oczywiste, choć
niezwykle trudne zadania, dobrze wypełniane –
to właśnie idea universitas.
Nie było specjalnych obchodów, wielkich
jubileuszy. Po prostu nasz instytut skończył
sześćdziesiąt lat.
Zbiór rozpraw o przedmiotach prawa polskiego przez Jana
Wincentego Bandtkie, Warszawa, Wilno, 1812, s. 9.
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HISTORIA JAK MASŁO?

Przemysław Pazik

POPULARYZACJA NAUKI
Czy warto popularyzować historię? A jeśli tak, to jak to robić? J
Pod takim hasłem 11 grudnia spotkali się dziennikarze, historycy, filmowcy i studenci.

Pierwsze minuty spotkania upłynęły w ciemności i ciszy, którą przerywały od czasu do czasu
wybuchy śmiechu. A wszystko to przez film Noc
w galerii: żartobliwe, syntetyczne ujęcie 1000
lat polsko-niemieckiej historii, którego autorzy:
Michał Wójcik i Maciej Łubieński byli pośród
zaproszonych dyskutantów.
Właściwa rozmowa, moderowana przez dr.
Piotra Węcowskiego z Instytutu Historycznego
UW, rozpoczęła się od mocnego stwierdzenia, że
historia, ta popularyzowana, nie różni się zbytnio od masła: jedno i drugie jest produktem, do
którego trzeba potencjalnego konsumenta przekonać. Co zaskakujące, poglądu tego nie bronili
jedynie przedstawiciele mediów – obok Michała
Wójcika, redaktora naczelnego pism „Focus”
i „Focus Historia”, zaproszono także Agnieszkę
Krzemińską z „Polityki” – taki pogląd podzielał
również dr Marcin Zaremba (IH UW) i Łukasz
Michalski (wicedyrektor BEP IPN). Z panelistami polemizował dr hab. Paweł Żmudzki,
który podkreślał, że popularyzacja historii
powinna polegać na włączaniu niehistoryków
do debaty, a nie „sprzedawaniu” im kolejnych
porcji wiedzy.
Powszechna zgoda, że historię popularyzować trzeba, choćby i tylko z powodów ekonomicznych, spowodowała, że dość szybko zamiast
pytać się czy, zaczęto dociekać, jak ciekawie
mówić o historii. W tej części dyskusji nie szczędzono gorzkich słów zarówno pracownikom
naukowym, jak i studentom. Obydwu grupom
zarzucano nieumiejętność syntetycznej i przystępnej prezentacji efektów swojej pracy.
Le Goff dla dzieci

Taki bieg rzeczy jeszcze bardziej zelektryzował
publiczność. Często głos zabierali pracownicy
Instytutu Historycznego. Dr Aneta Pieniądz
zwróciła uwagę, że we Francji ocena pracownika naukowego opiera się na trzech filarach:
badaniach, dydaktyce i właśnie popularyzacji.
– Le Goff pisywał też dla dzieci – podkreślała.
Prof. Jolanta Choińska-Mika zwróciła uwagę, że
z jednej strony niektórym historykom napisanie zwięzłego, przejrzystego tekstu przychodzi
z trudem, ale z drugiej popularyzatorzy często
nie chcą upowszechniać najnowszych odkryć,
tylko szybko i łatwo produkować kolejne płytkie
i wtórne prace.

Do dyskusji włączył się też prof. Maciej
Geller fizyk, dyrektor Festiwalu Nauki. Zachęcał
do tego, żeby nauki humanistyczne częściej włączały się w obchody festiwalu. Podkreślał też, że
popularyzacja bez stałego kontaktu z głównymi
nurtami badań traci sens.
Naukowcom wtórowali doktoranci i studenci. Zwracano uwagę na pomijany dotychczas
w debacie internet. Nie brakło też głosów kontestujących wagę popularyzacji. – Nie można
powiedzieć, że ktoś jest złym naukowcem, tylko
dlatego że nie potrafi popularyzować badań –
przekonywał Witold Kunicki-Goldfinger, student
historii.

Obywatelska nauka

Niemniej ważny okazał się problem metod popularyzowania historii. Tutaj uwagę zwróciło szczególnie wystąpienie Łukasza Michalskiego, który
dowodził, że historię da się upowszechniać tylko
wtedy, gdy osoby dotychczas obojętne na przeszłość same, zachęcane przez popularyzatorów,
zaczną tę przeszłość odkrywać. W podobnym
tonie wypowiadała się dr Pieniądz, która opowiadała się za „obywatelską nauką”, czyli wspieraniem działań naukowców przez pasjonatów.
Wniosek był prosty: popularyzacja nauki nie
może kojarzyć się tylko z upraszczaniem przekazu. Propagowanie nauki na miarę XXI wieku
to działanie aktywizujące, popychające do działania. Nie ma tu miejsca na relację belfer – uczeń,
pojawia się za to przestrzeń dialogu i spotkania,
z którego każdy może się wiele nauczyć.
Debata została zorganizowana przez ruch
„Obywatele Nauki”, Studenckie Koło Naukowe
Historyków, Instytut Historyczny oraz Fundację
Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Przemysław Pazik jest
przewodniczącym
Studenckiego Koła
Naukowego
Historyków.
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Justyna Słowiak
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Park jurajski

i inne mity o dinozaurach

Brontozaur to dinozaur, który tak naprawdę
istniał jedynie w muzeach. Powstał z połączenia bezgłowego szkieletu apatozaura, do
którego dopasowano masywną czaszkę kamarazaura. Okaz wystawiono w 1905 roku i był on
pierwszym w pełni zrekonstruowanym zauropodem w Yale Peabody Museum of Natural
History. Mimo sporej sensacji odkryto błąd
i brontozaur został ostatecznie synonimizowany z apatozaurem. Jakie mity o dinozaurach
można jeszcze obalić?
Dinozaury pojawiły się dopiero w późnym
triasie (około 220-230 milionów lat temu) i zdominowały tylko lądowe ekosystemy. Oznacza to,
że pterozaury, plezjozaury, mozazaury czy gady
ssakokształtne nigdy nie były dinozaurami. Co
więcej, ostatnia z wymienionych grup była spokrewniona ze ssakami.
Ab ovo i bezczelny złodziej

Justyna Słowiak
jest studentką
Międzywydziałowych
Indywidualnych
Studiów MatematycznoPrzyrodniczych. Prowadzi
zajęcia z paleontologii dla
uczniów wszystkich typów
szkół. Znalazła ponad
sto kości zwierząt sprzed
około 245 milionów lat,
w tym szczękę ichtiozaura.
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W związku z ogromnymi rozmiarami jakie osiągały dinozaury, powszechnie uważa się, że jaja
z których się wylęgały, musiały być największe
w historii Ziemi. Nie jest to prawda. Największe
dinozaurze jaja miały około 25 cm długości. Jajo
wysiadywane przez strusia mierzy średnio 16
cm, natomiast największe jajo w historii miało 1
m średnicy i 34 cm długości. Jego objętość była
160 razy większa od jajka kurzego. Znosił je struś
żyjący do 1000 roku na Madagaskarze. Sam ptak
mierzył 3 m wysokości i ważył około pół tony.
Fragmenty skorupek przy ludzkich osadach
na Madagaskarze świadczą o tym, że ludzie
żywili się ich jajami, a na dorosłe osobniki najprawopodobniej polowali, doprowadzając je w
końcu do wymarcia.
Oviraptor philoceratops to gatunek późnokredowego dinozaura z Mongolii, którego nazwa
oznacza „złodzieja jaj lubiącego ceratopsy”.
Nadanie tego miana wynika ze pierwszego znaleziska owiraptora, złożonego z zniszczonej czaszki
leżącej blisko rzekomego gniazda protoceratopsa (należącego do ceratopsów). Odkrywca,
Henry Fairfield Osborn, zasugerował tę nazwę
jako odwołanie do zachowania tego dinozaura,
rzekomo odżywiającego się skradzionymi jajami
biednych protoceratopsów. W 1999 roku znaleziono skamieniałość owiraptorozaura wysiadującego jaja – początkowo zaklasyfikowano ją jako
owiraptora, później przypisano ją do citipati.
Jest ona wyjątkowa, ponieważ okazało się, że

jaja, które do tej pory były przypisywane protoceratopsom, tak naprawdę należały do „złodziei
jaj”, którzy byli troskliwymi rodzicami, broniącymi swoich gniazd do samego końca. Jest to też
dowód na to, że dinozaury nie były zupełnie obojętne wobec swojego potomstwa.
Długoszyje odkurzacze

Zauropody były największymi zwierzętami
lądowymi jakie kiedykolwiek istniały. Zauroposejdon miał 17-18 m wysokości, argentynozaur
dorastał do 33 m i szacuje się, że ważył 70-80 ton.
Nawet największy lądowy ssak – indrikoterium –
ze swoimi 7 m wysokości i 15 tonami nie wypada
imponująco przy takich olbrzymach. Gdy paleontolodzy usiłowali odtworzyć ich tryb życia,
ich imponujące rozmiary były problematyczne.
Przez długi czas przedstawiano je jako zwierzęta
wodne, ponieważ uważano, że na lądzie nie mogły
żyć zwierzęta o takiej masie ciała. Dziś wiadomo
już, że zauropody były w pełni lądowe. Można
je podzielić na dwie grupy – tych trzymających
głowę ku górze, z wyraźnie dłuższymi przednimi
nogami (brachiozaur) i tzw. „odkurzaczy” z szyją
skierowaną ku ziemi i kończynami mniej więcej
równej długości (diplodok). O ile pierwsza grupa
jest prawidłowo przedstawiana, o tyle długoszyje
dinozaury z głową przy ziemi – nie do końca,
a takie rekonstrukcje są bardzo popularne.
Diplodok co prawda mógł trzymać szyję w ten
sposób, ale robił to tylko podczas żerowania. To
tak, jakbyśmy konie przedstawiali tylko z szyją
wyciągniętą ku trawie, a przecież, mimo że w ten
sposób spędzają większą część dnia nie jest to
ich naturalna pozycja. Tak jest też w przypadku
zauropodów – ich głowa była trzymana u góry,
a szyja wygięta delikatnie w literę „S”. Ułożenie
szyi w taki sposób jest charakterystyczne dla
wszystkich kręgowców (niektóre w toku ewolucji mogły utracić tę cechę – np. węże).
Stwórzmy Jurassic Park!

Pomijając problemy genetyczne przywrócenia do
życia dinozaurów, gdyby się udało, czy faktycznie moglibyśmy zbudować prehistoryczne ZOO?
Odpowiedź jest jasna – nie ma takiej możliwości.
Należy zacząć od tego, że zwierzęta z jurajskiego
parku pochodzą z różnych okresów (tyranozaura
i brachiozaura dzieli około 90 milionów lat – jest
to czas dłuższy niż era kenozoiczna). Co więcej,
za swojego życia występowały na różnych kon-

tynentach i były przyzwyczajone do odmiennych klimatów. Ten problem może wydawać się
banalny, ale historia uczy nas czegoś zupełnie
innego. Wystarczy pomyśleć o introdukcjach
– wprowadzenie okonia nilowego do Jeziora
Wiktorii doprowadziło do wymarcia wielu gatunków pielęgnic. Albo wyobrazić sobie co stałoby
się, gdyby umieścić tygrysa szablozębnego na
sawannie (ojczysta dla Smilodon populator Ameryka Południowa po jego wymarciu pokryła się
lasami tropikalnymi, za jego życia jednak były
tam rozległe równiny) – tak duży i ciężki drapieżnik byłby za wolny dla współczesnych antylop, a
lata braku koewolucji kota z ofiarą doprowadziłyby do jego śmierci głodowej.
Wszystkich dinozaurów nie można by było,
tak jak w filmie Stevena Spielberga, umieścić
na jednej wyspie, przede wszystkim ze względu
na niewystarczającą różnorodność roślinności.
Zwłaszcza, że większość tego, co można powiedzieć o siedliskach prehistorycznych organizmów to domysły. Dodatkowo klimat na wyspie
jest jednorodny, tymczasem zamieszczone tam
dinozaury były dostosowane do odmiennych
warunków klimatycznych (od suchego przez
umiarkowany po wilgotny). Pozostawałoby liczyć
na to, że gady przystosują się do panujących
warunków, podobnie jak współczesne niedźwiedzie polarne żyjące w ZOO.
Wybranie wyspy do stworzenia Jurassic Park
ma jeszcze jeden minus – powierzchnię. Nie wiadomo, czy i które gatunki dinozaurów były terytorialne i na jak wielkich obszarach mieszkały.
Poza tym, duża ilość wielkich roślinożerców
mogłaby doprowadzić do spustoszenia terenu.
Zwłaszcza, że kwestia termoregulacji ich ciała
jest wciąż sporna. Jeśli faktycznie dinozaury
były stałocieplne, musiałyby cały czas jeść. I tu
pojawia się kolejny problem. Powszechna dziś
trawa jest dość młodym wynalazkiem ewolucji,
bo liczy około 30 milionów lat, więc nie występowała w mezozoiku. Ponadto, w znacznym stopniu

ściera szkliwo – żeby móc się nią żywić, zwierzę
musi posiadać odpowiednie zęby. W związku
z tym należałoby przed wprowadzeniem zwierząt oczyścić całą wyspę z dotychczas występującej tam roślinności i zasadzić paprocie, sagowce,
widłaki, skrzypy. Oczywiście istnieje spore prawdopodobieństwo, że cała praca pójdzie na marne.
Współczesne rośliny mają za sobą miliony lat
ewolucji bez dinozaurów. Może więc najbezpieczniej byłoby przywrócić też wymarłą roślinność?
Problem pokarmu jest znacznie szerszy.
Upodobania pokarmowe podczas dojrzewania
zwierzęcia mogą się zmieniać – na podstawie
budowy pyska młodego i dorosłego osobnika
diplodoka udowodniono, że pisklęta żywiły się
innym pokarmem (prawdopodobnie odchodami). Nie wiadomo, czy tyczy się to też innych
dinozaurów, ponieważ kości młodych osobników
są znajdowane bardzo rzadko.
Najtrudniejszą przeszkodą byłyby jednak
zarazki. Mikroorganizmy ewoluują szybciej
w związku z czym są zupełnie inne niż w mezozoiku. Wagę tego problemu potwierdza pierwsze
spotkanie Europejczyków z Indianami. Mimo, że
te grupy ludzi dzieliło zaledwie 13 000 lat, w krótkim czasie choroby zdziesiątkowały Indian szybciej niż przemoc. Jak szybko poradziłyby sobie
współczesne mikroorganizmy z dinozaurami?
Czy w takim razie należałoby zamknąć dinozaury w aseptycznych warunkach? Nie, wyrządzilibyśmy im jeszcze większą krzywdę. Każde
zwierzę potrzebuje flory bakteryjnej, apatozaur
nie mógłby bez niej trawić, a tyranozaur nie
miałby drobnoustrojów w paszczy, które prawdopodobnie dostawały się do organizmu ofiary
z jego ugryzieniem i dość szybko ją uśmiercały.
Wszystkie powyższe rozważania prowadzą do
jednoznacznej konkluzji: nigdy nie zobaczymy
już dinozaurów. Świat daje nam ograniczone
możliwości, ciągle się zmienia i nigdy się nie
powtarza.

Dim – dimetrodon
z Ameryki Pólnocnej, gad
ssakokształtny,
rys. J. Słowiak

Dicyn – dicynodont
z Polski (Lisowice), gad
ssakokształtny,
rys. J. Słowiak
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WYCINKI

MNIE NIE SZKODZĄ

Paweł Szalewski z Politechniki Gdańskiej napisał o studentach:
Czasem nie wiem, po co właściwie studiują. Kiedyś studia to była dobra ucieczka od wojska.
Teraz? Chyba po prostu nie chcą iść do pracy. Nie chcą też jednak chodzić na zajęcia, bo i po
co? Przecież na zajęciach jest nudno. Po co notować, skoro można wziąć notatki od kolegi?
Po co brać notatki od kolegi, skoro można wszystko znaleźć w internecie? I tak w kółko.
Mają spory problem z etyką studiowania. Z podejściem etycznym do kolegów, wykładowców jest słabo. Jest na przykład sala laboratoryjna, 15 komputerów, notorycznie musimy je
naprawiać. Studenci albo po nich piszą, albo poprzestawiają literki – po prostu zamieniają
klawisze na klawiaturze – albo powyciągają kable. Nie szanują wspólnych urządzeń. Mnie nie
szkodzą, bo ja na tych komputerach nie pracuję, szkodzą swoim koleżankom i kolegom.
Myślą, że wszystko im się należy, łącznie z zaliczeniem.
Nie mają wiedzy, brak im kultury, uważają, że wszystko im się należy,
Gazeta.pl Trójmiasto, dostęp: 1 grudnia 2012

PRYMITYWNE
SPOŁECZEŃSTWO
Prof. Janusz A. Majcherek z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie pytany
o „polską Nokię” i inżynierów, którzy
„będą mieli pracę”, odpowiedział:
No i proszę spojrzeć, jaki kryzys teraz przeżywa Nokia! Inwestowanie całego potencjału
w jedną dziedzinę grozi katastrofą. Nie wolno
wsadzać wszystkich jajek do jednego koszyka.
Inwestycje trzeba dywersyfikować. To, że
Polska i tak dobrze daje sobie radę w sytuacji kryzysu, to właśnie dlatego, że nie mamy
żadnej jednej branży dominującej, jak budownictwo w Hiszpanii.
Nie można mówić, że studia w zakresie
historii sztuki w ogóle nie mają sensu, bo marne
są perspektywy zatrudnienia po historii sztuki
w porównaniu z zatrudnieniem np. po informatyce. Nie wszyscy mogą być informatykami, to
po pierwsze. A po drugie, kiedy wszyscy byliby
informatykami, to mielibyśmy cholernie prymitywne społeczeństwo.
Filozof łatwiej znajdzie pracę niż zootechnik,
„Gazeta Wyborcza”, 8-9 grudnia 2012

MÓJ, WŁASNY, OBCY
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SADZENIE LASU

Prof. Michał Dadlez z Instytutu Fizyki
UW napisał:
W budżecie państwa nauka – podobnie jak
edukacja – nie powinna być traktowana jako
koszt, lecz inwestycja, i to świadomie jako
inwestycja długofalowa. Nauka to sadzenie
lasu. Jeśli las posadzimy z głową, to może
za 50 lat coś w tym miejscu wyrośnie i społeczeństwo skorzysta również materialnie.
Jeśli popełnimy błąd, przyjdzie brudnica
i z lasu nic nie pozostanie. Spodziewanie
się materialnego zysku z nauki w ciągu
kilku lat jest błędem i nadzieją naiwnych.
Obecna polityka finansowania nauki taką
nadzieję wyraża przez sposób konstruowania strumieni finansowania: olbrzymią
ilość pieniędzy marnuje się na działania
pozornie aplikacyjne (wystarczy przeczytać
tematy POIG-ów, przyznawanych w pośpiechu, żeby na czas wydać pieniądze i móc
udowodnić swą sprawność w tej konkurencji). W efekcie ani to nauka, ani aplikacja.
Wstyd przyznać, ale pewnie wszyscy z tego
korzystamy, robiąc rzeczy, do których nie do
końca mamy przekonanie.
Michał Dadlez pisze o tym, jak zmieniać
naukę w Polsce,
Obywatelenauki.pl, dostęp: 3 grudnia 2012

Prof. Marek Chmielewski, pracownik Instytutu Chemii Organicznej PAN w debacie
o kondycji nauki, powiedział:
Pojawiają się argumenty: w Ameryce nie ma habilitacji. Ale jeżeli chcemy amerykański system, to
bierzmy go w całości. Nie ma habilitacji, ale też nie ma kariery w tym samym miejscu, gdzie się
zrobiło doktorat. Niesłychanie wymagające i trudne są konkursy na stanowiska profesorskie, bo nie
ogłasza się konkursu wtedy, gdy ma się własnego człowieka, żeby go wypromować, tylko wtedy,
gdy uczelnia rzeczywiście poszukuje lidera w jakiejś określonej dziedzinie. Wtedy organizuje się
konkurs, zgłasza się do niego 50 obcych kandydatów, z tego we wstępnej eliminacji wybiera się
10. Kandydaci wygłaszają referaty i wybiera się najlepszego, bo nie ma sytuacji: mój, własny i obcy,
kiedy wszyscy chcielibyśmy wziąć własnego.
Druzgocący raport NIK: pieniądze na naukę wydane fatalnie,
Portal wp.pl, dostęp: 12 grudnia 2012

PRACA
DWUETATOWCA

ŚWIAT DLA WNUKA

Prof. Marcin Król z WSNSiR UW, jak sam
napisał, został dziadkiem i z tej okazji
postanowił spróbować przewidzieć,
w jakich czasach będzie żył jego
pierwszy wnuk:
Kiedy będzie miał pięć lat (…) jeszcze raczej
nie będzie czytał, ale sprzedaż książek spadnie
o połowę.
Kiedy będzie miał dziesięć lat (…) nauki
humanistyczne zostaną tylko na dwu uczelniach w Polsce i nabór będzie limitowany.
Kiedy będzie miał 15 lat (…) filozofia jako dziedzina ludzkiej refleksji zostanie natomiast zakazana, bo wszystkim będzie dobrze lub nieźle,
więc lepiej, żeby za dużo nie kombinowali.
Kiedy będzie miał 20 lat, nie będzie już
można samodzielnie wybierać kierunku studiów, bo genetycy określą, do czego dany
egzemplarz nadaje się najlepiej, i wskażą
odpowiednie wykształcenie (…). Humanistyka
już w ogóle nie będzie nauczana, a historię
będzie można przeżywać dzięki elektronicznym rekonstrukcjom.
Nowy wspaniały świat nadejdzie, kiedy mój
wnuk będzie bliski śmierci, czyli na przełomie
XXI i XXII w.
Perspektywa dla wnuka,
„Wprost”, 17 grudnia 2012

ale chiński

Z okazji 25 lat Erasmusa, na kampusie głównym
UW, po prawej stronie w alejce przed Dawną
Biblioteką zasadzono drzewo.
Niby nic dziwnego, na zabytkowym terenie
uczelni rośnie ich sporo. Mamy tulipanowca,
metasekwoję, iglicznię, cypryśnika, judaszowca,
aralię, korkowca armulskiego, magnolie, sto sztuk
wiśni japońskich i wiązy. Są też kwiaty i krzewy,
ale 29 listopada przybył nie byle jaki okaz – miłorząb dwuklapowy, popularnie znany jako japoński. Jeden taki okaz rośnie już na Uniwersytecie.
Ten nowy posadzono symetrycznie do starszego
brata, naprzeciwko budynku Dawnej Biblioteki. Co
ciekawe drzewo wcale nie pochodzi z Kraju Kwitnącej Wiśni. Miłorząb japoński to tak naprawdę
chińskie dobro narodowe. W swojej ojczyźnie
dorasta nawet do 40 metrów, w Europie do 28.
Najstarszy okaz na naszym kontynencie, pochodzący z XVIII wieku żyje w Holandii.
Miłorzęby oprócz tego, że nie bardzo lubią
zacienione miejsca i piach, to nie są bardzo wymagające. Rosnąć mogą na mało napowietrzonej
glebie lub suchym podłożu, odporne są nie tylko
na mrozy, ale również choroby i szkodniki.
– Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale to drzewo
może przeżyć trzy tysiące lat. Jeśli Uniwersytet
będzie trwał wiecznie, to i to drzewo będzie rosło
i rozwijało się razem z nim – mówił podczas krótkiego spotkania przed nowo posadzonym drzewem prof. Alojzy Nowak, prorektor UW ds. badań
naukowych i współpracy.
Drzewo posadzono kilka dni wcześniej, a podczas spotkania w plenerze zastanawiano się, jak
symbolicznie je przywitać. Pomysły rodziły się, jak
grzyby po deszczu. Można by je po prostu podlać.
Brakowało jednak profesjonalnego narzędzia
(konewki). – Może wystarczy odwiązanie czerwonej kokardy lub wbicie, choćby kawałka, szpadla? A może rozbić o pień butelkę szampana?
– zastanawiali się obserwatorzy. Ostatecznie zdecydowano się na krótkie przemówienie, uroczyste
rozwiązanie kokardy oraz symboliczny rzut korą
w kierunku drzewa.
Nowy nabytek bez trudu można odnaleźć. Na
ogołoconych gałązkach przewiązanych jest jeszcze kilkanaście czerwonych kokardek. Prawdopodobnie na wiosnę zastąpią je liście.

Olga Basik

WYIMKI

Prof. Ireneusz Krzemiński,
pracownik Instytutu Socjologii UW
i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie napisał:
W ciągu sześciu lat zrealizowałem duży
projekt z grantu Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, inny z funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jeszcze kolejny – dotyczący
badań nad pamięcią Solidarności
(…), kieruję również dużym projektem
NCN. Nie wspomnę o pomniejszych
przedsięwzięciach, w tym badaniach
dla pani minister Kudryckiej na temat
przygotowywanych projektów ustaw.
To chyba niemało jak na dwuetatowca, więc proszę mi nie mówić, że
owa „wieloetatowość" zabija pracę
naukową! Twierdzę wręcz odwrotnie:
to dzięki stabilnym, porządnym dochodom mogłem sobie pozwolić na realizację projektów badawczych. Bo na
badaniach – przynajmniej tych, które
realizowałem – można co najwyżej
trochę dorobić do pensji.
Ile etatów dla profesora,
„Tygodnik Powszechny”,
16 grudnia 2012

Japoński,

MEDYTACJE prof. LAJKONIKA
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Nauka bez nauki

Na korytarzach gwar, w salach wykładowych
piski uczniaków. Co roku przeżywam satysfakcję obserwując Festiwal Nauki. Asystowałem
przy jego narodzinach, wiem jak trudno zdobyć
autorów do prezentacji i wykładów. Dręczy mnie
jednak wątpliwość: nauka?
Odwiedziłem festiwal z małą Różą. Zapytana co to nauka, odpowiada rezolutnie: „nauka
jest jak się uczymy”. Wędrujemy więc przez
festiwal poszukując nauki: chemia w kuchni,
urok chińskiej kaligrafii, jak powstaje elektryczność, kamienne zwierzęta, buduWydrukować można bez jemy wioskę smerfów, paintball,
obaw każdy tekst – nikt nie efekt Lucyfera, bakterie na diecie,
skarbów, zrób sobie
przeczyta, liczą się punkty poszukiwanie
kosmetyk, maraton matematyczny,
cyrk fizyczny, błoga cisza. Laserowe
miecze zwabiły nas na wykład o nano-sprawach. –
Jak w Hogwarcie – cieszyła się Róża.
Festiwalowe imprezy są demonstracją potencjału i talentów naszego środowiska, lecz nie
sądzimy, by to wiedza i umiejętności były godne
festiwalowych sztandarów. Uparcie i wbrew
słownikom* nazywamy nasze zajęcia nauką.
Zapóźnionych uczniów epoki, w której odkrycia
miały być fundamentem nowego ładu, pociąga
pozorna wolność od więzów, towarzysząca pracy
badawczej (odkrywczej w marzeniach). Tymczasem nauka, propagowana przez akolitów władzy
i ważona w scientometrycznych portalach, to
pomnażanie informacji, niekoniecznie oryginalnych. Aby z informacji powstała wiedza, jak
obraz z kamyków mozaiki, potrzeba wytrenowanych umysłowych umiejętności. Tego festiwalowej publiczności nie ujawniamy. Dopiero
z popularnych obcojęzycznych programów
telewizyjnych dowiedzą się dzieci, jak zdobyta
wiedza i wyćwiczone umiejętności otwierają
drzwi do cudów techniki, możliwości medycyny,
tajników Ziemi czy sekretów natury. Bohaterami
Więcej felietonów takich programów są specjaliści, nie profesoroprof. Lajkonika wie – słowo nauka tam nie pada. A na festiwalu
znaleźć można na nauką jest nawet fortepianowy koncert!
stronie: www.pismoRóżnica między umiejętnością a nauką (w
uczelni.uw.edu.pl. Polsce głęboko symboliczna) ujawnia swoje konsekwencje, gdy w najludniejszych uczelniach
Europy głosimy fałszywie, że to nauka jest najszlachetniejszym zawodem. Nieskorzyśmy do
reklamowania bezcennych w zawodowym życiu
VA R I A .
cech dobrego rzemiosła: gruntownej wiedzy,
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konsekwentnej realizacji zaplanowanego celu,
zdyscyplinowanego treningu czy zespołowej
organizacji pracy.
Młodzież z pierwszych festiwali dawno skończyła studia, budują naukę wśród nas. W ilustrowanym tygodniku oglądam uśmiechniętą
buzię wybitnej przedstawicielki tego pokolenia:
„postanowiłam, ze zostanę profesorem jeszcze w podstawówce”. Młodsi publikują prace
w serii „Prace naukowe studentów” już na 2.
roku studiów. Czy sięgną do literatury, by się
przekonać, że podobne wyniki ogłaszali już
inni? Zdobędą doktorskie stypendium, może
i drugie (od marszałka lub z fundacji). Dowiedzą się, że wydrukować można bez obaw każdy
tekst – nikt nie przeczyta, liczą się punkty. Doktorski egzamin nie wykroczy poza pytania stosowne do wyobraźni doktoranta, któremu nie
kazano niczego zgłębiać, lecz tworzyć wyniki. A
potem… Słuchałem jak habilitant przedstawiał
radzie imponującą serię opublikowanych prac.
Zapytany o materię badań milkł, gdy ciekawość
recenzentów wykraczała poza jego seryjnie produkowane wyniki. Na koniec wygłosił wykład
stosowny dla festiwalu.
Nieograniczony dostęp do informacji przez
ekran kieszonkowego smartfona z pozoru uwalnia adeptów wiedzy od mozołu poszukiwań,
studiowania zawiłości, ćwiczenia umysłu w dyskusjach. Spragnieni materialnego sukcesu
naśladują aktywność swoich nauczycieli, którzy
zajęci nauką, nie mając czasu, ochoty lub przygotowania do objaśniania im sekretów wiedzy,
znajdują w nich czeladników. Budowanie wiedzy
uważają zgodnie za aktywność nieproduktywną,
która odstrasza młodych, poszukujących materialnego oparcia. W ich oczach (z naszym błogosławieństwem) nauka* staje się kłopotliwą
zawadą w „nauce”, gdy koniecznym dowodem
kompetencji jest indeks H.
Rozumienie sensu słowa nauka przestaje
być słownikowym ćwiczeniem, gdy kształtuje
postawy pokoleń. Dla wspólnej przyszłości nie
jest obojętne czy odziedziczą kapitał szacunku
dla zdobywanej wiedzy i umiejętności, czy też
wyniosą z uniwersyteckich sal niespełnione sny
o wyprawach do świata mgławicowej „nauki”.
*

usystematyzowana, wielokrotnie rzeczowo weryfikowana

i rzetelna wiedza; proces uczenia (się lub kogoś).
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Summary title
to university students who support their initiatives.
The award presented to the former rector of the University of Warsaw is the most important one among
all awards granted in the PROstudent competition.
Two years ago, President Bronisław Komorowski
was honoured with the award in that category by
the Students’ Parliament of the Republic of Poland,
and a year ago the award was presented to Professor Barbara Kudrycka, the Minister of Science and
Higher Education.

RÉSUMÉ

It is a public person, has influence on the student
community, takes care of the interests of young
people and is an authority for students. This title
was granted by the Students’ Parliament of the
Republic of Poland to Professor Katarzyna Chałasińska-Macukow. The former rector of the University
of Warsaw was presented with the Student Community Award PROstudent. From the year 2004,
the laureates may include universities, enterprises,
institutions, organisations and persons favourable

Studies for a million
History graduates working in e-administration
or e-archives; future foreign language teachers
gaining their education via the Internet? This idea
becomes more and more realistic, and all this
owing to the award won in the competition for the
best studies programmes which was organised by
the Ministry of Science and Higher Education. The

ministry awarded three university courses at: the
Faculty of History, the Faculty of Philosophy and
Sociology, and at the Centre for Foreign Language
Teacher Training and European Education. The
awarded units will receive PLN one million each to
improve their educational offer.

Financing tuned with the music
Late in November 2012, the National Science
Centre resolved the competitions: Opus, Prelude,
Sonata and Sonata Bis, whereby 86 scientists from
the University of Warsaw were granted PLN 26.5
million for development of surveys in the area of
humanities, social sciences and arts; science and
technology and life sciences. The awarded survey
subjects included: visual constructions of identity

in Poland after 1989, dissident movements in the
soviet Georgia, the share of micro RNA in myogenic
differentiation of embryonic stem cells or ostracism
purposes and mechanisms at Athens. Financing in
four competitions was sought by more than 4 thousands of scientists from across Poland. The National Science Centre designed nearly PLN 350 million
for more than one thousand survey projects.
Erasmus in the calcul ator

The EU student exchange programme, Erasmus,
celebrated in November its 25 anniversary. In
Poland it was launched in 1997. The University of
Warsaw has been involved in its organisation from
the very beginning, and was awarded the “Golden
Erasmus” statuette for the largest mobility among
students and academics.
Until the present time, more than 2.5 million people
have taken part in Erasmus. A vast majority, namely
95% of them, participated in partial studies, and
others in internships. “Erasmus is a special travel
office, not only because it is the largest one across
the world – sending nearly 3 million people to foreign countries is a great effort, indeed. It is very

specific since there is no other travel office which
might sponsor such travels to students,” said Professor Daria Nałęcz, the under-secretary of state at
the Ministry of Science and Higher Education on 23
November, during the gala held at the Copernicus
Science Centre.
How does the University come out? It is number
one in Poland. The beginnings were modest, as
176 students and 37 academics from the University
of Warsaw went abroad and the number of visiting
students was only 23. However, the situation was
improving year over year. Until 2010, more than 11
thousand people from our university went abroad:
9,188 students and 1,680 academics.
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ADAM TYSZKIEWICZ

Adam Tyszkiewicz pracuje
w Muzeum UW.
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Kopernik bez fontanny
HISTORIA POMNIKA WYBITNEGO ASTRONOMA

Południowy skraj Krakowskiego Przedmieścia
słynie z imponującego posągu Mikołaja Kopernika. W tym roku, 19 lutego mija 540. rocznica
urodzin tego wybitnego astronoma, pora więc
na przedstawienie niezwykłej historii jego warszawskiego pomnika.
Idea wystawienia monumentu człowiekowi,
który „wstrzymał słońce i poruszył ziemię”,
narodziła się nad Wisłą na początku XIX w.
w kręgach Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Największym orędownikiem tego pomysłu był
prezes TPN Stanisław Staszic, patronujący nie
tylko całemu przedsięwzięciu, ale wspierający
je również finansowo przez wiele lat. Wielką rolę
w dyskusjach na temat formy pomnika odgrywali także: Jan Śniadecki, słynny astronom
wileński oraz Ludwik Osiński, znakomity poeta,
przyszły profesor literatury na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim.

ryciny Piranesiego, ukazujące piramidy, sfinksy
i obeliski na tle antycznych ruin Rzymu.
Egiptyzująca wizja pomnika Kopernika
bardzo przypadła do gustu głównym rzecznikom tego projektu. Zanim jednak zatwierdzono
ją oficjalnie, wysłano do Wilna, do najbardziej
znanego wówczas polskiego astronoma Jana
Śniadeckiego, list z prośbą o konsultację. Opinia
wileńskiego badacza okazała się jednak zdecydowanie negatywna. Stwierdził on, że „piramida
nie zdaje się odpowiadać tej dostojności, jaką
wyrażać powinien monument narodowy stawiany tak wielkiemu człowiekowi” (list zwrotny
z 15/27 czerwca 1810). Wskazywał też, że Toruń
nie dysponuje aż tak dużym placem, aby odpowiednio wyeksponować wertykalny kształt
monumentu. Sugerował raczej figuralną formę
pomnika oraz wskazywał na przyszłego wykonawcę, samego Canovę!

Motywy egipskie

Jednak Warszawa

Początkowo władze Towarzystwa zamierzały uhonorować Kopernika w mieście jego urodzenia, tj.
Toruniu. Pierwszy projekt pomnika zaprezentowany został przez Chrystiana Piotra Aignera
w 1810 r. Architekt ten miał już wówczas za sobą
kilka udanych realizacji budowlanych, m.in.
w Olesinie, Puławach oraz Warszawie (fasada
kościoła Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu). Zachowany do dziś rysunek monumentu
ku czci astronoma przedstawia monolit nawiązujący bezpośrednią formą do egipskiego pomnika
solarnego. Ustawiony na dwustopniowym podeście i wysokim cokole szesnastometrowy obelisk
miał być wykonany z trzech sztuk granitowego
kamienia. Na cokole widniało przestawienie systemu solarnego, nad którym umieszczono napis:
SYSTEMA. Jego frontową ścianę pokrywały
znaki zodiaku, ukazane w otoczeniu drobnych
gwiazdek, co z kolei przypominało dekorację
hieroglificzną na trzonach egipskich pierwowzorów. Poniżej piramidionu znajdował się też
kolejny napis „ZODYAK”. Jak widać, projekt
ten stanowił doskonały przykład adaptacji motywów egipskich w klasycystycznej sztuce Warszawy. Do popularyzacji tego typu architektury
na Starym Kontynencie przyczyniła się przede
wszystkim kampania wojskowa Napoleona
w Egipcie (1798-1801). Duży wpływ miały także
wędrujące po całej Europie osiemnastowieczne

Ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną w Europie u progu drugiej dekady XIX w.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk musiało na kilka
lat odłożyć myśl o budowie pomnika Kopernika.
Wrócono do niej dopiero w 1815 r., pozostając
nadal przy obeliskowym projekcie Aignera.
Tym razem monument planowano jednak postawić w Warszawie na dziedzińcu przed Pałacem
Kazimierzowskim. Lokalizacja ta nadawała
się znakomicie dla smukłego, gloryfikującego
pomnika przynajmniej z dwóch powodów. Po
pierwsze, w tym samym miejscu (na terenie
Szkoły Rycerskiej) stanęła na krótko w 1789 r.
kolumna z posągiem Stanisława Augusta. Po
drugie, usytuowany na osi Krakowskie Przedmieście – Pałac Kazimierzowski, obelisk wpisywałby się doskonale w projekty klasycystycznej
architektury Uniwersytetu Warszawskiego.
Według „Gazety Warszawskiej” z 1815 r. (nr 47)
obelisk ku czci Kopernika miał służyć też jako
gnomon, co było częstym rozwiązaniem przy
tego typu formie. Wystarczy wspomnieć o rzymskim pomniku solarnym Oktawiana Augusta na
Polach Marsowych oraz o słynnym obeliskowym
zegarze słonecznym z paryskiego kościoła Saint-Sulpice.
Ostatecznie Staszic odrzucił jednak projekt
Aignera w 1819 r., pamiętając wciąż o negatywnej opinii Śniadeckiego. Rok później, w drodze

powrotnej z Kopenhagi do Rzymu, na kilka dni
do Warszawy przybył jeden z najwybitniejszych
rzeźbiarzy, Bertel Thorvaldsen. Głównym celem
jego wizyty w stolicy Królestwa Polskiego było
podpisanie kontraktu na pomnik dla księcia
Józefa Poniatowskiego. Takiej okazji Staszic nie
mógł naturalnie zmarnować. W imieniu TPN
i całego narodu polskiego poprosił słynnego
Duńczyka o wykonanie jeszcze jednej rzeźby dla
Warszawy. Ten, pomimo wielu innych naglących
zamówień, zgodził się wykonać odlew gipsowy
siedzącej postaci astronoma. 28 września 1820 r.
Thorvaldsen wziął też udział w uroczystościach
położenia kamienia węgielnego pod budowę
nowego klasycystycznego gmachu Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, akceptując przy okazji nową
lokalizację pomnika Kopernika.
Wzorzec z Icones virorum illustrium

Z artystycznego punktu widzenia powierzenie Thorvaldsenowi tego zlecenia okazało się
strzałem w dziesiątkę. Po przybyciu do Rzymu
artysta bardzo szybko przygotował pierwsze
szkice rysunkowe oraz gliniane bozzetto postaci
astronoma. Thorvaldsen przez całe życie czuł
się spadkobiercą sztuki antycznej, dlatego też
rzeźba Kopernika musiała odpowiadać najsłynniejszym wzorcom starożytnym. Układ rąk
astronoma przypominał hellenistyczną rzeźbę
Uranii (dziś w Muzeach Watykańskich), której
odlew gipsowy znajdował się w pracowni artysty.
Natomiast harmonijny układ sylwetki duński

rzeźbiarz powtórzył z wcześniejszej swojej
pracy – wybitnie klasycznego wizerunku hrabiny Ostermann-Tołstoj (1815 r.). Jako wzorzec
do modelunku twarzy Kopernika Thorvaldsen
używał najprawdopodobniej ryciny z portretem astronoma z publikacji Jeana J. Boissarda
oraz Theodora de Bry Icones virorum illustrium
(1597). Co ciekawe, jeszcze jeden portret Kopernika wysłał do rzymskiej pracowni Thorvaldsena wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego,
badacz związków polsko-włoskich, Sebastiano
Ciampi. Przesyłka ta dotarła do celu jednak dość
późno, dlatego też posłużyła rzeźbiarzowi jedynie przy ostatnich pracach wykończeniowych.
Niezwykle interesująco przedstawiała się
historia cokołu pod siedzącą postacią Kopernika. Do TPN nadesłano 11 projektów wielu
znanych warszawskich architektów (Corazziego,
Idźkowskiego). Warto zatrzymać się na chwilę
przy jednym z nich, autorstwa Jana Farelskiego.
Ukazywał on siedzącą postać Kopernika na
olbrzymim globie, przepasanym wstęgą ze znakami zodiaku. U stóp pomnika znajdowały się
cztery alegoryczne wizerunki kobiet, symbolizujących pory roku (w innej wersji glob podtrzymywany był przez atlanty). Ta przeładowana
wizja Farelskiego okazała się dla Thorvaldsena
zbyt fantastyczna. Ponadto dominowałaby nad
samą postacią astronoma, na co duński twórca
oczywiście nie mógł się zgodzić. Wybrany został
więc skromniejszy wariant – minimalnie ingerujący w rzeźbę projekt Idźkowskiego. Na obra-

Projekty nadesłało wielu znanych
architektów. Jeden z nich ukazywał
Kopernika na olbrzymim globie,
przepasanym wstęgą ze znakami
zodiaku. U stóp pomnika znajdowały
się cztery alegoryczne wizerunki kobiet,
symbolizujących pory roku

dach Towarzystwa toczyła się jeszcze przez jakiś
czas dyskusja na temat umieszczenia na cokole
pomnika płaskorzeźb oraz ozdobienia go fontanną. Ze względów finansowych zrezygnowano
jednak z tych kosztownych dodatków, dekorując postument posągu jedynie polsko-łacińską
inskrypcją: NICOLAO COPERCNICO GRATA
PATRIA – MIKOŁAYOWI KOPERNIKOWI
RODACY.
Via Livorno i Hamburg
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Uroczyste odsłonięcie pomnika Kopernika przed
gmachem Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyło
się dopiero w 1830 r., cztery lata po śmierci Staszica. Thorvaldsen słynął z faktu, że większość
zamówień realizował z dużym opóźnieniem,
ale akurat w przypadku posągu Kopernika tak
duży poślizg wynikał z powodów finansowych,
związanych z transportem odlewu do Warszawy
oraz wybraniem odpowiedniej odlewni. W końcu
model pomnika dotarł nad Wisłę via Livorno
i Hamburg, a odlew wykonał Jan Chrzciciel
Grégoire.
Na długo oczekiwaną inaugurację przybyli
m.in. Wielki Książę Konstanty, Nikołaj Nowosilcow, konsulowie Francji, Prus i Austrii. Nowy
prezes Towarzystwa Julian Ursyn Niemcewicz
wygłosił piękną, podniosłą mowę. Niestety nie
obyło się też bez przykrych niespodzianek.
Ostatecznie na uroczystość nie przybył, usprawiedliwiając się złym stanem zdrowia Jan Śniadecki, który od samego początku był jednym
z recenzentów całego projektu. Nie dotarł także,
tłumacząc się chorobą, rektor Uniwersytetu Warszawskiego ks. Wojciech Szweykowski. Zaplanowana msza święta w kościele Świętego Krzyża
nie odbyła się. Księża Misjonarze nieprzekonująco tłumaczyli się zaproszonym gościom
z nieodprawienia mszy, ale wiadomo, że kwestie
natury ideologicznej odegrały tu główną rolę.
Wpisane do indeksu ksiąg zakazanych w 1616 r.
De revolutionibus orbium coelestium Kopernika, zdjęto przecież oficjalnie z tej listy dopiero
w 1828 r.
Pomnik Mikołaja Kopernika był w XIX
i XX w. świadkiem wielu ważnych wydarzeń na
Krakowskim Przedmieściu. 19 września 1863 r.

dokonano w jego sąsiedztwie nieudanego zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego, gen.
Fiodora Berga. W następstwie tego wydarzenia
z pałacu hr. Andrzeja Zamoyskiego rosyjscy żołnierze w akcie nienawiści do narodu polskiego
zrzucili na bruk fortepian Fryderyka Chopina.
W 1873 r. odbyły się pod posągiem astronoma
uroczystości upamiętniające 400-lecie jego urodzin, niestety pod bacznym okiem cenzury
rosyjskiej. W czasie II wojny światowej wspaniałą, brawurową akcją wykazał się członek Szarych Szeregów – Aleksy Dawidowski, zrywając
z cokołu pomnika tablicę z niemieckojęzycznym
napisem: DEM GROSSEN ASTRONOMEN
NICOLAUS KOPERNIKUS.
Przez lata zmieniało się także otoczenie
pomnika. Wspomniana powyżej rezydencja
hr. Zamoyskiego wzniesiona została dopiero
w latach 1843-1846 pod kierunkiem Henryka
Marconiego. Sam gmach, rozwiązanego po
powstaniu listopadowym, Towarzystwa Przyjaciół Nauk przebudowano w stylu bizantyjsko-ruskim (1892-1893) i na kilkanaście lat
przemianowano na cerkiew prawosławną.
W 1912 r. rozebrano też pobliski Pałac Karasia,
pozostawiając po nim puste miejsce.
Pomnik Kopernika, jako jeden z nielicznych
posągów warszawskich nie został doszczętnie
zniszczony podczas ostatniej wojny. Zrzucony
z cokołu w październiku 1944 r., uniknął przetopienia na amunicję, trafiając we fragmentach
na Śląsk. Odnaleziony zaraz po wojnie w pobliżu
Nysy, powrócił szybko do Warszawy i na kilka lat
ustawiono go symbolicznie w pierwotnym miejscu na tle ruin. W 1949 r. został poddany ostatecznej konserwacji w zakładzie odlewniczym
braci Łopieńskich. Kilka lat temu przy okazji
remontu Krakowskiego Przedmieścia u podnóża
cokołu monumentu umieszczono model Układu
Słonecznego według projektu Antoniego Grabowskiego.
Na zakończenie warto wspomnieć o dwóch
replikach pomnika Kopernika, które trafiły za
ocean. Pierwsza z nich stanęła w 1967 r. w Montrealu, uświetniając targi EXPO. Druga w 500.
rocznicę urodzin astronoma powędrowała do
Chicago przed tamtejsze planetarium.
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24 stycznia odbył się pogrzeb Stanisława Staszica, wielkiego
działacza oświeceniowego, jednego z „ojców założycieli”
Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W uroczystości
uczestniczyło około 14 tysięcy osób, a wśród nich wyróżniało
się kilkuset akademików. Pogrzeb był okazją do manifestacji
patriotycznych uczuć. Na grobie Staszica przez kilka kolejnych lat
w styczniu, studenci UW składali wieńce  „w imieniu królewskiej
akademii”.
Wieczorem 18 stycznia w auli prosektorium Szkoły Głównej
odbył się wiec akademicki, na którym sprzeczano się, czy
uczelnia ma przystąpić do planowanego powstania. Patriotyczny
nastrój udzielił się wszystkim, ale wśród studentów nie było
jedności, bo większość nie wierzyła w sens walki i w możliwość
zwycięstwa. Dwa dni później jeszcze raz obradowano i znów nie
wypracowano jednolitego stanowiska.
7 stycznia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego otwarto
wypożyczalnię książek dla studentów. Wykładowcy korzystali
z niej już dwa miesiące wcześniej. Trwała wówczas I wojna
światowa, a Warszawa od pół roku była w rękach niemieckich.
Nowy okupant okazał się bardziej tolerancyjny niż Rosjanie,
zezwalając na utworzenie polskiego uniwersytetu. Odrodzony
Uniwersytet Warszawski uporządkował i stopniowo udostępniał
społeczności akademickiej zbiory biblioteczne (ok. 600 tysięcy
książek).
10 stycznia odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim
inauguracja roku akademickiego – spóźniona o trzy miesiące.
Studenci (i niektórzy profesorowie) wracali z wojska po wojnie
polsko-bolszewickiej i dopiero wtedy uczelnia mogła rozpocząć
normalny tok pracy. Przy okazji uroczystości inauguracyjnych
Uniwersytet Warszawski otrzymał… działo, które ustawiono na
tyłach Pałacu Kazimierzowskiego. Od tego momentu działo
zamieniło się w pomnik, mający upamiętniać czyn zbrojny
akademików w walkach o niepodległość kraju w latach 1918-20.
12 stycznia odbył się w Auditorium Maximum „wiec narodowy”,
na którym studenci o poglądach nacjonalistycznych domagali
się osobnych miejsc w salach wykładowych dla Żydów. W ciągu
kilku kolejnych dni na Uniwersytecie Warszawskim doszło
do awantur o podłożu antysemickim. Zgorszony tą sytuacją
prof. Tadeusza Kotarbiński opublikował 28 stycznia tego roku list
otwarty w poczytnym „Kurierze Porannym”, protestując przeciw
ksenofobicznej postawie wiecującej młodzieży.
5 stycznia, trzy tygodnie po wprowadzeniu stanu wojennego,
komunistyczne władze rozwiązały Niezależny Związek
Studentów. Znaczna część działaczy przeszła do nielegalnej
działalności opozycyjnej. NZS oficjalnie odrodził się po
przełomie 1989.
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wolnych dni – taki prezent przewidział rektor dla pracowników administracji w 2013 roku. Na
początku grudnia 2012 r. prof. Marcin
Pałys podpisał w tej sprawie zarządzenie. Oprócz nich są też 62 soboty oraz
inne dni świąteczne, ustawowo wolne
od pracy. Do odrobienia będzie 2 i 31
maja, 16 sierpnia, 24 oraz 27 grudnia.
Najwięcej wolnego, bo aż dziewięć
dni wypada w maju (1, 2, 3, 4, 11, 18,
25, 30, 31). W pracy trzeba się będzie
stawić dopiero 6 maja. A ile dni pracować można? Nie licząc urlopów, gdyby
ktoś się uparł to 245. Najbardziej pracowitymi miesiącami w 2013 roku
powinny być lipiec i październik, bo
wtedy dni roboczych wypada po 23.
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– tyle lat ma uniwersytecki
zegar, który wisi na
Dawnej Bibliotece. Zaprojektował go
Franciszek Gugenmus, nadworny
zegarmistrz króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Zegar kosztował
36 tysięcy złotych. Na początku
wisiał tuż nad drzwiami budynku,
później umocowano go na attyce. Co
kwadrans wygrywa szklanki (krótka
wersja Gaudeamus igitur). Co prawda
w latach 80. psuł się notorycznie, ale
po wymianie całego mechanizmu
działa już bez zarzutu. Wcześniej miał
swojego poprzednika, który zdobił
Pałac Kazimierzowski. Więcej na s. 44.

26,5

mln – tyle pieniędzy
na prowadzenie badań
otrzyma 86 naukowców z Uniwersytetu
Warszawskiego. To laureaci czterech
konkursów organizowanych przez
Narodowe Centrum Nauki, które
rozstrzygnięte zostały pod koniec
listopada.
W
konkursie
Opus
nagrodzono najwięcej, bo aż 46
osób z naszej uczelni, w Preludium
– 22, w Sonacie – 10, a Sonacie
Bis – 8. Najwięcej grantów otrzymali
reprezentanci
wydziałów
Chemii
(13), Fizyki (10) oraz Historycznego
i Biologii (po 9). Więcej na s. 28.

PAŁACU
KAŹMIEROWSKIEGO
Z 34 OSTATNICH LAT
1812-1846”

Feliksa Pawła
Jarockiego
część

4

Jerzy Miziołek
Hubert Kowalski
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Dwa gmachy
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z akwareli

W roku 1820 nie rozpoczęto nowych lecz kończono i urządzano dwa ostatnie gmachy.
W salce środkowej od frontu przy Bibliotece położonej i na czytelnię przeznaczonej,
umieszczono wielki, przez Polaka Gugemusa
zrobiony, trzyzieści tysięcy Złp: kosztujący
Zegar którego samo ustawienie kosztowało
8000 Złp: gdyż dla wag jego musiano w portyku mury łamać i przerabiać.
W roku 1821 zaraz z początkiem wiosny
z pierwszego piętra gmachu Uniwersyteckiego

przeniesiono Gabinet Fizyczny do nowo urządzonego lokalu na pierwszem piętrze w gmachu
Fizycznym, zaś dawny jego lokal połączywszy
z przyległą salą prelekcyjną przez wyrzucenie
ściany w jedną wielką salę oddano ją wraz z przyległemi trzema mniejszemi Prof.: Pawłowiczowi
na rozłożenie tego gabinetu Mineralogicznego
który w roku zeszłym w Saksonii zgromadził.
Oddano także Prof.: Pawłowiczowi do rozłożenia
w tym lokalu darowany przez Najjaśniejszego
Pana w doborowych egzemplarzach zbiór Sybir-

Pisząc „dwa ostatnie gmachy” Jarocki miał na
myśli budynki Oddziału Sztuk Pięknych (tzw.
Pomuzealny obecnie siedziba Wydziału Historycznego) i Audytoryjny, zwany też Fizycznym
(przejmowany aktualnie przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych). Gdy uczony
profesor zoologii spisywał swoje myśli nikt już
najwyraźniej nie pamiętał o tym, że w planach
ministra Stanisława K. Potockiego (znamy je
z rysunków w Bibliotece Narodowej i z pięknej
akwareli Zygmunta Vogla w Gabinecie Rycin
BUW) były jeszcze dwa gmachy – jeden, na
którego miejscu stanęło z czasem Gimnazjum
Realne (potem siedziba Szkoły Głównej, obecnie
Instytut Archeologii) i drugi, gdzie jest Auditorium Maximum.
Prawdziwą ozdobą Pałacu Kazimierzowskiego
w czasach pierwszego Uniwersytetu był wielki
zegar, przewidziany, choć w innym miejscu, już
w projekcie z około 1820 roku; pamięć o nim
zatarła się niemal zupełnie, nie zachowały się też
bodaj żadne jego szczątki. Funkcjonował przez

wiele dziesiątków lat i został pięknie opisany
w 1870 roku w jednym z numerów „Kuriera Warszawskiego”. Był to największy i najkosztowniejszy zegar w całej Warszawie. Jego twórca – Antoni
Gugenmus, syn Francuza osiadłego w Warszawie
– cieszył się zasłużoną sławą, m.in. dlatego, że jak
czytamy w „Kurierze” jego zegar – „prawdziwe
arcydzieło sztuki zegarmistrzowskiej” – nie tylko
piękne wydawał dźwięki, ale i jego „mechaniczna
struktura godną była widzenia” (il. 1).
Używając określenia „gmach Uniwersytecki”
Jarocki odnosi się do budynku, w którym mieści
się obecnie Wydział Polonistyki. O przeniesionym z niego wiosną 1821 roku do budynku Audytoryjnego Gabinecie Fizycznym wiemy niestety
niewiele; bez wątpliwości kierował nim profesor
Skrodzki, jeden z sąsiadów Chopinów. Nieco
więcej wiemy o gabinecie mineralogicznym kierowanym przez prof. Pawłowicza, choć niestety
zbiór ten nie otrzymał opracowania podobnego
do „gabinetu Medalów”, którym zarządzał dziekan Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych prof. Feliks
J. Bentkowski. Jego bezcennym dokonaniem
jest opublikowany w 1832 roku, liczący osiemset
siedemdziesiąt dziewięć numerów katalog Spis
medalów polskich lub z dziejami krainy polskiej
stycznych, w Gabinecie Król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie znajdujących się, tudzież ze
zbiorów i pism rozmaitych lub podań zebrany
i porządkiem lat ułożony. Praca ta miała szczególne znaczenie w sytuacji wywiezienia wszystkich eksponatów do Petersburga po upadku
powstania listopadowego.
Jarocki pisze o przeniesieniu z gmachu
Mineralogicznego „prelekcyi Prawa i Administracyi do dolnych sal gmachu Fizycznego
[Audytoryjnego]”, ale słowem nie wspomina, że
w tymże samym gmachu teorię muzyki wykła-

skich i Finlandzkich Minerałów. Odtąd gmach
ten gmachem Mineralogicznym nazywać zaczęto.
Współcześnie przeniesiono z tego gmachu prelekcye Prawa i Administracyi do dolnych sal
gmachu Fizycznego; a Malarstwo Rzeźbę Rytownictwo i Budownictwo z miernictwem do gmachu
Sztuk Pięknych. Nadto jedną z dolnych sal jego
opatrzywszy podwójnemi mocnemi drzwiami
i mocnemi kratami i okiennicami w oknach
oddano na pomieszczenie gabinetu Medalów
pod nadzorem Proff: Bendkowskiego będący.
Pozostały tylko w gmachu Mineralogicznym prelekcye Teologiczne Filozoficzne i Filologiczne.
Instytut Głuchoniemych pod Rektorstwem X.
Falkowskiego przeniesiono do kamienicy Wizytkowskiej a zajmowane przez niego półpawilona
równie jak i cały zanim stojący pawilon z muru
pruskiego, jako bardzo liche zburzono, wraz
z lichemi drewnianemi pól murem P. P. Wizytek
stojącemi Stajniami. W miejscu ostatnich wymurowano porządne stajnie i wozownie. W tym roku
Stanisław Hr. Potocki został prezesem Ministrów,
a w miejsce jego został Ministrem Edukacyjnym
Stanisław Hr. Grabowski.

dał Józef Elsner; nie wiemy niestety, czy te
zajęcia były na parterze, czy na piętrze. Tak czy
owak, gdy Fryderyk Chopin w latach 1826-1829
studiował w Szkole Głównej Muzyki, która była
integralną częścią uniwersyteckiego Wydziału
Nauk i Sztuk Pięknych, mógł tam spotykać
swojego ojca chrzestnego – profesora ekonomii Fryderyka Skarbka. Autor „Kroniki” nie
pisze także nic o wystawie sztuk pięknych, jaką
w gmachu Fizycznym [Audytoryjnym] zorganizowano na jesieni 1825 roku. Na wystawie tej,
wspomnianej przez Chopina w liście do Jana
Białobłockiego, został m.in. wystawiony portret
Jarockiego, namalowany przez Jerzego Podbielskiego, przechowywany w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Gdy w „Kronice” czytamy, że „Malarstwo,
Rzeźbę, Rytownictwo i Budownictwo z miernictwem do gmachu Sztuk Pięknych przeniesiono”
nasze myśli biegną nie tylko ku pracowniom
malarskim, którymi kierowali Antoni Brodowski, Antoni Blank, Paweł Maliński i Juliusz
Kolberg – profesor miernictwa – ale również
ku obrazom, takim jak Gniew Saula na Dawida
oraz Edyp i Antygona. Pierwszy z wymienionych, należał niegdyś do Uniwersytetu, obecnie
umieszczony jest na stałej ekspozycji Muzeum
Narodowego w Warszawie.
Tak więc 1821 był tym rokiem, w którym
Uniwersytet okrzepł na dobre; poszczególne
wydziały uzyskały swoje siedziby i mogły
zacząć funkcjonować w pełni (il. 2). Niebawem – w roku 1824 – studiowało na nim 1200
studentów. Niestety w tymże 1821 roku zmarł
Stanisław Kostka Potocki. W grudniu roku
poprzedniego zdymisjonowany ze stanowiska
Ministra Edukacji zastąpiony został przez Stanisława Grabowskiego – nazywanego ministrem

„zaciemnienia publicznego”. Tak oto pisał o nim
Julian Ursyn Niemcewicz już z perspektywy
wygnańca po powstaniu listopadowym: „Zostawił Stanisław August kilkoro naturalnych dzieci,
między tymi z pani Grabowskiej śmiesznie sławnego Stasia Grabowskiego, którego mistyczny
Aleksander I z podziwem kraju całego wyniósł
na stopień ministra oświecenia, a który, razem
próżny i podły, najprzód Nowosilcowowi, dziś
Paszkiewiczowi bije czołem”. Z innych komentarzy dowiadujemy się, że „odziedziczył po ojcu
wszystkie wady, a żadnej zalety”.
Dymisja Potockiego zapowiadała niestety
zmianę kursu w polityce Królestwa Kongresowego i w funkcjonowaniu Uniwersytetu. Ale
pamięć o Potockim przetrwała. Dowodem na
to są słowa Eustachego Marylskiego, jednego
z pensjonariuszy Chopinów i absolwenta Uniwersytetu. „Śmierć tego zacnego męża – pisze
Marylski – powszechną obudziła żałobę, a żal
w nas wielki. Z radością też dowiedzieliśmy
się, że nam wolno będzie dać publiczny dowód
wdzięczności przez zasadzenie drzew w Służewie w dniu 11 grudnia 1823 r. [...], które dziś
przedstawiają widok lasu zwartego”. Marylski
przywołuje też mało wyrafinowany, ale serdeczny wiersz niejakiego Szymona Kassjanowicza, napisany z tej okazji:

Prof. dr hab. Jerzy Miziołek
jest dyrektorem Muzeum
UW, a dr Hubert Kowalski
jego zastępcą.

„Wzrastajcie nasze drzewka, wzrastajcie w tym gaju.
Bądźcie drogą pamiątką dla nas i dla kraju.
Wzrastajcie. Tu was nasze zasadziły dłonie,
Krzewcie się! Upiększajcie to lube ustronie.
Tu was odwiedzać będą Polacy z rozkoszą,
Tu oni wasze listki swemi łzami zroszą...
Uczci ten gaik święty nasz prawnuk daleki,
W nim pamięć Potockiego będzie żyć na wieki”.

PR
Poczet

Robert Gawkowski

rektorów

Zygmunt Rybicki

W PZPR zapomniał o Szarych Szeregach
Urodził się maju 1925 r. w miejscowości Panki,
odległej o kilkanaście kilometrów od Częstochowy. Małe dziecko, któremu dano imię na
część dziadka, wyrastało w atmosferze stabilności finansowej i względnej prosperity. Jego
matka, Maria Górska miała w Pankach majątek odziedziczony po pierwszym mężu. Ojciec,
Stanisław, zdemobilizowany oficer Wojska Polskiego w stopniu kapitana, szybko piął się po
drabinie urzędniczej. Przed wybuchem II wojny
był naczelnikiem jednego z wydziałów w Zarządzie Miasta w Częstochowie.
Wydawać by się mogło, że wojna
Jego drętwe, zniszczy tę sielankę i do pewnego
powtarzalne stopnia tak się stało. Zygmunt
musiał zdawać maturę na tajnych
i przewidywalne kompletach, by potem rozpocząć
przemówienia studia na Tajnym Uniwersytecie
Warszawskim. W tym czasie przystąz okazji pił do Szarych Szeregów. Jego ojciec
kolejnych zaś niespodziewanie awansował.
woli Niemców został burmistrzem
inauguracji roku ZCzęstochowy
i sprawował ten urząd
akademickiego, przez całą okupację. Tylko wtajemwiedzieli, że za pozornie
dziś byłyby niczeni
posłusznym niemieckim dyrektykompletnie wom burmistrzem, kryje się tak
niezrozumiałe naprawdę zaprzysiężony członek
ZWZ, a wkrótce żołnierz AK w stopniu majora. Młody Zygmunt mógł więc, mimo
wojennego prawa, przyglądać się pracy ojca i w
praktyce uczyć się jak zarządzać radą miejską
i częstochowską gospodarką.
Po zakończeniu wojny Zygmunt chciał naśladować ojca. W 1948 r. dokończył studia prawnicze na UW, dokształcając się jednocześnie
w Szkole Głównej Handlowej. W 1950 r. został
zatrudniony na Wydziale Prawa UW jako starszy asystent. Wkrótce otrzymał stanowisko
Dr Robert Gawkowski
adiunkta, a w 1957 r. doktoryzował się. W 1959
pracuje w Muzeum
r. na podstawie rozprawy Rady Delegatów
UW. Jest stałym
Robotniczych w Polsce w 1918-19 był już docenwspółpracownikiem
tem. Mając ledwie 34 lata, został kierownikiem
naszej redakcji.
Zawodowego Studium Administracyjnego.
Jednakże ta droga w górę, wynikała nie tylko
z dobrego wykształcenia Zygmunta Rybickiego,
ale też z pełnego podporządkowania nowemu
DZ I E J E U W.
systemowi władzy. Jako młody chłopak zapisał
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się do PZPR i „zapomniał” o swojej przynależności do Szarych Szeregów. Nic nie wspominał
o działalności ojca na stanowisku burmistrza
Częstochowy i o faktycznym konspiracyjnym
zaangażowaniu taty. Nic też nie wspominał
o wujku – Józefie Rybickim, który bohatersko
przeżył w konspiracji kilka lat, by „w nagrodę”
za to zostać aresztowanym przez komunistyczną
władzę i przesiedzieć w wiezieniu aż do 1954 r.
Część rodziny nie mogła darować Zygmuntowi
tej służalczości i odcięła się od niego.
Tymczasem zaszczyty nadal spływały na
w pełni podporządkowanego linii partii prawnika. Jego kolejne prace naukowe, np. Zarządzanie gospodarką socjalistyczną na tle ustrojowych
przekształceń (1970 r.), pełne cytatów z marksistowskich klasyków, były przez świat nauki
przyjmowane z obojętnością. Świadczyły jednak
o wierności partii i pomagały w dalszych awansach. Od 1957 r. przez następnych kilkanaście
lat był warszawskim radnym. W 1963 r. rozpoczął
kierowanie Zakładem Organizacji i Pracy Rad
Narodowych, a w 1965 r. został prorektorem UW.
Zygmunt Rybicki w dramatycznym okresie
marca 1968 r. okazał się posłusznym partyjnej
władzy aparatczykiem, odpowiedzialnym za
represje wobec studentów. Prof. Jerzy Eisler zalicza go do prominentnych działaczy partyjnego
betonu zbliżonych do Mieczysława Moczara.
W decydującym momencie (tj. 8 marca 1968 r.)
pod nieobecność rektora Stanisława Turskiego,
zastąpił go, udowadniając partii swą sprawność
organizacyjną w dławieniu rozruchów. Zapewne
ta właśnie sprawność zadecydowała o kolejnym
awansie. Jesienią 1969 r. Rybicki został rektorem
UW, nieco wcześniej otrzymując nominację na
profesora zwyczajnego.
W porównaniu do swoich poprzedników na
stanowisku rektora pisał niezbyt wiele, w charakterystyczny dla PRL-owskiego czasu sposób.
Jego drętwe, powtarzalne i przewidywalne przemówienia z okazji kolejnych inauguracji roku
akademickiego, dziś byłyby kompletnie niezrozumiałe. Oto 4 października 1976 r. rektor UW
rozpoczął od słów: „Inaugurujemy kolejny rok
akademicki. Będzie on znaczony w naszym środowisku, tak jak w całym kraju, realizacją postanowień VII Zjazdu PZPR, wytyczających program

fot. Muze
um UW.
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Rybicki i
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POD WYMIAR

budownictwa
rozwiniętego
społeczeństwa socjalistycznego. Z uwagą,
szacunkiem i zrozumieniem środowisko nasze przyjmuje słowa Pierwszego Obywatela Ludowej Ojczyzny
– Edwarda Gierka”.
W następnych latach rektor UW
też zapewniał o „dalszej realizacji
uchwał KC PZPR”, nie zapominając
o podkreśleniu znaczącej roli „Pierwszego Obywatela Ludowej Ojczyzny”.
Uroczystości inaugurujące rok akademicki poprzedzone były odśpiewaniem
Gaudeamus Igitur, a Rybicki występował w todze, w towarzystwie znanych
naukowców i pocztu sztandarowego
UW. Gdyby nie to, można by pomylić
całą imprezę ze zjazdem partyjnym.
Dodajmy jednak pewien szczegół. W pierwszym szeregu na takich
uroczystościach siedzieli zasłużeni
partyjni notable, ale dwa miejsca zarezerwowane były dla pary starszych
i skromnie ubranych osób. Nigdy nie
byli oficjalnie przedstawiani, ale znać
było, że rektor darzy te osoby szczególnym uczuciem. Byli to mama i ojciec.
Gdy z nimi rozmawiał, przestawał być
wtedy rektorem UW, partyjnym notablem i urzędnikiem, a stawał się kochającym dzieckiem troskliwych rodziców.
Zygmunt Rybicki był rektorem do
1980 r. Jesienią tego roku został podsekretarzem stanu w Urzędzie Rady
Ministrów, a pięć lat później sekretarzem. Awansował także w hierarchii
partyjnej zostając członkiem Komitetu
Centralnego. Z Józefem Rybickim –
swym stryjem, członkiem Komitetu
Obrony Robotników, niezłomnym działaczem opozycji, nigdy nie doszedł do
porozumienia.
Wątpliwe, czy rozumiał, w jakim
kierunku zmierza Polska. Zapewne
wyniki wyborów w czerwcu 1989 r.
i upadek komunistycznego świata,
byłby dla niego szokiem. Nie dożył
tego. Zmarł 1 maja 1989 r.

Każda redakcja prowadzi coś w rodzaju książki stylu.
Zbiera tam tematy, którymi zajmować się trzeba oraz te
niepożądane. Znajdują się w niej zalecenia stylistyczne,
składniowe i graficzne oraz podstawowe zasady działania. Co jest w książce stylu pisma uczelni „UW”?

Co nas ciekawi?
•
•

•

odkrycia i ciekawe badania, nie tylko te, dzięki którym można pretendować
do Nagrody Nobla, ale również te mniejsze, które mogą nam pomóc
zrozumieć świat lub lepiej w nim funkcjonować,
sukcesy naszych pracowników i studentów, ale nie wszystkie.
Osiągnięciem indywidualnym dla każdego studenta może być zaliczenie
ważnego egzaminu czy napisanie pracy magisterskiej, niekoniecznie jednak
jest sens informować o tym w prawie 6 tys. egzemplarzach pisma,
opinie o szkolnictwie wyższym i samym Uniwersytecie. Nie ma
przymusu pisania o uczelni w samych superlatywach, nie oczekujemy pieśni
pochwalnych, wręcz przeciwnie odrobiny samokrytycyzmu i poszukiwania
lepszych rozwiązań. Pismo powinno być miejscem dyskusji.

Czego unikamy?
•

•
•

informacji o gospodarskich wizytach, relacji z wręczania dyplomów,
przecinania wstęg, odsłaniania tablic, spotkań wigilijnych, konferencji
i jubileuszy. Zamiast pisać o tym, że wydział, katedra lub zakład obchodzi
któreś urodziny, wolimy przedstawić prowadzone tam badania,
tekstów specjalistycznych, staramy się pisać językiem
popularnonaukowym, tak aby nie tylko fizyk zrozumiał nowinki dotyczące
oscylacji neutrin, nawet jeżeli pierwszy raz o tym słyszy,
tematów niezwiązanych ze szkolnictwem wyższym i uczelnią oraz
prowadzonymi tu badaniami. Być może kwestia wycieczki na Antarktydę
jest dla części naszej społeczności rzeczą ciekawą, ale jeśli nie ma
naukowego powodu by o tym pisać, może lepiej zwrócić się do „National
Geographic”?

Co zrobić?
•
•

nie trzeba mieć „lekkiego pióra”, bo teksty zbieramy w formie elektronicznej.
Jeżeli ktoś lubi i umie pisać, może przesłać do nas propozycję artykułu,
nie każdy musi być od razu drugim Kapuścińskim, dlatego o ciekawym
pomyśle na tekst można nam po prostu powiedzieć,
a pisaniem chętnie się zajmiemy.

KONTAKT:
e-mail :

pismo-uczelni@uw.edu.pl
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Hanna Piechucka-Maksymiuk

długoletni pracownik bibliotek instytutów
Germanistyki i Anglistyki

20 XI 2012

Jarosław Wasilewski

student I roku Wydziału Chemii

22 XI 2012

Prof. dr hab. Alojza Halina
Satkiewicz

emerytowany pracownik Instytutu Dziennikarstwa,
specjalistka z zakresu językoznawstwa

27 XI 2012

Marianna Klimek

emerytowany pracownik Ogrodu Botanicznego

29 XI 2012

Dr Cecylia Olczyk-Mościcka

emerytowany pracownik Wydziału Biologii, mikrobiolog

30 XI 2012

Dr Jadwiga Urbańska- Ślisz

emerytowany pracownik Instytutu Rusycystyki, pierwsza
w Polsce badaczka twórczości Michaiła Bułhakowa

30 XI 2012

Dr Zofia Stajewska

emerytowany pracownik Wydziału Polonistyki

Prof. dr hab. Jadwiga
Tarkowska

emerytowany pracownik Wydziału Biologii, cytolog,
anatom i embriolog roślin

10 XII 2012

Prof. dr hab. Witold
Strawiński

pracownik Wydziału Filozofii i Socjologii, kierownik
Zakładu Filozofii Nauki

13 XII 2012

Jacek Turczyński

długoletni strażnik w Sekcji Zabezpieczenia Obiektów

16 XII 2012

Prof. dr hab. Wacław
Goronowski

emerytowany pracownik Wydziału Prawa i Administracji,
wieloletni dyrektor Instytutu Nauk
Prawno-Administracyjnych

18 XII 2012

dr Grażyna Sochaczewska

pracownik Wydziału Pedagogicznego,
psycholog i pedagog

20 XII 2012

prof. dr hab.
Aleksander Pełczyński

matematyk, były wykładowca Wydziału Matematyki,
Informatyki i Mechaniki

21 XII 2012

MICHAŁ NESKA

pracownik stacji badawczej Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej w Kairze

24 XII 2012

JERZY TOMCZYK

pracownik Wydziału Biologii, pomysłodawca i konstruktor
urządzeń laboratoryjnych

25 XII 2012

PROF. UW DR HAB.
MICHAŁ POHOSKI

emerytowany pracownik Wydziału Filozofii i Socjologii,
były dziekan, sojolog i demograf

28 XII 2012

PIOTR PARANDOWSKI

współpracownik Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej, archeolog, filmowiec, pisarz

22 X 2012

2 XII 2012

Rzucona, a nie porzucona

W poprzednim numerze „UW”, w tekście Kopnięty dom i jego autor, znalazło się zdanie: „Idea budowy pomnika, początkowo mającego czcić
Powstańców Warszawy, została porzucona już w 1945 roku”. Tymczasem w oryginale było, iż została ona „rzucona już w 1945 roku”.
Za tę poprawkę, która zmieniła sens zdania, przepraszamy.
Redakcja

WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | ul. Nowy Świat 4 | 00-497 Warszawa
tel. 22 55 31 318 | fax 22 55 31 337 | e-mail: wuw@uw.edu.pl | http://www.wuw.pl
SPRZEDAŻ: DZIAŁ HANDLOWY WYDAWNICTW UW
tel. 22 55 31 333 | e-mail: dz.handlowy@uw.edu.pl | http://www.wuw.pl/ksiegarnia

Redakcja naukowa IWONA KURZ, PAULINA KWIATKOWSKA,
ŁUKASZ ZAREMBA. Wstęp: IWONA KURZ
Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów
Seria: Wiedza o kulturze

Koncepcja tego wyboru i opracowania tekstów – podstawowych dla badania kultury wizualnej
– zrodziła się w toku dyskusji w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i jest efektem pracy zespołowej pracowników i doktorantów zakładu.
Autorzy podręcznika starają się „pokazać widzenie” – unaocznić problemy związane z postrzeganiem
i rozumieniem obrazów w ich różnych formach, sytuując człowieka i jego praktyki widzenia w dynamicznej przestrzeni relacji między nim a obrazem i rzeczywistością. Kolejne rozdziały odwołują się do kategorii związanych z reeksją na temat widzenia i z określonymi praktykami, zarówno artystycznymi, jak
i codziennymi. Zagadnienia przedstawiane są w perspektywie antropologicznej, łącząc ujęcie synchroniczne z diachronicznym. Porządkują one myślenie o tym, jak człowiek uczy się widzieć i jak organizuje
swój świat ze względu na widzenie.

JERZY PYSIAK

Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów
Głównym tematem książki jest pokazanie wzajemnego związku między dwoma istotnymi problemami historii średniowiecznego królestwa Francji: jedenastowieczną apokryczną legendą o karolińskiej
translacji Korony Cierniowej do królestwa Franków i jej recepcją w literaturze XI-XIII w., a rekonstrukcją
faktycznego kapetyńskiego kultu relikwii. W przekonaniu autora oba te fenomeny kultury duchowej kapetyńskiej Francji były ze sobą wzajemnie powiązane i kształtowały między stuleciem XI a XIII religijne
podstawy ideowe monarchii kapetyńskiej.
„Od dawna już nie było w polskiej historiograi rozprawy, która by tak wyraźnie wpisywała się
w tematykę dotyczącą fundamentalnych problemów dotyczących teorii podstaw ideowych i ustrojowych
instytucji państwowych w wiekach średnich. Dokonana przez Jerzego Pysiaka analiza hagiogracznych
legend dotyczących świętych relikwii stanowi ciekawy punkt wyjścia do pogłębionych rozważań, które pozwalają poznać i zrozumieć ideologię rozwiniętych cywilizacyjnie państw Europy średniowiecznej
– na pierwszym miejscu Francji, lecz również zachodniego Cesarstwa i Anglii – w rozległej perspektywie
chronologicznej, poczynając od monarchii karolińskiej, a kończąc na początkach XIV wieku.
Z recenzji prof. Henryka Samsonowicza

Opracowanie: KATARZYNA HAGMAJER-KWIATEK,
AGNIESZKA KARPOWICZ, JUSTYNA KOWALSKA-LEDER.
Wstęp i redakcja AGNIESZKA KARPOWICZ
Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów
Seria: Wiedza o kulturze

Podręcznik akademicki, który powstał w Zakładzie Historii Kultury i Zakładzie Antropologii Słowa
w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem podręcznika jest zapoznanie studentów z historycznymi i społecznymi determinantami rozwoju językowych praktyk twórczych od
oralności przez kulturę druku po ich funkcjonowanie w wielomedialnym świecie współczesnym.
Autorzy pracy podjęli trud: omówienia twórczości słownej jako części składowej środowiska komunikacyjnego; rozpatrzenia twórczości słownej w perspektywie antropologicznej z zastosowaniem systematów historycznych, społecznych, medialnych itd.; prezentacji komunikacyjnych aspektów twórczości
słownej oraz jej strukturyzacji; dyferencjacji gatunków twórczych w obrębie poszczególnych, dawnych
i współczesnych środowisk medialnych.

JJBotaniczne

archiwaliaJ

Czapetka malajska (Syzygium malaccense).
Występowanie: Malezja, tropikalne obszary Pacyfiku.

JJIlustracja z „Curtis’s botanical magazine” 1848, ser. 3,

vol. 4 (74), tab. 4408.

Więcej informacji na str.
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