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Wy˝ej ni˝ kondory
Prawdziwy bohater
Pokrywa antycznego
sarkofagu odnaleziona

Prawie 282 mln zł otrzyma z Unii Europejskiej Uniwersytet Warszawski na budowę Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych − CeNT III (il. 1). Centrum będzie elementem nowoczesnego, ponadregionalnego
i interdyscyplinarnego ośrodka o charakterze dydaktyczno-naukowym, który uczelnia zamierza stworzyć
na kampusie „Ochota”. W jego skład wejdą też CeNT I oraz CeNT II (il. 2, 3), których budowa będzie również
ﬁnansowana ze środków unijnych.
Budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych będzie siedzibą 133 nowoczesnych laboratoriów,
w których prowadzone będą badania dotyczące m.in.: nowych źródeł energii, materiałów funkcjonalnych,
radiofarmaceutyków, technik i substancji biologicznie aktywnych w medycynie i kosmetologii.

W

N

U

M

E

R

Z

E

W YD AR ZE N I A
n
n
n
n

Kalejdoskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nominacje profesorskie . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kalejdoskop
Wok‡ uczelni
CeNT, czyli 150 nowoczesnych laboratoriw
Ponad 150 projektw rywalizowa‡o o dotacje w ramach unijnego
programu operacyjnego ÐInnowacyjna Gospodarka. Na pocz„tku
kwietnia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdzi‡o listŒ
siedmiu projektw, ktre zdaniem resortu powinny uzyska'
dofinansowanie. W*rd nich znalaz‡ siŒ projekt Uniwersytetu
Warszawskiego , ÐCentrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
UW , Kampus Ochota (CeNT III). Rekomendowana kwota
dofinansowania to prawie 282 mln z‡. Budowa CeNT III jest
elementem wiŒkszego przedsiŒwziŒcia uczelni , stworzenia na
Ochocie nowoczesnego ponadregionalnego i interdyscyplinarnego
o*rodka o charakterze dydaktyczno-naukowym.
Na budowŒ dwch pierwszych budynkw , CeNT I oraz
CeNT II uczelnia uzyska' ma ponad 270 mln z‡, w ramach innego
unijnego programu , ÐInfrastruktura i *rodowisko. W kilkunastu
laboratoriach CeNT I studenci oraz doktoranci bŒd„ mieli
mo¿liwo*' zdobycia wiedzy z pogranicza fizyki, chemii oraz
biologii, zwi„zanej z niezwykle r¿norodnymi zagadnieniami,
m.in. opracowywaniem technologii lekw i szczepionek, modelowaniem procesw przemys‡owych, syntez„ materia‡w i konstruowaniem urz„dzeæ. Kszta‡ceni bŒd„ tak¿e z zakresu ekonomii
i zarz„dzania, dziŒki czemu zdobŒd„ wiedzŒ i umiejŒtno*ci
potrzebne przy wprowadzaniu nowych wynalazkw i technologii
do u¿ytku oglnego. Budynek CeNT II przeznaczony bŒdzie za*
dla siedziby Wydzia‡u Fizyki. Budowa dwch pierwszych centrw
zakoæczy' siŒ ma w 2013 roku.
Budynek CeNT III, czyli Centrum Nauk BiologicznoChemicznych bŒdzie siedzib„ 133 nowoczesnych laboratoriw,
w ktrych prowadzone bŒd„ badania dotycz„ce m.in.: nowych
·zrde‡ energii, materia‡w funkcjonalnych, radiofarmaceutykw,
technik i substancji biologicznie aktywnych w medycynie
i kosmetologii czy z zakresu monitoringu *rodowiska przyrodniczego. Utworzone zostanie rwnie¿ Analityczne Centrum Eksperckie prowadz„ce badania z zakresu kryminalistyki, archeometrii, ochrony *rodowiska, technologii ¿ywno*ci funkcjonalnej
i badaæ prozdrowotnych. CeNT III zostanie wyposa¿ony
w ponad 500 najnowocze*niejszych aparatw naukowo-badawczych m.in.: skaner animalPET, zestawy do wysokosprawnej
chromatografii oraz dyfraktometry.
n

Autostrada cyfrowej informacji
Zapewnienie polskim naukowcom ‡atwego dostŒpu do informacji
o zasobach polskich bibliotek naukowych jest g‡wnym celem
projektu ÐNUKAT , autostrada cyfrowej informacji. PrzedsiŒwziŒcie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, w ktrym
wez·mie udzia‡ 30 bibliotek z ca‡ej Polski, uzyska dofinansowanie
w ramach programu operacyjnego ÐInnowacyjna Gospodarka. 7
kwietnia Uniwersytet podpisa‡ w tej sprawie umowŒ
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Projekt BUW przewiduje przede wszystkim rozbudowŒ
Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT)
do oko‡o 2 milionw opisw bibliograficznych (obecnie nieca‡e
1,3 miliona) oraz modernizacjŒ wyszukiwarki Katalogu Rozproszonego Bibliotek Polskich (KaRo). Planowane jest te¿ zapewnienie wszystkim u¿ytkownikom dostŒpu online do informacji
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o oko‡o 1600 tytu‡ach czasopism z lat 1801-1939 udostŒpnianych
przez biblioteki UW oraz do zawarto*ci najcenniejszych czasopism
ze zbiorw BUW (zdigitalizowane zbiory zostan„ zamieszczone
w bibliotece cyfrowej UW czyli e-bUW).
BUW otrzyma na projekt ze *rodkw unijnych 9,7 mln z‡.
Prace zakoæcz„ siŒ we wrze*niu 2012 r.
Umowa o wsp‡pracy z Politechnik„ Warszawsk„
21 kwietnia rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Warszawskiej, prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow
i prof. W‡odzimierz Kurnik, podpisali umowŒ o wsp‡pracy
pomiŒdzy uczelniami. Jej przedmiotem jest szeroko rozumiane
wsp‡dzia‡anie w zakresie kszta‡cenia, prowadzenia badaæ naukowych, praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii oraz
dzia‡ania na rzecz rozwoju m.st. Warszawy. , Wsp‡praca
Uniwersytetu i Politechniki trwa od dawna i jest dla obu stron
czym* ca‡kowicie naturalnym. Dzisiaj tylko j„ symbolicznie
przypieczŒtowujemy , powiedzia‡a rektor UW podczas uroczystego podpisania umowy. Rektor PW zwrci‡ uwagŒ na to,
¿e wsp‡praca miŒdzy uczelniami sprzyja podnoszeniu ich
znaczenia na europejskim rynku edukacyjnym. , Teraz, bŒd„c
w zespole, mamy wiŒksz„ si‡Œ , podkre*li‡.
WiŒkszo*' dzia‡aæ realizowanych w ramach umowy bŒdzie
skierowana do studentw oraz doktorantw obu uczelni. Uniwersytet i Politechnika utworz„ studia miŒdzyuczelniane na
kierunkach przyrodniczych i spo‡ecznych, a tak¿e zaanga¿uj„ siŒ
w rozwj i promocjŒ kszta‡cenia ustawicznego. Na mocy nowej
umowy studenci, doktoranci i pracownicy obu uczelni bŒd„
mogli korzysta' ze zbiorw bibliotecznych oraz aparatury naukowo-badawczej. Biblioteki UW i PW bŒd„ wsp‡pracowa'
przy gromadzeniu i digitalizacji kolekcji oraz ochronie szczeglnie cennych zbiorw. Z kolei uczelniane muzea bŒd„
w przysz‡o*ci wsplnie organizowa' wystawy oraz u¿ycza' sobie
eksponaty. Uniwersytet i Politechnika maj„ zamiar te¿ wzajemnie
wspiera' swoje starania o pozyskanie *rodkw na zakup aparatury
badawczej i projekty badawczo-dydaktyczne, krajowe i miŒdzynarodowe.
Radio Kampus ju¿ nie tylko uniwersyteckie
14 kwietnia Uniwersytet Warszawski oraz Szko‡a G‡wna Gospodarstwa Wiejskiego podpisa‡y umowŒ o wsp‡pracy w ramach
uniwersyteckiego Radia Kampus. Na mocy porozumienia SGGW
sta‡o siŒ oficjalnym partnerem UW w zakresie wspierania
dzia‡alno*ci rozg‡o*ni.

Podpisanie umowy z SGGW, fot. Biuro Promocji UW
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Umowa, ktrej inicjatorem by‡ prof. Janusz Adamowski,
dziekan Wydzia‡u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW,
zak‡ada wsp‡pracŒ promocyjn„ oraz programow„. Pracownicy naukowi SGGW bŒd„ uczestniczy' w audycjach Radia
Kampus jako eksperci. Uczelni oraz organizowanym przez
ni„ wydarzeniom po*wiŒcone bŒd„ tak¿e osobne materia‡y na
antenie rozg‡o*ni. Studenci SGGW bŒd„ mogli odbywa'
praktyki redakcyjne w Radiu Kampus.
Prof. Tadeusz Tomaszewski, prorektor UW, reprezentuj„cy Uniwersytet podczas uroczysto*ci podpisania umowy,
zwrci‡ uwagŒ na rolŒ rozg‡o*ni w integracji warszawskiego
*rodowiska akademickiego. , BŒdziemy starali siŒ rozwija'
wsp‡pracŒ z innymi uczelniami. Radio Kampus jest dobrym
polem do takich wsplnych dzia‡aæ , mwi‡ prorektor. , Wida'
wyraz·nie, jak potrzebne jest radio *rodowiskowe. Rozg‡o*nia
zwi„zana jest z Uniwersytetem Warszawskim, ale s‡uchaj„ jej
studenci wszystkich warszawskich uczelni , doda‡.
Prof. Krystyna Gutkowska, prorektor SGGW przyzna‡a, ¿e
podpisanie umowy spotka‡o siŒ z wielkim zainteresowaniem na jej
uczelni. , Bardzo entuzjastycznie tŒ wsp‡pracŒ przyjŒli nasi
studenci. PrzedsiŒwziŒcie to bŒdzie jednoczy‡o *rodowisko
akademickie. Miejmy nadziejŒ, ¿e w przysz‡o*ci kr„g uczelni
wsp‡pracuj„cych w ramach Radia Kampus bŒdzie siŒ poszerza‡ ,
podkre*li‡a prorektor.
Wsp‡praca z ITME
Wydzia‡y Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego bŒd„
prowadzi‡y studia doktoranckie w zakresie fizyko-chemii nowoczesnych materia‡w wsplnie z Instytutem Technologii Materia‡w Elektronicznych. UmowŒ w tej sprawie podpisali na
pocz„tku maja prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow, rektor
uczelni i dr Zygmunt £uczyæski, dyrektor ITME. , Mam nadziejŒ,
¿e dziŒki podpisanej ostatnio umowie z Politechnik„ Warszawsk„
i wsp‡pracy z ITME wzmocni siŒ pozycja Uniwersytetu
Warszawskiego , powiedzia‡a rektor UW podczas uroczysto*ci.
Doktoranci podejmuj„cy studia prowadzone przez UW i ITME
bŒd„ prowadzili badania nad materia‡ami, ktre maj„ zastosowanie
w elektronice, takimi jak wŒglik krzemu, czy grafen. , Nasi studenci
chc„ siŒ w‡„cza' w prace, ktre bŒd„ mia‡y konkretne zastosowania ,
mwi dr hab. Andrzej Wysmo‡ek, prodziekan Wydzia‡u Fizyki. , A to
bŒdzie znacznie ‡atwiejsze dziŒki wsp‡pracy z instytutem, ktry
dysponuje kosztown„ technologi„ , dodaje.
W tej chwili trwaj„ prace nad regulaminem studiw w zakresie
nowoczesnych materia‡w. Rekrutacja na studia odbŒdzie siŒ
w najbli¿szych miesi„cach. Najprawdopodobniej bŒdzie ona
otwarta dla kandydatw z ca‡ej Polski.
Euro 2012 to wiŒcej ni¿ pi‡ka
ÐEuro 2012 to wiŒcej ni¿ pi‡ka , z tak„ tez„ rozpocz„‡ sw„ pracŒ
zesp‡ socjologw z IS UW skupiony wok‡ Projektu Spo‡ecznego
2012. Z jego inicjatywy Uniwersytet podpisa‡ 18 marca umowŒ
o wsp‡pracy ze sp‡k„ PL.2012, koordynuj„c„ polskie przygotowania do Euro. Celem projektu jest zwiŒkszenie *wiadomego uczestnictwa Polakw w organizacji pi‡karskich mistrzostw
Europy.
UmowŒ miŒdzy uczelni„ a PL. 2012 podpisali prof. Katarzyna
Cha‡asiæska-Macukow, rektor UW oraz reprezentuj„cy sp‡kŒ
Marcin Herra i Rafa‡ Kapler. Dokument zosta‡ parafowany przez
prof. AnnŒ GizŒ-Poleszczuk, prodziekan Wydzia‡u Filozofii
i Socjologii, koordynatorkŒ Projektu Spo‡ecznego 2012 ze strony
UW oraz Miros‡awa Drzewieckiego, ministra sportu i turystyki.
, CieszŒ siŒ z tego, ¿e od dzisiaj Uniwersytet Warszawski bŒdzie
obecny w przygotowaniach do Euro 2012 , powiedzia‡a rektor UW.
Zdaniem socjologw mistrzostwa bŒd„ mia‡y wp‡yw m.in. na
takie dziedziny jak ekonomia, kultura, edukacja. Wa¿ne jest
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Podpisanie porozumienia ze spółka˛PL.2012, fot. Biuro Promocji UW

przygotowanie spo‡eczeæstwa do Euro, przede wszystkim poprzez
informowanie go o podejmowanych decyzjach i dzia‡aniach.
, Nasza uczelnia ma bardzo wiele mo¿liwo*ci w‡„czenia siŒ
w realizacjŒ wa¿nych spo‡ecznie projektw , mwi‡a prof. Anna
Giza-Poleszczuk. , W naszym przekonaniu mistrzostwa zaplanowane na 2012 r. to nie tylko wydarzenie sportowe i konieczno*'
stworzenia infrastruktury sk‡adaj„cej siŒ ze stadionw, hoteli, drg
ale przede wszystkim ludzie. To w‡a*nie oni bŒd„ mogli
wsp‡pracowa' przy stawianiu i osi„ganiu kolejnych celw
zwi„zanych z mistrzostwami , t‡umaczy‡a.
Jednym z przedsiŒwziŒ' realizowanych wsplnie przez UW
i PL.2012 jest zainaugurowany w Warszawie cykl ÐRozmowy
o celach spo‡ecznych Polski. Kolejne debaty przeprowadzone
zostan„ w pozosta‡ych miastach-gospodarzach EURO, czyli tam,
gdzie realizowane s„ najwiŒksze inwestycje zwi„zane z przygotowaniami do mistrzostw.
Centrum Europejskie w Pekinie
W kwietniu przy Uniwersytecie Pekiæskim, najwiŒkszej uczelni
w Chinach, swoj„ dzia‡alno*' rozpoczŒ‡o Centrum Europejskie.
Utworzono je we wsp‡pracy z konsorcjum uczelni europejskich,
w sk‡ad ktrego wchodz„ uniwersytety w Dublinie, Londynie,
Lund, Madrycie, Mediolanie, Pary¿u, Salonikach, Strasburgu
i Wiedniu. StronŒ polsk„ w konsorcjum reprezentuje Instytut
Stosunkw MiŒdzynarodowych UW. , Uczelnie, z ktrymi
wsp‡pracujemy przy tworzeniu Centrum Europejskiego
w Pekinie to absolutna czo‡wka europejska , mwi dr Jakub
Zaj„czkowski, koordynator dzia‡aæ centrum ze strony UW. , Taki
zesp‡ na pewno zapewni najwy¿szy poziom badaæ , dodaje.
Zaanga¿owanie ISM w proces tworzenia centrum wi„¿e siŒ przede
wszystkim z powstaj„c„ w instytucie specjalizacj„ wschodnioazjatyck„. Porozumienie umo¿liwi wsplne prowadzenie projektw
badawczych oraz wymianŒ kadry naukowej. Centrum Europejskie
w Pekinie wsp‡tworzone przez UW jest jedynym tego typu
przedsiŒwziŒciem w Chinach.
Wsp‡praca z ParisTech
W po‡owie lutego Uniwersytet Warszawski podpisa‡ umowŒ
o wsp‡pracy z konsorcjum jedenastu francuskich szk‡ wy¿szych
ParisTech (Paris Institute of Technology). Celem porozumienia jest
rozwj naukowej i akademickiej wsp‡pracy pomiŒdzy polsk„
i francuskimi uczelniami.
Na mocy umowy uczelnie zobowi„za‡y siŒ do dzia‡aæ na rzecz
wymiany studentw, doktorantw oraz pracownikw naukowych,
wsplnego prowadzenia projektw badawczych oraz organizacji
konferencji, seminariw i warsztatw. Uczelnie wymieni„ siŒ
do*wiadczeniami w zakresie dydaktyki i metod nauczania.
Prowadzi' te¿ bŒd„ wsplne programy edukacyjne.
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Uniwersytet zacie*ni‡ tak¿e w ostatnim czasie wsp‡pracŒ
z dwiema uczelniami z Ameryki Po‡udniowej. W drugiej po‡owie
2008 r. nasza uczelnia podpisa‡a porozumienia z Universidad del
Rosario w Kolumbii oraz Universidad Nacional de Tucuman
w Argentynie.
II edycja oglnouniwersyteckiej ankiety
Od 30 maja studenci UW mog„ ocenia' jako*' kszta‡cenia na
uczelni, uczestnicz„c w drugiej edycji oglnouniwersyteckiej
ankiety. Pierwsze badanie przeprowadzone w po‡owie 2008 r.
cieszy‡o siŒ du¿ym zainteresowaniem. WziŒ‡o w nim udzia‡ ponad
13 tys. osb, czyli oko‡o 30% studiuj„cych. Na podstawie raportu
podsumowuj„cego wyniki pierwszej ankiety, Uczelniany Zesp‡
Zapewniania Jako*ci Kszta‡cenia sformu‡owa‡ rekomendacje propozycje dzia‡aæ, ktre powinny zosta' podjŒte, aby podnie*'
jako*' kszta‡cenia na uczelni. Pierwsze efekty s„ ju¿ widoczne.
W regulaminie studiw znalaz‡ siŒ punkt o konieczno*ci organizacji zapisw na zajŒcia W-F dopiero po przeprowadzeniu zapisw na
zajŒcia wydzia‡owe czy instytutowe. U‡atwi to studentom
komponowanie swoich planw zajŒ'. Ponadto rektor UW wyda‡a
zarz„dzenie dotycz„ce zawarto*ci uczelnianych stron internetowych. Portale musz„ w ‡atwo dostŒpnym miejscu zawiera'
najwa¿niejsze dla studentw informacje.
CzŒ*' tematw, ktrych dotycz„ pytania z tegorocznej ankiety,
pojawi‡a siŒ w pierwszej edycji badania. S„ to zagadnienia zwi„zane
z organizacj„ dydaktyki, funkcjonowaniem systemu USOS,
programami studiw oraz przestrzeganiem praw studentw.
Problematyka ta zosta‡a jednak znacznie rozszerzona.
W sk‡ad ankiety wesz‡y te¿ zupe‡nie nowe bloki tematyczne.
Studenci mog„ wypowiedzie' siŒ na temat funkcjonowania BUW
oraz bibliotek wydzia‡owych i instytutowych, m.in. mo¿liwo*ci
korzystania z komputerw i Internetu oraz pracy uczelnianych
bibliotekarzy. Do poruszanych w ankiecie zagadnieæ nale¿y te¿
sytuacja osb chorych i niepe‡nosprawnych oraz funkcjonowanie
opieki zdrowotnej na UW. Celem tej czŒ*ci badania jest ocena
dzia‡alno*ci PALMY (Samodzielnego Zak‡adu Opieki Zdrowotnej
dla Szk‡ Wy¿szych), z ktrej us‡ug studenci mog„ korzysta'
w piŒciu placwkach na terenie Warszawy. W dziale po*wiŒconym
sytuacji socjalnej studentw znajduj„ siŒ pytania dot. stypendiw
socjalnych oraz podejmowania przez studentw pracy. Bardzo
wa¿nym elementem ankiety s„ pytania o warunki rozwoju
naukowego studenta, dzia‡alno*' k‡ naukowych, pracŒ opiekunw naukowych oraz wsparcie, na jakie ze strony w‡adz
i wyk‡adowcw liczy' mog„ studenckie inicjatywy.
W pe‡ni anonimow„ ankietŒ studenci mog„ wype‡nia' do koæca
lipca. Tak jak w pierwszej edycji kwestionariusze dostŒpne s„
w systemie USOS.
Monumenta Universitatis Varsoviensis
W 2016 r. Uniwersytet Warszawski obchodzi' bŒdzie jubileusz
200-lecia istnienia. Rada wydawnicza powo‡ana przez rektor UW
a kierowana przez prof. Wojciecha Tygielskiego przygotowuje z tej
okazji seriŒ wydawnicz„ Monumenta Universitatis Varsoviensis.
Zaplanowane publikacje po*wiŒcone bŒd„ historii naszej Alma
Mater, biografiom najznakomitszych uczonych, najwa¿niejszym
badaniom i prze‡omowym odkryciom uniwersyteckich naukowcw. Planowane s„ te¿ wydawnictwa dotycz„ce architektury
zabytkowych gmachw UW, uniwersyteckiej biblioteki i jej
najcenniejszych zbiorw oraz publikacje ·zrd‡owe. W*rd autorw
opracowaæ znajd„ siŒ m.in. profesorowie Henryk Samsonowicz,
Andrzej K. Wrblewski, Juliusz Chro*cicki oraz Piotr Salwa.
W nastŒpnym numerze naszego pisma uka¿e siŒ wywiad
z prof. Wojciechem Tygielskim na temat serii Monumenta
Universitatis Varsoviensis oraz innych jubileuszowych przedsiŒwziŒ'.
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Nowe kierunki studiw
Tegoroczni kandydaci na studia na UW maj„ do wyboru trzy
nowe kierunki. Dwa z nich przeznaczone s„ dla pasjonatw nauk
*cis‡ych. ÐIn¿ynieria nanostruktur oraz ÐZastosowania fizyki
w biologii i medycynie s„ odpowiedzi„ uczelni na rozwj badaæ
naukowych z pogranicza r¿nych dyscyplin nauk *cis‡ych
i przyrodniczych. Ich absolwenci bŒd„ , tak dzi* poszukiwanymi
, specjalistami, posiadaj„cymi interdyscyplinarn„ wiedzŒ i praktyczne umiejŒtno*ci.
, Sprostanie oczekiwaniom spo‡ecznym zwi„zanym z nanotechnologi„ bŒdzie mo¿liwe tylko w wypadku interdyscyplinarnego podej*cia do badaæ naukowych , t‡umaczy prof. Jacek
Majewski z Wydzia‡u Fizyki. , Wychodz„c naprzeciw *wiatowym
trendom, Wydzia‡ Fizyki i Wydzia‡ Chemii utworzy‡y makrokierunek ÐIn¿ynieria nanostruktur z programem odpowiadaj„cym
interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotycz„cej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii,
badania ich w‡asno*ci i funkcjonalnych zastosowaæ , dodaje
naukowiec. Na kandydatw bior„cych udzia‡ w tegorocznej
rekrutacji czeka 60 miejsc. W trakcie studiw licencjackich
studenci zapoznaj„ siŒ z programem fizyki, matematyki i chemii.
Na wyk‡adach i 'wiczeniach naucz„ siŒ stosowania metod
matematyczno-przyrodniczych (rwnie¿ z wykorzystaniem
technologii informatycznych) w rozwi„zywaniu problemw
fizycznych i chemicznych. Du¿y nacisk po‡o¿ono na zajŒcia
z wykorzystaniem najnowocze*niejszej aparatury naukowej.
Studenci kontynuuj„cy naukŒ na uzupe‡niaj„cych studiach
magisterskich, ktre rusz„ w 2012 r., bŒd„ mogli poszerzy'
swoj„ wiedzŒ, wybieraj„c jedn„ z trzech specjalno*ci: fotonikŒ
i plazmonikŒ, modelowanie natostruktur i nowych materia‡w,
nanotechnologie i charakteryzacjŒ nowych materia‡w.
94 miejsca czekaj„ na kandydatw na piŒ' specjalno*ci
kierunku ÐZastosowania fizyki w biologii i medycynie, oferowanego przez Wydzia‡ Fizyki. Podczas trzyletnich studiw
studenci zapoznaj„ siŒ z podstawami fizyki, matematyki, biologii,
chemii oraz technologii informatycznych. W ramach specjalno*ci
(neuroinformatyka, biofizyka molekularna, projektowanie molekularne i bioinformatyka, optyka okularowa oraz fizyka medyczna) poszerz„ swoj„ wiedzŒ o wybrane zagadnienia specjalistyczne. Studenci biofizyki molekularnej zapoznaj„ siŒ np.
z problematyk„ projektowania biomoleku‡ o potencjalnych
zastosowaniach biotechnologicznych i medycznych. Z kolei
studenci, ktrzy wybior„ fizykŒ medyczn„, zdobŒd„ wiedzŒ
z zakresu dozymetrii i technik obrazowania medycznego
opartych na promieniowaniu. , Program specjalno*ci Ðneuroinformatyka jest odpowiedzi„ na spostrze¿enia pierwszego kongresu International Neuroinformatics Coordinating Facility,
po*wiŒconego nauczaniu neuroinformatyki , mwi dr hab. Piotr
Durka z Wydzia‡u Fizyki. Studenci tej specjalno*ci, ktra jest
pierwszym tego rodzaju kierunkiem I stopnia na *wiecie, bŒd„
mieli mo¿liwo*' poznania praktycznych aspektw rejestracji
i komputerowej analizy elektroencefalogramu (EEG), czyli
Ðelektrycznego *ladu my*li, co da absolwentom np. wiedzŒ
potrzebn„ do prowadzenia gabinetw neurofeedback, czy te¿
pracy w zespo‡ach buduj„cych interfejsy mzg-komputer.
Studenci specjalno*ci fizyka medyczna poznaj„ podstawy
najnowszych technik diagnostyki nieradiacyjnej (MRI) i wsp‡czesnych technik radiodiagnostyki stosowanych w wykrywaniu
nowotworw (tomografia pozytonowa , PET). Poznaj„ te¿
podstawy metod radioterapii.
Za trzy lata, gdy pojawi„ siŒ pierwsi absolwenci studiw
licencjackich, bŒd„ uruchomione uzupe‡niaj„ce studia magisterskie. Ju¿ po ukoæczeniu studiw I stopnia absolwenci bŒd„ mieli
wiedzŒ i umiejŒtno*ci, dziŒki ktrym ‡atwo odnajd„ siŒ na rynku
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pracy , np.: ukoæczenie specjalno*ci fizyka medyczna umo¿liwi
zdawanie egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej. ,
Certyfikowane umiejŒtno*ci w zakresie dozymetrii, w erze rozwoju atomistyki w Polsce oraz wchodzenia unijnych uwarunkowaæ prawnych zwi„zanych z ochron„ radiologiczn„, daj„ szerokie
mo¿liwo*ci zatrudnienia , mwi dr hab. Durka. Bli¿sze
informacje o tych specjalno*ciach dostŒpne s„ pod adresami
http://neuroinformatyka.pl i http://fizykamedyczna.fuw.edu.pl.
Instytut Filologii Klasycznej uruchomi‡ z kolei uzupe‡niaj„ce
studia magisterskie ÐKultura antyczna, literatura i kultura Renesansu. Ju¿ od pierwszego semestru studenci bŒd„ wybiera' jedn„
z trzech specjalno*ci: filologiŒ klasyczn„, kulturŒ antyczn„ lub
literaturŒ i kulturŒ Renesansu. W programie przewidziano m.in.
zajŒcia z jŒzyka nowogreckiego oraz retoryki antycznej. Na
kandydatw czeka 60 miejsc.
Kultura Polski i Europy
Wyk‡ady wybitnych uczonych, seminaria kierunkowe, zajŒcia
z metodologii badaæ i komparystyki, warsztaty i indywidualne
konsultacje , to tylko niewielka czŒ*' programu niestacjonarnych
Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiw Doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego ÐKultura Polski i Europy.
IHSD prowadzone s„ przez wydzia‡y: Historyczny, Filozofii
i Socjologii oraz Polonistyki. W‡a*nie rozpoczŒ‡a siŒ rekrutacja na
studia. Wolne miejsca czekaj„ na absolwentw szk‡ wy¿szych
z Polski i zagranicy, ktrzy uzyskali stopieæ magistra lub
rwnorzŒdny z zakresu nauk humanistycznych.
Celem studiw jest rozwj interdyscyplinarnych badaæ
naukowych nad dziedzictwem kultury polskiej jako narodowej
i europejskiej oraz podtrzymywanie w *wiadomo*ci spo‡ecznej
tradycji kulturowych. Kszta‡cenie doktorantw odbywa siŒ pod
kierunkiem specjalistw z zakresu filozofii, historii idei, historii
sztuki, historii muzyki, historii literatury polskiej i europejskiej,
archeologii i bibliologii, informacji naukowej. Interdyscyplinarne
studia daj„ studentom szansŒ poznania najnowszych kierunkw
badawczych w nauce *wiatowej.
ZajŒcia ze studentami prowadz„ pracownicy wydzia‡w, ktre
zawar‡y porozumienie, badacze z PAN i specjali*ci z innych
o*rodkw naukowych. Program studiw obejmuje wyk‡ady
monograficzne, zajŒcia z metodologii badaæ, warsztaty z zakresu
m.in. edytorstwa i tekstologii, retoryki, translatologii, konsultacje
indywidualne. W programie zajŒ' po‡o¿ono du¿y nacisk na
ukszta‡towanie warsztatu badawczego i poznanie metodologii
procesu badawczego w poszczeglnych dziedzinach.
Podstawow„ form„ studiw s„ konsultacje z promotorem
(promotorami) oraz seminaria kierunkowe.
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Gdy porwnamy oceny z poszczeglnych dzia‡w rankingu,
najlepiej wypada Uniwersytet Warszawski. Nasza uczelnia zdoby‡a
100 punktw w dwch kategoriach , ÐPresti¿ uczelni oraz ÐSi‡a
naukowa, ktre stanowi„ a¿ 70% oglnej oceny. Maksymaln„
liczbŒ punktw w kategorii ÐUmiŒdzynarodowienie uczelni
(15% oceny) przyznano UJ, a w kategorii ÐWarunki studiowania
(15% oceny) Uniwersytetowi Medycznemu w £odzi. Mimo to
zwyciŒzc„ rankingu og‡oszono UJ.
W ubieg‡ym roku nasza uczelnia rwnie¿ zdoby‡a II miejsce,
uzyskuj„c jedynie o 0,21 pkt. mniej ni¿ uniwersytet z Krakowa.
Waldemar Siwiæski, prezes fundacji Perspektywy i jeden z cz‡onkw
kapitu‡y konkursowej ¿artowa‡ wtedy, ¿e o wygranej UJ zadecydowa‡ b‡„d statystyczny. W tym roku, gdy r¿nica by‡a dwukrotnie
mniejsza, kapitu‡a przyzna‡a, ¿e rozwa¿a‡a przyznanie UW i UJ
I miejsca ex aequo. , Gdy zaczynamy operowa' r¿nicami, ktre
siŒgaj„ promila, mamy do czynienia z r¿nicami na tyle nieuchwytnymi, ¿e usprawiedliwia‡oby to by' mo¿e odej*cie od obecnego,
do*' aptekarskiego sposobu ustalania rankingu i uznania, ¿e s„
uczelnie, ktre mieszcz„ siŒ dok‡adnie na tym samym poziomie ,
mwi‡ prof. Marek Safjan, przewodnicz„cy kapitu‡y. W tym roku
takie rozwi„zanie uniemo¿liwi‡ regulamin. Mo¿e zatem okr„g‡a, 10.
rocznica rankingu jest dobr„ okazj„, aby go zmieni'?
W gronie najlepszych
, Najbardziej cieszy mnie fakt, ¿e znalaz‡am siŒ w gronie 100
najlepszych m‡odych naukowcw w Polsce , mwi dr Agnieszka
Fihel z Wydzia‡u Nauk Ekonomicznych, laureatka tegorocznej
edycji programu START. , Taka presti¿owa nagroda bardzo u‡atwia
pz·niejsz„ pracŒ naukow„, przede wszystkim pozyskiwanie
kolejnych grantw na projekty badawcze , dodaje m‡oda badaczka.
Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przeznaczony
jest dla najzdolniejszych m‡odych polskich naukowcw. Stypendium ma ich zachŒci' do kontynuowania pracy naukowej i u‡atwi'
realizacjŒ w‡asnych projektw badawczych. Uroczyste wrŒczenie
stypendiw odby‡o siŒ 25 kwietnia na Zamku Krlewskim.
Do tegorocznej, siedemnastej edycji konkursu zg‡oszonych
zosta‡o ponad 850 kandydatw. Fundacja wybra‡a spo*rd nich 106
osb, ktre otrzyma‡y roczne stypendium w wysoko*ci 24 tys. z‡.
20 laureatw to m‡odzi doktorzy i doktoranci z UW, reprezentuj„cy bardzo r¿ne dziedziny naukowe , prawo, socjologiŒ, historiŒ,
filozofiŒ, biologiŒ, matematykŒ, fizykŒ. Dr Agnieszka Fihel
jest demografem, zajmuje siŒ migracjami miŒdzynarodowymi,
polityk„ rodzinn„, ale g‡wnym tematem jej badaæ jest umieralno*'. , W doktoracie, ktry obroni‡am trzy miesi„ce temu, stara‡am

Granty, stypendia i nagrody
Ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw
12 maja og‡oszono wyniki 10. oglnopolskiego rankingu szk‡
wy¿szych, organizowanego przez Rzeczpospolit„ i Perspektywy.
O najwy¿sze miejsce na podium od pierwszej edycji walcz„ Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloæski. Tym razem
zwyciŒ¿y‡ Krakw, nigdy jednak r¿nica pomiŒdzy uniwersytetami
nie by‡a tak ma‡a. UJ zgromadzi‡ 100 punktw a UW 99,9.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ktry zaj„‡ III
miejsce, by‡ o ponad 20 punktw gorszy.
, Spr o to, czy najlepsz„ uczelni„ w Polsce jest Uniwersytet
Warszawski, czy Jagielloæski, przypomina spr o wy¿szo*'
Uniwersytetu w Cambridge nad Oxfordem albo Pwi„t Wielkiej
Nocy nad PwiŒtami Bo¿ego Narodzenia. Trudno go rozstrzygn„' ,
komentuje prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow, rektor UW.
, Obie uczelnie s„ po prostu bardzo dobre. W Polsce , bezkonkurencyjne , dodaje.
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siŒ odpowiedzie' na pytanie, dlaczego kobiety ¿yj„ przeciŒtnie
d‡u¿ej od mŒ¿czyzn , t‡umaczy. , Z kolei mj najnowszy projekt
polega na analizie umieralno*ci w naszym kraju w latach 1970-2006
i porwnaniu procesw umieralno*ci w Polsce i innych krajach
europejskich (Czechach, Niemczech, Francji) , dodaje dr Fihel.
Inny stypendysta z UW , Mateusz HŒdzelek, doktorant na
Wydziale Psychologii, podkre*la jak wa¿na w staraniach o grant by‡a
pomoc, ktr„ uzyska‡ na wydziale. , ZawdziŒczam to stypendium opiece naszego kierownika studiw doktoranckich , pani
prof. Marii Lewickiej, ktra jest prawdziwym wsparciem oraz
inspiracj„ dla wszystkich nas doktorantw z Wydzia‡u Psychologii
, przyznaje. Temat pracy doktorskiej, nad ktr„ aktualnie pracuje
Mateusz HŒdzelek, to ÐJako*' ¿ycia a rozwj uzale¿nienia od
narkotykw. , Badam kwestionariuszowo przyjŒte przeze mnie
zmienne sk‡adaj„ce siŒ na jako*' ¿ycia, m.in. poczucie szczŒ*cia,
zadowolenia z r¿nych sfer ¿ycia, poczucie koherencji, wsparcie
spo‡eczne, stopieæ poczucia beznadziejno*ci , t‡umaczy.
, Poziomy powy¿szych zmiennych mierzŒ po*rd grup
w r¿nych etapach uzale¿nienia od narkotykw: eksperymentowania, u¿ywania, nadu¿ywania, uzale¿nienia, pocz„tku terapii,
ponad rok w terapii , dodaje.
Po‡owa stypendystw z UW to przedstawiciele nauk *cis‡ych.
W*rd nich jest dr Rafa‡ Ku* z Wydzia‡u Fizyki zajmuj„cy siŒ
Brain Interface Komputer (BCI), czyli badaniami nad interfejsami
mzg-komputer. , BCI umo¿liwia cz‡owiekowi komunikacjŒ
z komputerem bez po*rednictwa miŒ*ni. Z kolei odpowiednio
zaprogramowany komputer mo¿e sterowa' jakim* urz„dzeniem
zewnŒtrznym, np. protez„ , t‡umaczy. , Ma to istotne znacznie
w przypadku osb ca‡kowicie sparali¿owanych. Dla nich BCI jest
jedyn„ drog„ kontaktu z otoczeniem. Osoba pod‡„czona do BCI ma
ograniczone mo¿liwo*ci sterowania urz„dzeniem, nie mo¿e do
koæca swobodnie porusza' protez„. Mo¿e jednak przekaza'
komputerowi proste informacje , napisz ktr„* literŒ alfabetu,
skrŒ' wzkiem inwalidzkim w lewo , wyja*nia fizyk.
Ca‡a trjka przeznaczy stypendium na bie¿„ce potrzeby. , To
te¿ jest wa¿ne, gdy¿ bŒdŒ mg‡ spokojnie kontynuowa' badania ,
podkre*la dr Ku*.
Pozostali stypendy*ci z UW to: dr Rados‡aw Adamczak
(WMIM), dr Maciej Borodzik (WMIM), Witold Borysiak
(WPiA), £ukasz Drewniak (Wydzia‡ Biologii), dr Piotr Fita
(Wydzia‡ Fizyki), Pawe‡ Grzechnik (Wydzia‡ Biologii), Mateusz
Halawa (ISS), Szymon Karda* (WDiNP), Jan Kwapisz (Wydzia‡
Polonistyki), dr Micha‡ £uczewski (WFiS), Seweryn Mroczek
(Wydzia‡ Biologii), Grzegorz Pac (Wydzia‡ Historyczny), Lech
Wiktor Piotrowski (Wydzia‡ Fizyki), dr Rafa‡ Pokrop (Wydzia‡
Chemii), Dorota Pudzianowska (WPiA), dr Mateusz Salwa
(WFiS), dr Renata W‡och (WFiS).
Badania nad regeneracj„ miŒ/ni szkieletowych
2 kwietnia odby‡a siŒ uroczysto*' wrŒczenia grantw laureatom VII
edycji konkursu Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej
Farmacji i Medycyny. Na konkurs wp‡ynŒ‡o 20 wnioskw, 5 z nich
otrzyma‡o dofinansowanie, w*rd nich projekt kierowany przez
dr EdytŒ BrzskŒ-Wjtowicz z Zak‡adu Cytologii na Wydziale
Biologii UW. W projekcie uczestniczy' bŒd„ tak¿e inni pracownicy
Zak‡adu Cytologii , prof. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko,
dr Iwona Grabowska, W‡adys‡awa Stremiæska oraz Katarzyna
Jaæczyk-Ilach.
Projekt pod nazw„ ÐStymulacja regeneracji miŒ*ni szkieletowych , potencjalna rola cytokiny SDF-1 przewiduje przeprowadzenie badaæ dotycz„cych procesu regeneracji miŒ*ni szkieletowych. Badania te maj„ pomc osobom, ktre w wyniku wypadku
dozna‡y mechanicznego urazu miŒ*ni lub cierpi„ na , dzi* jeszcze
nieuleczaln„ , dystrofiŒ miŒ*niow„.
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, Prawid‡owy przebieg naprawy uszkodzonego miŒ*nia wymaga aktywacji mechanizmw prowadz„cych do usuniŒcia martwych fragmentw w‡kien miŒ*niowych , t‡umaczy dr Brzska-Wjtowicz. , Ukoæczenie tego etapu umo¿liwia rozpoczŒcie fazy
regeneracji miŒ*nia. Uszkodzona tkanka miŒ*niowa posiada
zdolno*' do naprawy dziŒki obecno*ci zwi„zanych z w‡knami
miŒ*niowymi komrek satelitowych, a tak¿e r¿norodnych
populacji komrek macierzystych , dodaje. Uniwersyteccy biolodzy zamierzaj„ sprawdzi', czy podanie egzogennego SDF-1
(ktry nale¿y do rodziny cytokin i odgrywa istotn„ rolŒ
w mobilizacji komrek macierzystych) mo¿e przy*piesza' lub

Laureaci grantów FWRPFiM
(druga z lewej dr Brzóska-Wójtowicz), fot. Fundacja

poprawia' proces regeneracji miŒ*ni szkieletowych. , Celem
naszego projektu jest zweryfikowanie roli SDF-1 podczas regeneracji i stwierdzenie czy manipulacja poziomem tego czynnika
mo¿e mie' wp‡yw na przebieg regeneracji miŒ*nia szkieletowego
, wyja*nia dr Brzska-Wjtowicz.
Na realizacjŒ projektu zesp‡ Zak‡adu Cytologii otrzyma‡ od
Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny 450 tys. z‡.
Nadal w /wiatowej czo‡wce
21 kwietnia w Sztokholmie rozegrano fina‡y Akademickich
Mistrzostw Pwiata w Programowaniu Zespo‡owym. PolskŒ w zawodach reprezentowa‡y dwie dru¿yny, z UW i UJ. Dru¿yna
ÐWarsaw Swifts, w sk‡adzie: Marcin Andrychowicz, Maciej
Klimek i Marcin Ko*cielnicki, wywalczy‡a jeden z br„zowych
medali. Mistrzostwo zdoby‡a za* dru¿yna z Uniwersytetu w Sankt
Petersburgu.
Kilka dni przed sztokholmskimi zawodami, odby‡y siŒ rwnie¿
krajowe rozgrywki dla informatykw , Otwarte Mistrzostwa
Krakowa w Programowaniu Zespo‡owym KrakOpen09. W malowniczej scenerii Kopalni Soli w Wieliczce, 150 metrw pod
ziemi„, zmierzy‡y siŒ ze sob„ 32 dru¿yny. Jeden z zespo‡w
reprezentuj„cych UW ÐWarsaw Falcons zaj„‡ w zawodach drugie
miejsce. Piotr Niedz·wiedz·, Wojciech Pmietanka oraz Wojciech
Tyczyæski rozwi„zali 7 zadaæ, o jedno mniej ni¿ dru¿yna
ÐJagiellonian Future z UJ, ktra zajŒ‡a pierwsze miejsce.
Wicemistrzostwo GMC
Pod koniec kwietnia w Lizbonie odby‡ siŒ *wiatowy fina‡ konkursu
z zakresu zarz„dzania strategicznego Global Management Challenge. 30 dru¿yn z ca‡ego *wiata wcieli‡o siŒ w rolŒ cz‡onkw
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zarz„dw wirtualnych firm. Ich zadaniem by‡o osi„gniŒcie jak
najwy¿szej warto*ci akcji firmy, ktr„ zarz„dzali.
PolskŒ w stolicy Portugalii reprezentowa‡a dru¿yna studentw
z UW, ktrzy w listopadzie 2008 r. wygrali polski fina‡ IX edycji
GMC. Zesp‡ APVP, w sk‡adzie: Marcin Balcerzak, Marcin
Suszczewicz, Maciej Bryæski oraz Piotr Mikulski, po zaciŒtych
rozgrywkach wywalczy‡ wicemistrzostwo *wiata. Nasza dru¿yna
ust„pi‡a jedynie dru¿ynie z Rosji. Cena akcji firmy, ktr„ zarz„dzali
studenci UW uzyska‡a minimalnie gorszy wynik (0.008 pkt.) ni¿
akcja firmy mistrzw.
Historia polskiego edytorstwa
7 marca, podczas Zjazdu Polskiego Towarzystwa Wydawcw
Ksi„¿ek odby‡ siŒ fina‡ II edycji konkursu im. Leona Marsza‡ka
na najlepsze prace po*wiŒcone polskiemu edytorstwu, jego historii
i wsp‡czesno*ci. W konkursie, organizowanym przez KomisjŒ
Historyczn„ PTWK, bra‡y udzia‡ prace licencjackie, magisterskie,
doktorskie oraz monograficzne.
I nagrodŒ w konkursie otrzyma‡a Joanna Matyka, ubieg‡oroczna absolwentka Instytutu Historii Sztuki, autorka pracy magisterskiej ÐGeneza nowoczesnej ilustracji dzieciŒcej w Polsce 1945-60,
powsta‡ej pod kierunkiem prof. Waldemara Baraniewskiego.
Nagrodzone publikacje WUW
8 marca, podczas uroczysto*ci otwarcia XV Wroc‡awskich Targw
Ksi„¿ki Naukowej zosta‡y og‡oszone wyniki konkursu na najtrafniejsz„ szatŒ edytorsk„ ksi„¿ki naukowej. ZwyciŒ¿y‡a w nim
ksi„¿ka pt. ÐHumanistyczne ¿ywoty filozofw staro¿ytnych, praca
zbiorowa pod redakcj„ dr. W‡odzimierza Olszaæca i dr. Krzysztofa
Rzepkowskiego, wydana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzona ksi„¿ka zawiera biografie piŒciu filozofw
staro¿ytnych: Cycerona, Arystotelesa, Platona, Sokratesa, Seneki.
S„ to przek‡ady tekstw napisanych przez wybitnych humanistw
wczesnorenesansowych, takich jak Leonardo Bruni, Guarino
Guarini, Gianozzo Manetti, Marsilio Ficino. T‡umacze starali
siŒ odda' po polsku rytm prozy i indywidualne cechy jŒzyka
autorw.
W konkursie przyznano tak¿e cztery nagrody rwnorzŒdne
i sze*' wyr¿nieæ. Jedno z wyr¿nieæ przypad‡o ksi„¿ce ÐZapiski
Witolda Lutos‡awskiego w opracowaniu prof. Zbigniewa Skowrona, wydanej rwnie¿ przez WUW. Publikacja jest opracowaniem przechowywanego w archiwum w Bazylei zeszytu
z zapiskami Witolda Lutos‡awskiego. Notatki s„ *wiadectwem
dojrzewania warsztatowych koncepcji kompozytora. Okre*laj„c
z biegiem lat swe postawy wobec otaczaj„cych go zjawisk
i kierunkw w nowej muzyce, Lutos‡awski zarysowa‡ w ÐZapiskach obraz, ktry pozwala zrozumie' go pe‡niej nie tylko jako
twrcŒ, ale rwnie¿ jako cz‡owieka.
Wydzia‡ Pedagogiczny doceniony przez pracodawcw
Magazyn studencki ÐDlaczego po raz kolejny opublikowa‡
ranking najbardziej cenionych przez pracodawcw wydzia‡w na
polskich uczelniach. Lista powsta‡a w oparciu o badania sonda¿owe
przeprowadzone w*rd firm z bran¿: finansowej, konsultingowej,
prawnej oraz szkoleniowej. Pytania dotyczy‡y kierunkw studiw,
ktre podczas ubieg‡orocznej rekrutacji cieszy‡y siŒ na polskich
uczelniach najwiŒksz„ popularno*ci„, tj. pedagogiki, prawa,
zarz„dzania, ekonomii i administracji.
W*rd kierunkw pedagogicznych zwyciŒ¿y‡y studia prowadzone przez Wydzia‡ Pedagogiczny UW. Pracodawcy zwrcili
uwagŒ przede wszystkim na niezwykle wysoki poziom kadry
naukowej, przygotowuj„cej studentw do przysz‡ej pracy.
W innych kategoriach kierunki prowadzone na UW tak¿e
uplasowa‡y siŒ wysoko. Drugie miejsce w swoich kategoriach
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zdoby‡y prawo i administracja na WPiA oraz ekonomia na WNE.
Zarz„dzanie na WZ zajŒ‡o 5. miejsce.

Odkrycia i sukcesy naukowe
Nubia
Od lat najwiŒksze sukcesy polskiej archeologii nierozerwalnie ‡„cz„
siŒ z obszarem Nubii. To tam w latach 60. XX w. misja ratunkowa
pod kierunkiem prof. Kazimierza Micha‡owskiego odkry‡a Wielk„
KatedrŒ w Faras ze wspania‡ymi freskami. W Nubii wykopaliska
prowadzi te¿ dr Bogdan ﬂurawski, pracownik UW oraz PAN,
ktry swoje wysi‡ki koncentruje g‡wnie w Banganarti, na tzw.
Wyspie Szaraæczy. W tym roku do rejestru wa¿nych okry' nasi
archeolodzy dopisali kolejne punkty.
Uczeni z Instytutu Archeologii UW pracuj„cy w ramach misji
Centrum Archeologii Prdziemnomorskiej im. Kazimierza Micha‡owskiego badali zabudowania Dongoli, miasta bŒd„cego
w przesz‡o*ci stolic„ krlestwa Maukurii. Krlestwo to istnia‡o
w okresie od V do XIV w. i , co ciekawe , przyjŒ‡o chrze*cijaæstwo
kilkaset lat wcze*niej ni¿ Polska. W tym roku wysi‡ki archeologw
skoncentrowane by‡y na trzech stanowiskach: Cytadeli,
w klasztorze oraz w meczecie , budowli, w ktrej znajdowa‡a siŒ
dawna sala tronowa krlw Maukurii. Prace prowadzone w Dongoli w lutym i marcu br. przez zesp‡ kierowany przez profesorw
W‡odzimierza Godlewskiego i Adama £ajtara z Instytutu Archeologii, przynios‡y bardzo ciekawe odkrycia. W pa‡acu znajduj„cym
siŒ na terenie Cytadeli odkryto , ku niema‡emu zaskoczeniu ,
basen z doskonale zachowan„ dekoracj„ rzez·biarsk„. , Jest to
pierwszy tak dobry przyk‡ad rzez·by makuryckiej odkryty dotychczas w Dongoli , mwi prof. Godlewski. , Do tej pory
przebadali*my tylko czŒ*' basenu, ktry najprawdopodobniej by‡
basenem k„pielowym. Dalsze fragmenty znajduj„ siŒ prawdopodobnie pod posadzk„ w innych czŒ*ciach pomieszczenia i bŒd„
eksplorowane w kolejnym sezonie , dodaje. Ju¿ w tej chwili
mo¿na postawi' tezŒ, ¿e znalezisko pochodzi sprzed VI w., cho'
prace nad jego dok‡adnym datowaniem nadal trwaj„.
W tym roku dalsze badania prowadzono te¿ w klasztorze,
w ktrym w latach 90. XX w. prace rozpocz„‡ zesp‡ prof. Stefana
Jakobielskiego. Ju¿ wtedy w odkrytych kryptach znaleziono
pochwki 14 osb; w tym roku poddano je dok‡adnym badaniom.
Okaza‡o siŒ, ¿e jedn„ z pochowanych osb by‡ Georgios,
arcybiskup Dongoli zmar‡y w 1113 r. , Kim s„ pozosta‡e osoby
pochowane w kryptach, nie mamy pewno*ci , mwi
prof. Godlewski. , Mog„ to by' rwnie¿ biskupi dongolaæscy, ale
identyfikacja bŒdzie mo¿liwa dopiero po zbadaniu szat i krzy¿y

Krypta odkryta w Dongoli, fot. W. Godlewski
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zmar‡ych , t‡umaczy. Pciany krypty, w ktrej spoczywa‡ Georgios,
pokrywaj„ bogate inskrypcje greckie, koptyjskie i staronubijskie.
R¿norodno*' tekstw pozwala stwierdzi' nie tylko bogat„
znajomo*' jŒzykw i literatury. , Mo¿emy wnioskowa', ¿e biskup
dysponowa‡ *wietnie wyposa¿on„ bibliotek„ prywatn„ lub klasztorn„. Pwiadcz„ o tym fragmenty czterech Ewangelii, inwokacje,
ale te¿ obecno*' znakw magicznych , t‡umaczy prof. £ajtar, ktry
wsplnie z prof. J. van der Vlietem z Uniwersytetu w Lejdzie
prowadzi‡ badania nad inskrypcjami.

Konferencje, rocznice, wydarzenia
Afganistan 2 dlaczego warto wygra3
Zaanga¿owanie Polski w misjŒ NATO w Afganistanie oraz
aktualna sytuacja w tym kraju by‡y tematem wyk‡adu Rados‡awa
Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, ktry odby‡ siŒ 17
marca w Auditorium Maximum w ramach cyklu Ð8 Wyk‡adw na
Nowe Tysi„clecie.
Minister odnis‡ siŒ m.in. do w„tpliwo*ci opinii publicznej,
jakie budzi udzia‡ polskich ¿o‡nierzy w misji afgaæskiej a ktre
nasili‡y siŒ m.in. po upowszechnieniu informacji o ataku na wioskŒ
Nanghar Khel, w wyniku ktrego zginŒli cywile. , Jestem *wiadom
pytaæ i w„tpliwo*ci, a jednak uwa¿am z najg‡Œbszym przekonaniem, ¿e musimy by' w Afganistanie , t‡umaczy‡ szef MSZ. , Po
pierwsze dlatego, ¿e obliguje nas do tego cz‡onkostwo w Sojuszu
P‡nocnoatlantyckim. Po drugie dlatego, ¿e tej obecno*ci chce
wiŒkszo*' Afgaæczykw (...). Po trzecie dlatego, ¿e pozostawienie
Afganistanu w stanie chaosu oznacza‡oby zgodŒ na destabilizacjŒ
tego kraju i szerzej ca‡ego regionu , wylicza‡. Podkre*li‡ tak¿e, ¿e
sytuacji w Afganistanie nie mo¿na rozpatrywa' w oderwaniu od
sytuacji w Pakistanie i ca‡ym regionie, w ktrym o wp‡ywy
rywalizuj„ Pakistan, Indie, Iran oraz Chiny.
Minister udzieli‡ tak¿e odpowiedzi na tytu‡owe pytanie
wyk‡adu. , Dlaczego warto wygra'? Odpowiedz· moim zdaniem
jest prosta , gdy¿ to siŒ wszystkim, z wyj„tkiem terrorystw, op‡aca ,
przekonywa‡ Rados‡aw Sikorski. , Do*wiadczenia lat 90. ubieg‡ego
stulecia pokaza‡y, jakie s„ skutki pozostawienia s‡abego paæstwa bez
wsparcia w powojennym chaosie , mwi‡. Przedstawi‡ za‡o¿enia
strategii NATO odno*nie Afganistanu, uzgodnione podczas ubieg‡orocznego szczytu sojuszu w Bukareszcie. , W strategii tej za
niezbŒdne uznajemy wsplne i d‡ugotrwa‡e zaanga¿owanie wszystkich paæstw bior„cych udzia‡ w operacji ISAF , podkre*li‡.
, Uwa¿amy, ¿e warunkiem sukcesu w Afganistanie jest pomoc
w usprawnieniu funkcjonowania samych w‡adz i struktur afgaæskich, tak aby mog‡y one jak najszybciej przej„' pe‡n„ odpowiedzialno*' za swj kraj , doda‡.
Wyk‡ad ministra Sikorskiego wywo‡a‡ dyskusjŒ, w ktrej g‡os
zabra‡a m.in. prof. Jolanta Sierakowska-Dyndo, dziekan Wydzia‡u
Orientalistycznego UW. Pani dziekan skomentowa‡a przedstawiony przez ministra obraz Afganistanu jako kraju, w ktrym widoczne
s„ bardzo wyraz·ne oznaki postŒpu i demokratyzacji. , ZgodzŒ siŒ
z tym, ¿e polsk„ obecno*' w Afganistanie obliguje nasza obecno*'
w NATO. Jest to stwierdzenie s‡uszne i w‡a*ciwie na tym mo¿na
by‡o skoæczy'. Pozosta‡e sformu‡owania, odnosz„ce siŒ do tego, ¿e
Afganistan to kraj demokratyczny s„ b‡Œdne , t‡umaczy‡a
prof. Sierakowska-Dyndo, ktra od wielu lat zajmuje siŒ problematyk„ afgaæsk„. , Znacznie bardziej demokratycznym krajem
by‡ Afganistan w 1964 r. kiedy sformu‡owano tam drug„
konstytucjŒ , przekonywa‡a. , O tym, ¿e Afganistan jest
demokratyczny, ¿e dzia‡a s‡u¿ba zdrowia, szkolnictwo czytamy
w prasie. W rzeczywisto*ci jest zupe‡nie inaczej. Wiem to od
samych Afgaæczykw, tych ktrych przyjŒli*my na studia na UW,
ktrzy mwi„ o tych sprawach w sposb otwarty. Ten obraz nie jest
tak piŒkny , t‡umaczy‡a. , Musimy pamiŒta', ¿e mamy do
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czynienia z zupe‡nie obc„, inn„ kultur„. Profesor Brzeziæski
niedawno mwi‡, ¿e jest czas, by uszanowa' obce wzory, inno*',
odmienno*' *wiata. My*lŒ, ¿e ten czas w‡a*nie nasta‡ , apelowa‡a
pani profesor.
Czaszka jako wyznacznik to¿samo/ci
W okresie neolitu na Bliskim Wschodzie powszechne by‡o
oddzielanie czaszek przodkw od reszty szkieletu i modelowanie
rysw twarzy z gipsu i muszelek. Dekapitacja wystepowa‡a rwnie¿
u Celtw, czaszki wrogw wystawione na widok publiczny mia‡y
odstrasza' intruzw. Rozpowszechniony by‡ te¿ w wielu miejscach
*wiata w okresie neolitu zwyczaj sztucznego deformowania
czaszek osb nale¿„cych do elity, cho' deformacje takie mog‡y
by' rwnie¿ wynikiem aktywno*ci fizycznej, na przyk‡ad noszenia
ciŒ¿arw na g‡owie. Obyczaje bŒd„ce przyk‡adami u¿ycia czaszki
jako wyznacznika to¿samo*ci by‡y jednym z tematw wyk‡adu
ÐThe skull: in prehistory, in history, and now wyg‡oszonego na
UW 20 marca przez wybitn„ antropolog dr TheyŒ Molleson
z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
Dr Molleson opowiedzia‡a te¿ o czaszce jako przedmiocie
zainteresowania wsp‡czesnych antropologw (dziŒki jej pomiarom mog„ oni bada' m.in. r¿nice i podobieæstwa miŒdzy
populacjami ludzkimi). Przedstawi‡a przyk‡ady symbolicznego
wykorzystania czaszki , jako symbolu *mierci w kulturze europejskiej lub symbolu ¿ycia w neolicie na Bliskim Wschodzie.
Mwi‡a o czaszce jako przedmiocie komunikacji spo‡ecznej,
podaj„c przyk‡ad projektu Damiena Hirsta, ktry odlew zakupionej w antykwariacie czaszki ¿yj„cej w XVIII w. kobiety wysadzi‡
diamentami i wystawi‡ na aukcji jako dzie‡o sztuki.
Dr Theya Molleson go*ci‡a w Polsce na zaproszenie Instytutu
Archeologii UW. W dniach 16-20 marca wraz z dr Helen Liversidge
(Barts and The London School of Medicine and Dentistry) uczy‡y
pracownikw i studentw z UW, UJ, UAM, UMK i IAiE PAN,
w jaki sposb na podstawie ko*ci i zŒbw mo¿na rekonstruowa'
rodzaje aktywno*ci fizycznej osb, do ktrych nale¿„ badane
szkielety.
O czym piszcz„ czarne dziury
Astronomia fal grawitacyjnych jest stosunkowo m‡od„, ale bardzo
dynamicznie rozwijaj„c„ siŒ dziedzin„ fizyki. Jej tajnikom po*wiŒcony by‡ kolejny z cyklu Ð8 Wyk‡adw na Nowe Tysi„clecie
wyg‡oszony przez prof. Tomasza Bulika.
Fale grawitacyjne przez d‡u¿szy czas by‡y obiektem sporw
uczonych, ktrzy zastanawiali siŒ nad ich istnieniem. Wielu
twierdzi‡o, ¿e jest to tylko szczeglny sposb przedstawienia i opisu
czasoprzestrzeni, a nie istniej„ce zjawisko. Dowodw empirycznych
na istnienie fal grawitacyjnych dostarczaj„ obserwacje pulsarw, czyli
gwiazd neutronowych wysy‡aj„cych w niewielkich, idealnie rwnych odstŒpach czasu impulsy promieniowania elektronicznego.
, Nie mogŒ zaprezentowa' w tej sali pulsara, ale mogŒ wyja*ni' jak
dzia‡a , mwi‡ podczas wyk‡adu prof. Bulik. , Je*li wez·miemy
dzwoni„cy budzik, w‡o¿ymy go do torby i zaczniemy modelowa'
ruch orbitalny obracaj„c torbŒ w powietrzu, us‡yszymy, ¿e ton
budzika zmienia siŒ w zale¿no*ci od jego po‡o¿enia na orbicie ,
t‡umaczy‡ profesor. Badaj„c odstŒpy i zmiany przychodz„cych
sygna‡w, mo¿na zbada' kszta‡t i zmiany orbity, po ktrej wybrany
obiekt siŒ porusza. , Podczas obserwacji wykazano, ¿e orbita pulsara
zmniejsza siŒ i zacie*nia, a to oznacza, ¿e z uk‡adu Ðwycieka czŒ*'
energii , mwi‡ fizyk. , Utrata energii jest dok‡adnie taka, jak
przewiduje oglna teoria wzglŒdno*ci przy za‡o¿eniu istnienia fal
grawitacyjnych. Mo¿na wiŒc powiedzie', ¿e znikanie czego* , w tym
przypadku czŒ*ci energii , jest dowodem na istnienie czego* innego,
czyli naszych fal grawitacyjnych , mwi‡ badacz. Ca‡y czas
astronomowie poszukaj„ jednak bezpo*redniego dowodu na ich
istnienie. Mo¿na ich szuka' w sygna‡ach dz·wiŒkowych p‡yn„cych
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w momencie kryzysu otwiera siŒ natomiast wielka szansa
rozpoznania i wykorzystania nieistniej„cych wcze*niej mo¿liwo*ci.

Prof. Tomasz Bulik podczas wykładu, fot. M. Kluczek

z kosmosu, a jak siŒ okazuje zarwno Droga Mleczna, gwiazdy,
galaktyki, a nawet czarne dziury wydaj„ dz·wiŒki. CzŒ*' dz·wiŒkw
zosta‡a zaprezentowana podczas wyk‡adu. S‡uchacze dziŒki temu
przekonali siŒ miŒdzy innymi, ¿e przy po‡„czeniu czarnych dziur
powstaje dz·wiŒk, ktry mo¿na porwna' do tego towarzysz„cego
otwieraniu butelki wina. Nie trzeba dodawa', jak du¿y entuzjazm
wywo‡a‡o to w*rd s‡uchaczy.
Prof. Bulik jest specjalist„ w zakresie astrofizyki teoretycznej.
Pracuje w Obserwatorium Astronomicznym UW oraz Centrum
Astronomicznym im. Miko‡aja Kopernika PAN.
Kryzys rodzi nowy /wiat
25 lutego odby‡a siŒ kolejna debata Instytutu Socjologii UW. Jej
tematem by‡ *wiatowy kryzys ekonomiczny, paneli*ci zastanawiali
siŒ nad spo‡ecznymi skutkami obecnego za‡amania rynkw
finansowych. W debacie wziŒli udzia‡ ekonomista dr Maciej
Bukowski (SGH) oraz socjolog dr Dariusz Zalewski (IS UW).
Dr Zalewski rozwa¿a‡, jak kryzys ekonomiczny mo¿e wp‡yn„'
na instytucje paæstwa. Wyrazi‡ w„tpliwo*', czy w Polsce jest
miejsce na stworzenie nowych mechanizmw os‡on socjalnych,
tak jak dzieje siŒ to w USA, gdzie ponownie rozwa¿ana jest kwestia
wprowadzenia powszechnych ubezpieczeæ zdrowotnych. Nie
wykluczy‡, ¿e sytuacja na rynkach finansowych mo¿e wp‡yn„' na
sposb sprawowania i legitymizowania demokratycznej w‡adzy.
Z jednej strony powa¿ne trudno*ci ekonomiczne mog„ podwa¿y'
zaufanie do demokratycznych rz„dw. Z drugiej za* strony mog„
sprzyja' wytworzeniu nowych mechanizmw uczestniczenia we
w‡adzy poprzez mediacje i konsultacje miŒdzy zbiorowymi
aktorami, przedsiŒbiorcami i rz„dem. , Gdyby w tym kierunku
posz‡y prby rozwi„zywania rozmaitych konfliktw, to demokracja
zyska‡aby walor partycypacji. Nie jest wykluczone, ¿e w czasie
kryzysu poszerzy siŒ przestrzeæ do dialogu, uzgadniania rozmaitych interesw, tak ¿eby minimalizowa' spo‡eczne koszty kryzysu
dla poszczeglnych grup mwi‡ dr Zalewski.
Dr Bukowski podkre*li‡, ¿e okresy recesji maj„ zazwyczaj nie
tylko negatywne, ale i pozytywne skutki, w pewnym sensie rodz„c
nowy wiat. Przyk‡adem jest przy*pieszenie wprowadzenia nowych
technologii, do ktrego dochodzi w momencie, kiedy inwestowanie w tradycyjne ga‡Œzie przemys‡u przestaje by' op‡acalne. Osoby
zajmuj„ce ju¿ okre*lone pozycje mog„ wiele straci' na tym
przesuniŒciu. Przed m‡odym pokoleniem, wchodz„cym na rynek
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Jednooki jest krlem w/rd /lepcw
Obecno*' b‡aznw, chamw i mŒdrcw w polskiej polityce by‡a
tematem interdyscyplinarnej debaty ÐOd Staæczyka do Palikota,
zorganizowanej pod koniec marca przez Instytut Lingwistyki
Stosowanej. Podczas dyskusji badacze zajmuj„cy siŒ psychologi„
spo‡eczn„, histori„, antropologi„ kultury, socjologi„ i mediami
zastanawiali siŒ nad funkcjonowaniem ¿ycia politycznego oraz
jako*ci„ dyskursu publicznego w Polsce. Wiele uwagi uczestnicy
po*wiŒcili te¿ zaanga¿owaniu Polakw w politykŒ. , Niestety jako
spo‡eczeæstwo nie jeste*my aktywni. I mimo ¿e do*' czŒsto
rozmawiamy o ¿yciu publicznym, rozmowy te maj„ zazwyczaj
charakter Ðpogaduszek przy deserze , s„ mi‡e, ale niewiele wnosz„
, mwi‡a prof. Krystyna Skar¿yæska. Badaczka t‡umaczy‡a, ¿e
Polacy zazwyczaj s„ bez reszty oddani swoim sprawom i je¿eli
wiŒkszo*' z nich pomy*lnie siŒ toczy, o polityce tylko rozmawiaj„,
zamiast siŒ w ni„ anga¿owa'. Prof. Skar¿yæska w takiej postawie
upatruje ·zrde‡ powszechnego spo‡ecznego przyzwolenia na
zachowania niekulturalne i nieodpowiednie. , Polityka jest
w zasadzie w wiŒkszym stopniu nieustaj„c„ widowiskow„ utarczk„,
a nie wsplnym wysi‡kiem ukierunkowanym na rozwi„zywanie
problemw , doda‡a.
Amerykanista prof. Zbigniew Lewicki mwi‡ o r¿nicach
miŒdzy ¿yciem politycznym w Polsce i USA. , Uwa¿a siŒ, ¿e ¿ycie
polityczne Stanw Zjednoczonych jest oglno*wiatowym wzorcem, takim politycznym odpowiednikiem metra z Sevres ,
powiedzia‡. Mwi‡ o tym, ¿e w mediach czŒsto stosuje siŒ frazŒ-klucz Ða w USA robi siŒ to tak albo inaczej. W rzeczywisto*ci
jednak polskiego i amerykaæskiego ¿ycia politycznego nie da siŒ ze
sob„ porwna'. , Amerykanie nigdy nie mieli postaci nadwornego
b‡azna czy te¿ Staæczyka lub Palikota. Pod tym wzglŒdem nasze
¿ycie polityczne jest prawdziwym unikatem , mwi‡ profesor.
Kolejn„ r¿nic„ pomiŒdzy naszym i amerykaæskim ¿yciem
politycznym, ktr„ podkre*li‡ amerykanista jest ogromne poszanowanie retoryki i dyskursu publicznego w USA. , Politycy
spŒdzaj„ d‡ugie godziny na rozmowach z wyborcami, debatach,
wywiadach , mwi‡ profesor. , Polski dyskurs polityczny toczy siŒ
na bardzo niskim poziomie, a politycy wys‡awiaj„ siŒ niepoprawnie
i niedbale. W my*l zasady, ¿e w*rd *lepych jednooki jest krlem,
rekordy popularno*ci bij„ ci, ktrzy nie myl„ przypadkw i potrafi„
odpowiednio zastosowa' formy ÐproszŒ pani oraz ÐproszŒ pani„ ,
mwi‡ prof. Lewicki
Otwarta nauka
W wielu *rodowiskach naukowych narasta dzi* przekonanie, ¿e
dotychczasowe mechanizmy komunikacji naukowej ju¿ nie
wystarczaj„ , nowe mo¿liwo*ci oferowane przez technologie
cyfrowe rewolucjonizuj„ kwestiŒ wymiany i dostŒpu do wiedzy
naukowej. W szczeglno*ci przy malej„cych kosztach dystrybucji
raz wyprodukowanej tre*ci mo¿liwe staje siŒ zapewnienie swobodnego, powszechnego dostŒpu do wiedzy. Ta realizacja etosu
naukowego z pomoc„ technologii cyfrowych jest celem stawianym
sobie przez naukowcw i instytucje zaanga¿owane w tworzenie
Otwartej Nauki. Termin ten obejmuje wszelkie starania dotycz„ce
wdra¿ania otwartych modeli produkcji i dystrybucji tre*ci naukowych: artyku‡w i ksi„¿ek, ale tak¿e surowych danych,
wstŒpnych wynikw badaæ czy materia‡w edukacyjnych
w szkolnictwie wy¿szym.
Polem, na ktrym za‡o¿enia Otwartej Nauki s„ dzi* najpe‡niej
realizowane, s„ tre*ci czasopism naukowych. Od pocz„tku XXI w.
pod has‡em ÐOtwartego dostŒpu (Open Access) dziesi„tki uczelni
i jednostek badawczych, instytucji finansuj„cych naukŒ oraz
indywidualnych naukowcw otwiera dostŒp do artyku‡w na-
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ukowych. PrzyjŒte dwie *cie¿ki dzia‡ania zak‡adaj„ jednoczesn„
archiwizacjŒ tekstw przez ich autorw w tworzonych dla tego celu
repozytoriach cyfrowych (dziedzinowych lub instytucjonalnych)
oraz przechodzenie ca‡ych czasopism naukowych na otwarty
model publikacji. Otwarty dostŒp jest dzi* rekomendowany
miŒdzy innymi przez OECD, KomisjŒ Europejsk„ oraz Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetw; strategie otwartego dostŒpu realizuj„ takie instytucje finansuj„ce badania jak amerykaæski
National Institute of Health, brytyjski Wellcome Trust czy
niemieckie Max Planck Gesellschaft; a w awangardzie otwartych
instytucji znajduj„ siŒ takie uczelnie jak Harvard, Stanford czy
MIT. Podstawowa zasada, przyjŒta przez te instytucje, zak‡ada, ¿e
wyniki badaæ finansowanych ze *rodkw publicznych powinny
by' publicznie dostŒpne.
W Polsce model Otwartej Nauki nie jest jeszcze znany, a wdra¿aj„ go pojedyncze instytucje i publikacje. Jednocze*nie otwarty
dostŒp do wiedzy mo¿e wp‡yn„' pozytywnie na innowacyjno*',
tempo i skuteczno*' prowadzonych badaæ oraz wyrwnywa' szanse
edukacyjne. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW jest jedn„ z instytucji wdra¿aj„cych
otwarte modele w polskiej nauce. ICM podejmuje inicjatywy
zwi„zane z otwartym dostŒpem do czasopism naukowych w ramach
projektu Biblioteka Wirtualna Nauki. RozpoczŒty w tym roku
w ICM projekt ÐOtwrz ksi„¿kŒ (http://otworzksiazke.pl) ma na
celu zwiŒkszenie dostŒpno*ci ksi„¿ek naukowych, poprzez publiczne udostŒpnienie ich za zgod„ autorw w internecie.
Sposoby rozwi„zywania sporw akademickich
Spory s„ nieod‡„cznym elementem ¿ycia ka¿dej spo‡eczno*ci.
Towarzysz„ nam rwnie¿ w ¿yciu akademickim. Wymiana pogl„dw
oraz przedstawianie swoich racji czŒsto prowadzi do nieporozumieæ,
ktre mog„ narasta' a nawet przeradza' siŒ w d‡ugotrwa‡e konflikty.
To, czy spr bŒdzie mia‡ wymiar negatywny, czy wp‡ynie pozytywnie
na nasze ¿ycie i pracŒ zale¿y od nas.
Wydaje siŒ, ¿e nie ma lepszego miejsca do rozwi„zywania
problemw za pomoc„ dialogu ni¿ akademia. Na uczelniach zagranicznych, zw‡aszcza w Stanach Zjednoczonych, od kilkunastu lat
z powodzeniem stosuje siŒ takie metody, jak mediacja akademicka
i instytucja ombudsmana akademickiego. W Polsce ustawa o szkolnictwie wy¿szym oraz wewnŒtrzne statuty i regulaminy wy¿szych
uczelni nie przewiduj„ polubownych metod zapobiegania konfliktom i rozwi„zywania sporw.
Na Uniwersytecie Warszawskim ideŒ rozwi„zywania sporw
akademickich za pomoc„ mediacji i innych polubownych sposobw
opartych na dialogu propaguje Centrum Rozwi„zywania Sporw
i Konfliktw przy WPiA. Idea ta jest wspierana przez w‡adze
uczelni. Pracownicy oraz studenci maj„ mo¿liwo*' wziŒcia udzia‡u
w szkoleniach oraz warsztatach dotycz„cych efektywnej komunikacji i radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi oraz alternatywnych metod rozwi„zywania sporw. Mog„ tak¿e zg‡osi' siŒ do
centrum z pro*b„ o pomoc mediatorw akademickich w rozwi„zaniu ich uczelnianych problemw. W dniach 14-16 maja centrum
zorganizowa‡o na UW Dni Mediacji i Negocjacji. Ich uczestnicy
mogli wzi„' udzia‡ w warsztatach mediacyjnych, porozmawia'
z zawodowymi mediatorami, a przede wszystkim dowiedzie' siŒ,
w jaki sposb mog„ skutecznie rozwi„zywa' swoje problemy
i spory, do ktrych dochodzi na uczelni.
Mistrz Ortografii Prawniczej
3 kwietnia odby‡o siŒ III Oglnopolskie Dyktando Prawnicze.
Uczestnicy dyktanda zmierzyli siŒ z tekstem naszpikowanym nie
tylko pu‡apkami ortograficznymi, ale i specyficznymi zwrotami
z jŒzyka prawniczego. Tematem tegorocznych zmagaæ z ortografi„
by‡y ÐP‡ prawnicze, a p‡ lingwistyczne nie‡atwe rozwa¿ania
o nieruchomo*ciach i ochronie przyrody. Z tekstem przygoto-
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wanym przez prof. Rados‡awa Pawelca z Wydzia‡u Polonistyki UW
zmaga‡o siŒ ponad 140 studentw, ktrzy rozwa¿ali miŒdzy innymi
czy Ðnie warto by siŒ zastanowi' nad wyd‡u¿eniem arcykrtkiego
zdaniem niektrych okresu ochronnego takich ptakw, jak
pustu‡ka, g¿eg¿‡ka, jask‡ka, cietrzew i ba¿ant. Mistrzem Ortografii Prawniczej zosta‡ Daniel Dzia‡a, student czwartego roku
MISH. Jury przyzna‡o tak¿e wyr¿nienia Ewie Zegler i Agnieszce
Nowak.
Na rzecz wolnej Bia‡orusi
4 kwietnia dr Aliaksandr ﬂ‡utka odebra‡ nagrodŒ im. Lwa Sapiehy,
przyznawan„ za zas‡ugi w budowaniu niepodleg‡ej i demokratycznej Bia‡orusi oraz w kszta‡towaniu i rozwoju bia‡oruskiego
spo‡eczeæstwa obywatelskiego. Nagroda fundowana jest przez
grupŒ polskich uniwersytetw (UW, UJ, UWr, UAM, UwB), jej
inicjatorami w 2006 r. by‡y Studium Europy Wschodniej UW oraz
Kolegium Europy Wschodniej we Wroc‡awiu. Patronat honorowy
nad wyr¿nieniem sprawuje prezydent RP.
Dr Aliaksandr ﬂ‡utka jest historykiem literatury i filologiem
klasycznym. Pracuje w Instytucie Historii Bia‡oruskiej Akademii
Nauk, redaguje czasopismo ÐNasza Wiara. W 1992 r. ukoæczy‡
I edycjŒ Wschodniej Szko‡y Letniej UW. Podczas tegorocznego
pobytu w Polsce kontynuowa‡ badania nad histori„ Bia‡orusi
w XIII-XIV w. w oparciu o akta ‡aciæskie. Wyg‡osi‡ te¿ cykl
wyk‡adw na temat Bia‡orusi na uniwersytetach funduj„cych
nagrodŒ.
Polacy w Brazylii
Wystawa ÐPolacy w Brazylii prezentowana w Galerii Muzeum
UW w Pa‡acu Kazimierzowskim w drugiej po‡owie marca by‡a
elementem obchodw dwch wa¿nych dla brazylijskiej Polonii
rocznic , 80. rocznicy istnienia Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego
oraz 140. rocznicy przybycia pierwszej grupy emigrantw polskich
do Brazylii, do Brusque w stanie Santa Catarina.
Ekspozycja jest polsk„ wersj„ wystawy ÐPoloneses no Brasil,
prezentowanej w Brazylii. Autorem jej scenariusza jest prof. Henryk Siewierski, dyrektor Instytutu Literatury na Uniwersytecie
w Brasilii, wybitny t‡umacz literatury polskiej na jŒzyk portugalski.
Zwiedzaj„cy wystawŒ mogli pozna' historiŒ polskiej emigracji do
Brazylii oraz dzisiejsze ¿ycie polskich imigrantw w ich nowej
ojczyz·nie. W Brazylii ¿yje oko‡o p‡tora miliona osb polskiego
pochodzenia i Polakw, g‡wnie w stanach ParanÆ, Santa Catarina
i Rio Grande do Sul. Twrcy wystawy przybli¿yli te¿ wk‡ad
Polakw i Brazylijczykw polskiego pochodzenia w rozwj
gospodarki, literatury i nauki brazylijskiej oraz dzia‡alno*' polskich
ksiŒ¿y, misjonarzy i zakonnic. Zwiedzaj„cy mogli przekona' siŒ, ¿e
Polonia brazylijska do dnia dzisiejszego pielŒgnuje polskie tradycje,
kulturŒ oraz jŒzyk.
Turnieje o puchar JMR
W pierwszy weekend kwietnia dru¿yny pi‡ki koszykowej oraz
siatkowej reprezentuj„ce mazowieckie szko‡y ponadgimnazjalne
walczy‡y o puchar rektor UW. Zawody, zorganizowane przez Biuro
ds. Rekrutacji, odby‡y siŒ w uniwersyteckim Centrum Sportu
i Rekreacji. Ich celem by‡a popularyzacja w*rd uczniw idei
sportu akademickiego oraz aktywnego spŒdzania wolnego czasu.
Nagrody dla najlepszych dru¿yn oraz wyr¿niaj„cych siŒ zawodnikw wrŒczy‡a prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow, rektor UW.
Po zaciŒtych fina‡ach I miejsce w pi‡ce siatkowej w*rd ch‡opcw
wywalczy‡a dru¿yna XLIV LO w Warszawie, w*rd dziewcz„t
najlepsze okaza‡y siŒ siatkarki z Zespo‡u Szk‡ Ekonomicznych
w Miæsku Mazowieckim. Reprezentanci LXXVIII LO w Warszawie
zajŒli pierwsze miejsce w*rd koszykarzy, w*rd dziewcz„t w tej
samej dyscyplinie zwyciŒ¿y‡ zesp‡ I LO w Piasecznie.
Miesi„c pz·niej, 8 maja o puchar rektor UW walczyli studenci
uczelni, podczas rozgrywek odbywaj„cych siŒ w ramach Juwena-
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liw. Konkurowali ze sob„ w piŒciu dyscyplinach: halowej pi‡ce
no¿nej, siatkwce, koszykwce, tenisie sto‡owym oraz p‡ywaniu.
Na zakoæczenie turnieju odby‡ siŒ mecz pi‡ki siatkowej pomiŒdzy
studentami i pracownikami UW. Z rywalizacji zwyciŒsko wyszli ci
drudzy.
7wiŒto studentw
Szturmonalia, Gardenalia, MISHalia, Polarne Regionalia , to
nazwy tylko kilku spo*rd licznych imprez, ktre odby‡y siŒ w
maju w ramach tegorocznych Juwenaliw. Z ka¿dym rokiem
akademickim program studenckiego *wiŒta staje siŒ coraz bogatszy,
a w jego organizacjŒ w‡„czaj„ siŒ studenci kolejnych wydzia‡w.
W tym roku, obok tradycyjnych koncertw, studenci zorganizowali m.in. Dni Afrykaæskie, podczas ktrych odby‡ siŒ festiwal
kinematografii afrykaæskiej po‡„czony z konferencj„ naukow„,
pokazami slajdw, warsztatami taæca i gry na tradycyjnych bŒbnach.
W ramach Dni Archeologa, odby‡y siŒ pokazy walk bractw
rycerskich, targi rzemios‡a i mody *redniowiecznej, symulacje
wykopu archeologicznego oraz pokaz teatru greckiego. Z kolei
dziŒki Dniom Innowacji na Wydziale Zarz„dzania mo¿na by‡o
wiele dowiedzie' siŒ o trendach panuj„cych w dziedzinie
nanotechnologii, IT, inkubatorach technologicznych, dotacjach
unijnych i dzia‡alno*ci funduszy VC/PE na rynku high-tech.
Wytaæczone medale
W VIII Oglnopolskim Konkursie Taæcw Polskich ÐO Pier*cieæ
KsiŒ¿nej Izabeli, ktry odby‡ siŒ w Pu‡awach na prze‡omie lutego i
marca, Zesp‡ Pie*ni i Taæca ÐWarszawianka zaprezentowa‡ siŒ
doskonale. W konkursie wziŒ‡o udzia‡ prawie 150 par z ca‡ej Polski,
w tym 19 reprezentuj„cych ÐWarszawiankŒ. Miejsca na podium
zdobyli przedstawicie wszystkich grup wiekowych, w sumie nasi
tancerze wywalczyli 10 medali.

Zaproszenie
Akademicka Poradnia Prawna
Je*li jeste* studentem i potrzebujesz porady prawnika mo¿esz j„
uzyska' bezp‡atnie w Akademickiej Poradni Prawnej. Studenci
WPiA, wystŒpuj„cy w roli m‡odszych doradcw, pomog„ ci
w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, administracyjnego oraz pracy. W poradni pracuj„ tak¿e do*wiadczeni
prawnicy, spe‡niaj„cy rolŒ starszych doradcw i nadzoruj„cy pracŒ
studentw.

Wystawa ksia˛żek artystów warszawskich zgłoszonych do Kolekcji Polskiej
Ksia˛żki artystycznej z przełomu XX i XXI w., prezentowana od 24 kwietnia
do 17 maja w BUW. Na zdje˛ciu dwie prace Włodzimierza Szymańskiego:
„Przedmiot Ksia˛żkowy” (po lewej) oraz „Nie be˛dzie nocy ani dnia...”
(po prawej). Artysta wykorzystał w swoich pracach drewno, papier, szkło,
kamień, skóre˛, płótno oraz pigmenty, fot BUW

Studenci z poradni uczestnicz„ w cotygodniowych audycjach
ÐNa Prawo Patrz emitowanych na antenie radia Kampus (wtorek,
godz. 13.00), po*wiŒconych czŒsto spotykanym problemom prawnym. Biuro poradni mie*ci siŒ w budynku Zarz„du Samorz„du
Studentw UW. WiŒcej na stronie: www.poradnia.vislegis.pl.
n
Opracowanie: Redakcja
Wsp$‡praca: dr Edyta Brz$ska-W$jtowicz (Wydzia‡ Biologii), Micha‡
Czapski (WPiA), dr hab. Piotr Durka (Wydzia‡ Fizyki), dr Agnieszka
Fihel (WNE), Mateusz HŒdzelek (Wydzia‡ Psychologii), dr Miko‡aj
Jasiæski (WFiS), dr Rafa‡ Ku (Wydzia‡ Fizyki), prof. Dariusz Kuz·mina
(Wydzia‡ Historyczny), Stanis‡aw Pawliszewski (Towarzystwo Polsko-Brazylijskie), Alicja S‡owikowska (kurator wystawy ÐKsi„¿ki artyst$w
warszawskich=), dr Arkadiusz So‡tysiak (Wydzia‡ Historyczny), Agata
Stasik (MISH), dr Jacek Szczytko (Wydzia‡ Fizyki), dr Aleksander
Tarkowski (ICM), Anna Wo‡odko (BUW), dr Zuzanna Wygnaæska
(Centrum Archeologii @r$dziemnomorskiej), dr Jakub Zaj„czkowski
(WDiNP).

Nominacje profesorskie
Senat UW na posiedzeniu 22 kwietnia 2009 r. pozytywnie zaopiniował wnioski
w sprawie mianowania na stanowisko:
profesora zwyczajnego na czas nieokre/lony
prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia (Wydzia‡ Polonistyki)
prof. dr. hab. Miros‡awa Lachowicza
(Wydzia‡ Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
profesora nadzwyczajnego na czas nieokre/lony
dr hab. Ma‡gorzaty Gersdorf (Wydzia‡ Prawa i Administracji)
dr. hab. Tadeusza Kowalskiego
(Wydzia‡ Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)
dr. hab. Jacka Majewskiego (Wydzia‡ Fizyki)

Uniwersytet Warszawski Czerwiec 2009

dr hab. Izabelli Rylskiej (Wydzia‡ Filozofii i Socjologii)
dr hab. Aleksandry Wiktorowskiej (Wydzia‡ Prawa i Administracji)
profesora nadzwyczajnego na piŒ3 lat
dr. hab. Dariusza Dziuby (Wydzia‡ Nauk Ekonomicznych)
dr hab. Urszuli Fory* (Wydzia‡ Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
dr. hab. Piotra Gwiazdy
(Wydzia‡ Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
dr. hab. Adama Opalskiego (Wydzia‡ Prawa i Administracji)
dr. hab. Tomasza Wjcika (Wydzia‡ Polonistyki)
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Ma˛drość wieków odległych
prof. Stanis‡aw Nicieja, wyg‡aszaj„c
n 26 lutego Senat Uniwersytetu OpollaudacjŒ. W*rd prac prof. Samsonowiskiego jednog‡o*nie zadecydowa‡
cza s„ zarwno prace *ci*le naukowe,
o nadaniu prof. Henrykowi Samsonoopatrzone rozbudowanym aparatem
wiczowi tytu‡u doktora honoris causa.
naukowym, jak i publikacje popularyPromotorem doktoratu honorowego
zatorskie, pisane lekko, ale zawsze na
by‡ prof. Stanis‡aw Nicieja, recenzennajwy¿szym poziomie. Analizy historii
tami , prof. Feliks Kiryk z Uniwersytetu
Polski, takie jak ÐZ‡ota jesieæ polskiego
Pedagogicznego w Krakowie oraz
*redniowiecza, ÐMiejsce Polski w Euprof. Jerzy Strzelczyk z Uniwersytetu
ropie czy ÐSchy‡ek *redniowiecznej
Adama Mickiewicza w Poznaniu. UroEuropy wesz‡y na sta‡e do kanonu
czysto*', podczas ktrej prof. Samsopolskiej historiografii. Cech„ wspln„
nowicz odebra‡ dyplom z r„k prof.
tych prac jest ukazanie dziejw Polski
Krystyny Czai, rektor UO, odby‡a siŒ
na bardzo szerokim tle ca‡ej cywilizacji
10 marca.
Europy.
Prof. Samsonowicz od ponad piŒ'Uroczystość na UO, fot. S. Mielnik
Prof. Samsonowicz zawsze bardzo
dziesiŒciu lat jest zwi„zany z UW , tu
wiele czasu i uwagi po*wiŒca swoim
w 1950 r. ukoæczy‡ studia historyczne,
studentom, jest promotorem wielu prac magisterskich i rozpraw
a nastŒpnie pokona‡ wszystkie szczeble kariery akademickiej. Jego
doktorskich. , Zawsze uwa¿a‡ i powtarza‡ swoim studentom oraz
dorobek naukowy jest imponuj„cy , sk‡ada siŒ na niego oko‡o 900
asystentom, i¿ m„dro*ci„ XX w. nie mo¿na kierowa' siŒ przy
pozycji bibliograficznych. , Jest w nim zapis klasycznej drogi, jak„
ocenianiu wiekw odleg‡ych. Aby s„dzi' ludzi z dawnych epok,
przechodzi uczony, od prac analitycznych, ·zrd‡owych, czŒsto
trzeba stara' siŒ pozna' dog‡Œbnie ich naturŒ, prawa, wyobra¿enia,
w„sko tematycznych, przyczynkarskich, wycinkowych, do prac
wiedzŒ i obyczaje, ktre w ich epoce obowi„zywa‡y , mwi‡
syntetycznych, imponuj„cych erudycj„, szerokimi horyzontami,
prof. Nicieja.
dojrza‡o*ci„ i wysublimowaniem intelektualnym , powiedzia‡
n

Żelazna dyscyplina mediewisty
podczas uroczysto*ci prof. Samsonon 20 marca prof. Karol Modzelewski
wicz. W 2007 r. prof. Modzelewski
odebra‡ z r„k prof. Jzefa Kubika,
zosta‡ uhonorowany ÐPolskim Nobrektora Uniwersytetu Kazimierza Wiellem, czyli nagrod„ Fundacji na Rzecz
kiego dyplom doktora honorowego
Nauki Polskiej za badania nad histori„
bydgoskiej uczelni. Promotorem dokpowstawania to¿samoci europejskiej odkrytoratu by‡ prof. Leszek Mrozewicz,
waj„ce znaczenie tradycji przedchrzecijaærecenzentami profesorowie Maria
skiej i wielokulturowej dla wsp$‡czesnego
Dzielska, Andrzej Radzimiæski i HenpojŒcia Europy przedstawione w dziele
ryk Samsonowicz.
ÐBarbarzyæska Europa=.
Prof. Karol Modzelewski jest jedProf. Modzelewski jest jednym
nym z twrcw polskiej szko‡y mediez najbardziej zas‡u¿onych opozycjoniwistycznej. Jego zainteresowania bastw PRL. Wraz z Jackiem Kuroniem
dawcze koncentruj„ siŒ wok‡ ponapisa‡ s‡ynny ÐList otwarty do partii.
cz„tkw spo‡eczeæstwa polskiego oraz
Za swoj„ dzia‡alno*' opozycyjn„ w PRL
paæstw powsta‡ych po upadku CesarProf. K. Modzelewski, fot. M. Kluczek
spŒdzi‡ w wiŒzieniach ponad 8 lat.
stwa Rzymskiego i stosunkw le¿„cych
Za udzia‡ w Marcu 68 zosta‡ skazany
u podstaw cywilizacji europejskiej. Dona 3,5 roku wiŒzienia, w 1982 r. by‡ internowany przez ponad 2 lata
robek naukowy prof. Modzelewskiego obejmuje niemal osiemza ÐprbŒ obalenia ustroju PRL. , W niezwykle trudnych
dziesi„t publikacji w r¿nych jŒzykach. CzŒ*' z nich , m.in.
warunkach wiŒziennych, wspomagany literatur„ przedmiotu przez
ÐOrganizacja gospodarcza paæstwa piastowskiego (X-XIII w.),
kolegw-historykw, ale pozbawiony archiwaliw i ¿yciodajnych
ÐCh‡opi w monarchii wczesnopiastowskiej, czy te¿ niedawno
kontaktw ze *rodowiskiem naukowym, konfrontacji i dyskusji,
wydana ÐBarbarzyæska Europa , wesz‡y do kanonu polskiej
napisa‡ pierwotn„ wersjŒ swojej pracy o dziejach ludno*ci
i europejskiej literatury mediewistycznej. , WiŒkszo*' prac
ch‡opskiej w epoce piastowskiej , przypomnia‡a w swej recenzji
prof. Modzelewskiego ma opiniŒ badaæ prekursorskich, wprowaprof. Dzielska. , Prof. Modzelewski wykazywa‡ i wykazuje ¿elazn„
dzaj„cych naukŒ na zupe‡nie nowe tory , mwi‡ prof. Mrozewicz.
konsekwencjŒ, nawet w najtrudniejszych dla siebie okresach ¿ycia
, Rzadko ktre studia polskich historykw przynios‡y taki odzew
znaczonych represjami i latami wiŒziennego odosobnienia , mwi‡
w historiografii i narodowej, i powszechnej, wywo‡uj„c twrcz„
rektor UKW.
dyskusjŒ oraz tworz„c uznawany dzi* kanon wiedzy , powiedzia‡
n
Opracowanie: Justyna Jasiewicz-Hall
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Godza˛c fides i ratio
Prof. Francisco Ayala doktorem honoris causa UW
KATARZYNA ŁUKASZEWSKA
lekularnymi , napisa‡ w recenzji prof. Urbanek. W swych
n Pwiat naukowy prze¿y‡ w swej historii dwie wielki rewolucje,
badaniach Ayala koncentrowa‡ siŒ przede wszystkim na zagadniektre na zawsze zmieni‡y nasze postrzeganie rzeczywisto*ci.
niach genetyki procesw ewolucji, ewolucji molekularnej, meAutorem pierwszej by‡ Miko‡aj Kopernik, drugiej za* Karol
chanizmach powstawania gatunkw oraz zmienno*ci genetycznej
Darwin. , Rewolucja kopernikaæska polega‡a na usuniŒciu Ziemi
w populacjach. Prowadz„c badania wsp‡pracowa‡ m.in. z boz centrum wszech*wiata i uczynienia z niej jednej z szeregu planet
tanikami z UW zajmuj„cymi siŒ
kr„¿„cych wok‡ s‡oæca. Rewolugenetyk„ ewolucyjn„ ro*lin, w tym
cja darwinowska polega‡a na usuz prof. Janem Kwiatowskim,
niŒciu gatunku ludzkiego z cenz ktrym wsplnie opublikowa‡
trum ¿ycia na Ziemi i uczynienia
kilkana*cie artyku‡w naukowych.
z niego jednego z wielu gatunkw
Genetyka i szerzej biologia nie
, t‡umaczy‡ podczas wyk‡adu
s„ jednak jedynymi dyscyplinami
na Uniwersytecie Warszawskim
naukowymi, ktrym po*wiŒca‡ siŒ
prof. Francisco Ayala z Uniwersyprof. Ayala. Wyk‡ada on na trzech
tetu Kalifornijskiego. Referat ÐCowydzia‡ach Uniwersytetu Kalipernicus and Darwin , Two Revofornijskiego , jako profesor ekololutions wieæczy‡ uroczysto*' nagii i biologii ewolucyjnej na Wydania prof. Ayali tytu‡u doktora
dziale Biologii, jako profesor filohonoris causa UW, ktra odby‡a siŒ
zofii na Wydziale Humanistycz15 maja w dawnym budynku
nym oraz logiki i filozofii nauki na
Biblioteki Uniwersyteckiej. HoWydziale Nauk Spo‡ecznych. Aknorowy doktorat zosta‡ przyznany
tywnie anga¿uje siŒ w ¿ycie puprof. Ayali na wniosek Wydzia‡u
bliczne, m.in. w spr miŒdzy zwoBiologii przez Senat UW, uchwa‡„
lennikami teorii ewolucji i kreaz 21 stycznia 2009 r. Promotorem
cjonizmu. , Francisco J. Ayala jest
doktoratu by‡ prof. Maciej GliWre˛czenie prof. Ayali dyplomu doktora honoris causa UW,
ewolucjonist„ totalnym. Jako jewicz, recenzentami profesorowie:
fot. M. Kluczek
den z nielicznych my*licieli doAdam Urbanek (PAN), Adam
ceni‡ wagŒ popperowskiej koncep£omnicki (UJ) oraz Jerzy Dzik
cji ewolucji *wiadomo*ci spo‡ecznej. U¿ywa jej jako narzŒdzia do
(UW). Majowa uroczysto*' by‡a kulminacj„ Roku Karola Darwina
uzasadnienia niezale¿no*ci norm moralnych od biologii. A tak¿e
na UW.
ograniczonego i niekoniecznego ich zwi„zku z religi„ , podkre*li‡
Kariera naukowa prof. Ayali, jednego z najwybitniejszych
w recenzji prof. Dzik.
¿yj„cych ewolucjonistw, rozpoczŒ‡a siŒ w latach 60. na UniwerTrudno przeceni' zaanga¿owanie wybitnego naukowca
sytecie Columbia w Nowym Jorku, dok„d przyjecha‡ z rodzinnej
w debatŒ publiczn„. , Prof. Ayala jest osob„, ktra nie tylko posiada
Hiszpanii. , Francisco Ayala znalaz‡ siŒ w odpowiednim miejscu
wiedzŒ, ale tak¿e przekazuje j„ innym, kszta‡tuj„c ich pogl„dy ,
i we w‡a*ciwym czasie, ¿eby aktywnie uczestniczy' w ostatniej fazie
mwi‡a podczas majowej uroczysto*ci prof. Joanna Pijanowska,
opracowywania nowoczesnej syntezy teorii ewolucji, ktra wydziekan Wydzia‡u Biologii. , Anga¿uj„c siŒ w proces zmieniania
korzystywa‡a teorie Darwina ‡„cz„c je z pz·niejszymi odkryciami
*wiata, prof. Ayala nie skupia siŒ na walce z religi„ i wiar„ w obronie
z zakresu genetyki , mwi‡ w laudacji prof. Gliwicz. Odpowiedteorii ewolucji. Zamiast wzmaga' kontrowersje, otwiera przestrzeæ
nim miejscem by‡a pracownia prof. Theodosiusa Dobzhanskyego,
dla obu, wiary i religii. W dialogu pomiŒdzy fides i ratio g‡os
pioniera genetyki ewolucyjnej i populacyjnej, pod ktrego opiek„
Francisco Ayali jest wyraz·nie s‡yszany. I to jest jego wielki dar dla
Ayala doktoryzowa‡ siŒ w 1964 r. Jego pierwsze prace dotyczy‡y
nauki, religii i ludzko*ci , zakoæczy‡a swoje wyst„pienie dziekan
genetyki populacyjnej i ekologii muszek owocowych. W ostatnich
Pijanowska.
za* latach zajmowa‡ siŒ genetyk„ i ewolucj„ pierwotniakw
Prof. Francisco Ayala jest trzecim biologiem, ktremu Senat
wywo‡uj„cych choroby tropikalne.
Uniwersytetu Warszawskiego przyzna‡ najwa¿niejsze w *wiecie
Dorobek naukowy prof. Ayali jest imponuj„cy , ponad 900
akademickim wyr¿nienie. Wcze*niej doktorami honoris causa
artyku‡w oraz 31 ksi„¿ek, ktre napisa‡ b„dz· zredagowa‡.
naszej uczelni zostali: w 1989 r. prof. Carmine Romanii,
, Szczeglnie wa¿n„ rolŒ odegra‡ opracowany wraz z Dobzhanmikrobiolog z Uniwersytetu w Genui oraz w 1992 r. prof. Piotr
skym, Stebbinsem i Valentinem podrŒcznik Evolution (1972),
S‡onimski, specjalista w dziedzinie biologii molekularnej z Uniprzedstawiaj„cy jedn„ z pierwszych prb syntezy danych i teorii
wersytetu Paris VI.
wypracowanych metodami organizmalnymi oraz metodami mon
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Czy każdy może zostać
Darwinem?
Garść refleksji w 200. rocznice˛ urodzin uczonego
ANDRZEJ MIKULSKI
n Okr„g‡e rocznice, poza fasad„ pustych gestw i form nios„
w sobie rwnie¿ szansŒ na refleksjŒ i stanowi„ niez‡y pretekst do
wzbogacenia naszej wiedzy o wiecie. Szans„ tak„ mo¿e by"
rwnie¿ przypadaj„ca w tym roku 200. rocznica urodzin Karola
Darwina, 150. rocznica opublikowania jego najbardziej znanego

Okre˛t Beagle w Cieśninie Magellana, źródło: University of Cambridge

Darwin dosiadaja˛cy chrza˛szcza – karykatura autorstwa Alberta Waya (1832),
kolegi Darwina z okresu studiów na uniwersytecie,
źródło: University of Cambridge
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dzie‡a: ÐO powstawaniu gatunkw+ i 150. rocznica wytŒ¿onych,
acz bezskutecznych prb obalenia zawartej w tym dziele teorii
opisuj„cej mechanizmy dzia‡ania ewolucji. Cho" gros energii
i rodkw przeznaczonych na obchody jubileuszu przeznacza siŒ
na objanianie i propagowanie dokonaæ jubilata, niemniej warto
chyba wykorzysta" tŒ okazjŒ do bardziej oglnych przemyleæ
zwi„zanych z sam„ osob„ Karola Darwina. Co powoduje, i¿ niczym
niewyr¿niaj„cy siŒ cz‡owiek jest zdolny do dokonania prze‡omu
w naszej wizji postrzegania wiata? Chocia¿ obok prŒ¿nie
rozwijaj„cego siŒ darwinizmu wyros‡a nie mniej popularna
Ðdarwinologia+, a od r¿norakich biografii Darwina przegrzewaj„
siŒ serwery na Ðamazon.com+, to odpowiedz· na to pytanie nie
wydaje siŒ prosta.
ﬂaden cz‡owiek nie ¿yje w pr¿ni, jego mo¿liwoci i spojrzenie
na wiat determinuj„ czas i miejsce, w jakim przysz‡o mu ¿y".
Trzeba przyzna", i¿ Darwin urodzi‡ siŒ w idealnym miejscu i czasie
dla og‡oszenia swojej teorii. Jego m‡odo" przypad‡a na schy‡ek
wojen napoleoæskich. W zniszczonej i wyludnionej Europie
liderem przemian spo‡eczno-ekonomicznych staje siŒ stosunkowo
ma‡o dotkniŒta wojenn„ po¿og„ Anglia. Rozwija siŒ tu dynamicznie przemys‡, a wraz z nim klasa robotnicza i klasa rednia. Religia
przestaje dominowa" nad nauk„. Dla elit intelektualnych literalne
odczytywanie Biblii przestaje by" akceptowalne w kontekcie
pojawiaj„cych siŒ wci„¿ nowych odkry". Niezmienno" wiata
zdaje siŒ tez„ nie do obrony. Pierwsze teorie ewolucji, w tym teoria
Lamarcka, s„ znane od lat i maj„ rzesze zwolennikw. Dojrzewa
przyzwolenie spo‡eczne na powa¿n„ dyskusjŒ o pochodzeniu
gatunkw, w tym cz‡owieka. <wiat zmienia siŒ dynamicznie. O ile
og‡oszenie ÐO pochodzeniu gatunkw+ w czasach m‡odoci
Darwina skoæczy‡oby siŒ prawdopodobnie wielkim skandalem,
to w latach 50. XIX wieku wywo‡uje ju¿ tylko za¿art„ dyskusjŒ
naukow„.
Bez w„tpienia to, kim siŒ sta‡ Karol Darwin w du¿ej mierze
zale¿a‡o od warunkw, w jakich wzrasta‡. Jego dziad ze strony ojca,
Erazm, wybitny angielski poeta, przyrodnik i wynalazca (oraz
ewolucjonista!), wraz ze swym przyjacielem, dziadkiem Karola
Darwina ze strony matki, Josiahem Wedgwoodem, prekursorem
nowoczesnego przemys‡u i marketingu, stworzy‡ prŒ¿ne rodowisko intelektualne. Wp‡yw tego rodowiska na Darwina nie
ogranicza‡ siŒ do zdobywania z Ðpierwszej rŒki+ aktualnej wiedzy na
temat wiata, oraz umiejŒtnoci prowadzenia dyskursu na r¿ne
tematy, ale, co chyba najwa¿niejsze, zaowocowa‡ otwartoci„ na
nowe idee i przyodzia‡ go w sceptycyzm w stosunku do
wyuczonej wiedzy i dogmatw. Cechy te sprawi‡y, i¿ Darwin
z trudem przebrn„‡ przez kolejne szczeble edukacji, uwa¿aj„c
zarwno naukŒ w szkole jak i uczŒszczanie na wyk‡ady uniwersy-
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teckie za zwyk‡„ stratŒ czasu. Sam za uchodzi‡ za ucznia s‡abego
i niezbyt inteligentnego. Uraz z czasw nauki szkolnej by‡ zapewne
powodem, dla ktrego Darwin tak precyzyjnie i starannie przeprowadza‡ swoje badania, przyczyn„ lŒku, jaki odczuwa‡ publikuj„c, oraz zdziwienia, kiedy okazywa‡o siŒ, i¿ jego publikacje
odnosi‡y sukces.
Kolejn„ cech„, ktra utrudniaj„c Darwinowi naukŒ szkoln„
okaza‡a siŒ jednoczenie bardzo istotna w jego karierze, by‡o
uleganie pasjom. Od najm‡odszych lat wci„¿ co go poch‡ania‡o
bez reszty. Niewa¿ne czy by‡o to zbieractwo, wŒdkarstwo, czy
‡owiectwo, oddawa‡ siŒ temu ca‡„ dusz„. To dziŒki pasjom nie
zdo‡a‡ nigdy zdoby" ¿adnego Ðuczciwego zawodu+, ktry skutecznie ograniczy‡by jego czas przeznaczony na badania. Pasja by‡a do
koæca ¿ycia nieod‡„cznym czynnikiem napŒdzaj„cym jego prace.
Wydaje siŒ, i¿ to w‡anie pasja, z jak„ Darwin podczas studiw
w Cambridge zajmowa‡ siŒ zbieraniem chrz„szczy, zwrci‡a na
niego uwagŒ profesora Henslowa, jego pierwszego i najwa¿niejszego mentora. Przypadek sprawi‡, i¿ to w‡anie Henslow
dowiedziawszy siŒ, i¿ kapitan Fitz-Roy poszukuje m‡odego
gentelmana z zainteresowaniami przyrodniczymi, ktry by‡by
sk‡onny uda" siŒ na wyprawŒ okrŒtem Beagle (ponosz„c samodzielnie koszty swojej podr¿y), zaproponowa‡ udzia‡ w niej
Darwinowi. Przypadek sprawi‡ i¿ wuj Darwina, Josiah Wedgwood
dowiedziawszy siŒ, i¿ przysz‡y twrca teorii ewolucji nie uzyska‡
ojcowskiej zgody na udzia‡ w wyprawie, postanowi‡ go wesprze"
i przekona‡ jego ojca do tego pomys‡u. Jak sam Darwin podkrela
w swojej autobiografii, to przez przypadek kapitan Fitz-Roy
zgodzi‡ siŒ na towarzystwo Darwina podczas rejsu, poniewa¿ ten,
jak twierdzi‡ Fitz-Roy, mia‡ kszta‡t nosa znamionuj„cy nieodpowiedni charakter. Gdyby nie wyprawa na okrŒcie Beagle, Darwin
prawdopodobnie nie stworzy‡by swojej teorii, lecz zosta‡by
proboszczem ktrej z wiejskich parafii w rodkowej Anglii.
Splot okolicznoci zwi„zanych z zaokrŒtowaniem Darwina na
Beagle pokazuje dobitnie, i¿ wiele zawdziŒcza‡ on ludziom, ktrzy
go otaczali. Profesor Henslow nie tylko Ðwypchn„‡+ go na rejs
okrŒtem Beagle, ale te¿ rozpowszechniaj„c tre" listw Darwina
z podr¿y, uczyni‡ go znanym, zanim ten powrci‡ do Anglii.
DziŒki wsparciu innego mentora, profesora Lyella, Darwin do"
szybko po powrocie do Anglii zas‡yn„‡ jako wybitny geolog. Liczne
grono oddanych i ustosunkowanych przyjaci‡ nie tylko
wspiera‡o Darwina w jego pracach, ale w sytuacji gdy Alfred Wallace
napisa‡ rozprawŒ zawieraj„c„ g‡wne za‡o¿enia darwinowskiej
teorii ewolucji, zmusi‡o Darwina do opublikowania swoich
przemyleæ na jej temat, a potem zajŒ‡o siŒ jej propagacj„. Gdyby
Darwin przez przypadek nie dowiedzia‡ siŒ o planowanej publikacji
WallaceFa, to Wallace by‡by prawdopodobnie uwa¿any za ojca teorii
ewolucji. Prawdopodobnie opz·ni‡oby to znacz„co jej przyjŒcie.
Do tego, aby g‡os uczonego by‡ s‡yszalny, potrzebna jest
odpowiednia pozycja w rodowisku naukowym. Darwin
uzyska‡ j„ najpierw jako geolog, a pz·niej, za spraw„ opublikowania
rewelacyjnej rozprawy na temat w„sonogw, tak¿e jako biolog.
Pozycja u‡atwi‡a Darwinowi publikacjŒ ÐO pochodzeniu gatunkw+ oraz znacz„ce poszerzenie grupy zwolennikw.
Teoria ewolucji nie powsta‡aby zapewne gdyby nie intuicja,
jak„ wykaza‡ siŒ jej twrca. Intuicja pozwoli‡a Darwinowi na opisanie mechanizmw ewolucji bez chocia¿by podstawowej znajomoci zasad dziedziczenia, bez znajomoci zjawiska mutacji,
rekombinacji, etc. Darwin nie zna‡ bowiem nawet wsp‡czesnych
mu prac dotycz„cych dziedziczenia autorstwa Mendla, poniewa¿
ten, jako prowincjonalny duchowny nie by‡ w stanie Ðprzebi" siŒ+
ze swoimi odkryciami do wiadomoci wsp‡czesnych mu badaczy.
Brak posady i samofinansowanie badaæ nie jest cech„, na ktr„
sta" wielu. Darwin pochodzi‡ z zamo¿nej rodziny, st„d jego
niezale¿no finansowa. Nie oznacza‡o to, i¿ do zarabiania
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Darwin niedługo przed śmiercia˛, źródło: University of Cambridge

pieniŒdzy nie mia‡ on zdolnoci. Odziedziczony maj„tek uda‡o mu
siŒ znakomicie pomno¿y" dziŒki dobrze przemylanym i trafionym
inwestycjom. Zarabianiu pieniŒdzy nie powiŒca‡ jednak du¿o
czasu, a co najwa¿niejsze niezale¿no" finansowa przek‡ada‡a siŒ
w jego przypadku na niezale¿no od elit opiniotwrczych.
Niezale¿no" ta pozwoli‡a mu na spokojn„, wieloletni„ pracŒ nad
teori„ ewolucji bez koniecznoci wchodzenia w spory na temat jej
detali. DziŒki temu pierwsza ca‡ociowa, kanoniczna wersja teorii
wyartyku‡owana przez Darwina w pierwszym wydaniu ÐO pochodzeniu gatunkw+ wydaje siŒ z perspektywy wczesnego rozwoju
wiedzy zaskakuj„co wyczerpuj„ca i spjna. Dyskusje na temat
szczeg‡w spowodowa‡y, i¿ w kolejnych wydaniach tej ksi„zki
Darwin wycofywa‡ siŒ z wielu swoich s‡usznych pomys‡w, psuj„c
niejako swoje w‡asne dzie‡o.
Reasumuj„c, przyk‡ad Darwina pokazuje, i¿ prze‡omy w nauce
stanowi„ wypadkow„ wielu czynnikw. Wa¿ne s„ tu zarwno
uwarunkowania historyczne i regionalne, cechy osobowoci
odkrywcy, jego status spo‡eczny oraz zbiegi okolicznoci. Co ciekawe, do stworzenia genialnego dzie‡a nie jest niezbŒdny genialny
umys‡. Du¿o wa¿niejsza wydaje siŒ pasja, pracowito", niezale¿no" i po prostu zwyk‡e szczŒcie. Nie by‡y to cechy po¿„dane
w systemie edukacji XIX-wiecznej Anglii i nie s„ to cechy
umo¿liwiaj„ce sukces w systemie szkolnictwa w Polsce w XXI wieku. Mo¿e warto to zmieni"?
n
Dr Andrzej Mikulski jest adiunktem w Instytucie Zoologii Wydziału
Biologii UW. Był kuratorem wystawy „Darwin – człowiek, idea, pasja”
prezentowanej w marcu 2009 r. w Galerii Muzeum UW w Pałacu
Kazimierzowskim.
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Prawdziwy bohater
TOMASZ SARNECKI
Dwadziecia lat minŒ‡o od czasu, gdy na wydziale grafiki
warszawskiej ASP zak‡ada‡em Dyskusyjny Klub Filmowy.
W pracowni foto urz„dzona by‡a ma‡a sala projekcyjna. Na jej
zapleczu sta‡y dwa wielkie projektory 35 mm o ma‡o wdziŒcznej
nazwie ÐAP-70+. Do Wytw,rni Film,w Dokumentalnych na
Pu‡awsk„ 61 jez·dzi‡em tramwajem z niema‡ym baga¿em 2
turystycznym plecakiem-stela¿em i autentycznym entuzjazmem!
Filmy, zw‡aszcza non-camerowe autorstwa Juliana Antonisza, by‡y
dla student,w katedry filmu animowanego prof. Daniela Szczechury prawdziwym odkryciem. Dla mnie za 2 fantastycznym
motywem do realizacji ukrytego celu: komponowania plakat,w
filmowych, ka¿dy bowiem seans promowa‡em specjalnym afiszem
montowanym na tablicy og‡oszeæ przy portierni w hallu g‡,wnym
wydzia‡u grafiki.
n

Warszawa 1989

co niemo¿liwego sta‡o siŒ cia‡em! Po przyd‡ugiej, typowej dla
Ðw‡adzy+ i nudnej jak flaki z olejem wypowiedzi smutnego pana
w okularkach pad‡y s‡ynne, dzi kompletnie ju¿ zapomniane s‡owa:
ÐDobry wiecz,r Paæstwu!+, skierowane do nas, zgromadzonych
przy telewizorach. To by‡ TEN impuls.
Do moich afiszy filmowych do‡„czy‡ wkr,tce plakat satyryczny.
By‡a to kompozycja oparta na relacji jedynie dw,ch element,w 2
koæcowego fragmentu napisu ÐSolidarnoD+, czyli samo, ledwie
czytelne ÐoD+, oraz malutkiej postaci milicjanta: czarno-bia‡ej
fotografii odwr,conego do nas ty‡em grubaska, w koszmarnym
mundurze, z gumow„ pa‡k„ na pasie.

Trudny szlak
Poniewa¿ by‡em studentem trzeciego roku, mia‡em wybran„
specjalizacjŒ, z kt,rej na pi„tym roku zamierza‡em zrobiD
pracŒ dyplomow„ na koniec studi,w. T„ specjalizacj„ sta‡ siŒ

Gdy na ulicy robi‡o siŒ niespokojnie, vis-a-vis zamykano bramŒ
Uniwersytetu Warszawskiego, Ðznik„d+ pojawia‡a milicja i wraz
z ni„ gazy ‡zawi„ce, a huk i dym przes‡ania‡y widok na Krakowskie
Przedmiecie. Na murach karierŒ robi‡ skr,t NZS, a najczŒciej
powtarzanym has‡em by‡o ÐTVP ‡¿e+. Czasem by‡o miesznie,
czasem smutno, a niekiedy nawet ca‡kiem melancholijnie; gdy
ÐPomaraæczowa Alternatywa+ wypuszcza‡a na ulicŒ swoje krasnale.
Pojawia‡y siŒ na murach pierwsze szablony z portretami umiechniŒtej Marylin Monroe i genialne w swej prostocie has‡o ÐPary¿ jest
piŒkny+.

Wa¿na debata
Czarno-bia‡y telewizor emitowa‡ wci„¿ dwa kana‡y, a prawdziwym
oknem na wiat by‡ niedzielny program ÐHity z satelity+.
Prze‡omem sta‡a siŒ telewizyjna debata Wa‡Œsa2Miodowicz, kt,ra
odby‡a siŒ pod koniec listopada 1988 r. To by‡a prawdziwa sensacja,

„Ość”, projekt plakatu
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„Bravo Lech”, projekt plakatu

Uniwersytet Warszawski Czerwiec 2009

D

W

A

D

Z

I

E



C

I

Porucznik artylerii 8 pal Janusz Sarnecki z żona˛Helena˛,
Warszawa, ok. 1933 r., fot. archiwum autora

oczywicie plakat 2 chodzi‡em ju¿ do pracowni prof. Macieja
Urbaæca. Z czasem postanowi‡em, ¿e bŒdŒ mu pokazywa‡
r,¿ne pomys‡y na plakaty stricte ideowe, powstaj„ce niejako poza
trybem studi,w. PamiŒtam, ¿e bardzo kibicowa‡ mojemu zaanga¿owaniu i cieszy‡ siŒ, ¿e znajdujŒ jeszcze czas na realizacje
w‡asnych zadaæ.
Zanim narodzi‡ siŒ plakat ÐW samo po‡udnie+ powsta‡o jeszcze
kilka 2 w zupe‡nie r,¿nych konwencjach 2 oszczŒdnych
i lapidarnych w wyrazie koncepcji. Do najbardziej zaawansowanych zaliczy‡bym dzisiaj ÐBravo Lech+ i ÐWolnoD Tomku w swoim
domku+, obydwa niepublikowane i nigdy niewydrukowane
(pierwszy sfotografowali Niemcy dla magazynu ÐBrigitte+, do
artyku‡u o dzielnych polskich kobietach; drugi otrzyma‡ nawet
kiedy nagrodŒ i... tyle go widziano, przepad‡).
Plakat wyborczy ÐW samo po‡udnie+ czeka‡ podobny los. Dla
niemal wszystkich ludzi ÐSolidarnoci+ by‡ projektem NIE DO
PRZYJ˚CIA. Zrobi‡em cztery orygina‡y, wszystkie jako potencjalne wzory do powiŒkszenia na plakat. Chodzi‡em po probie,
puka‡em do wielu drzwi 2 bezskutecznie. PamiŒtam jak dzi tzw.
panie ze styropianu, kt,re urzŒduj„c w r,¿nych komitetach
wyborczych odmawia‡y jakiejkolwiek mo¿liwoci druku. Przera¿enie na ich twarzach, a na ustach powtarzane jak mantra has‡o
(kt,rego g‡,wnym terminem by‡o s‡owo wylansowane w telewizji
przez partyjnego profesora Reykowskiego): ÐSkandal, to jest za
bardzo KONFRONTACYJNE!+
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„W samo południe 4 czerwca 1989”:
plakat wyborczy Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w Warszawie

Niespodzianka
W sukurs przyszed‡ mi pan Henryk Wujec. To on zadecydowa‡, ¿e
projekt z Gary Cooperem ujrzy wiat‡o dzienne. Orygina‡ z ASP
odebra‡a osobicie pani Janina Jankowska, dziennikarka Polskiego
Radia, a pan Henryk wys‡a‡ ten wzorzec do drukarni zwi„zkowej
we Francji, gdzie zaoferowano pomoc drukarsk„ dla dojrza‡ego
plakatu wyborczego. PiszŒ Ðdojrza‡ego+, bowiem by‡ to ju¿
absolutnie ostatni moment na druk. DziesiŒciotysiŒczny nak‡ad
wyl„dowa‡ na warszawskim OkŒciu p,z·nym wieczorem 3 czerwca,
a skoro wit rozpoczŒto rozklejanie na ulicach Warszawy. Podobno
kilkaset plakat,w zmarnowa‡o siŒ jeszcze na samym lotnisku, gdzie
w strugach deszczu wylizgnŒ‡a siŒ i rozbi‡a o beton jedna z paczek...
W niedzielŒ 4 czerwca, w s‡oneczn„, piŒkn„ pogodŒ, w samo
po‡udnie na ulice stolicy Polski zawita‡ Gary Cooper ÐSolidarnoci+.
Jedyny sprawiedliwy, kt,ry podobnie jak w filmie z 1952 r.
postanowi‡ przywr,ciD mieszkaæcom miasta wolnoD, a uzurpatorom wymierzyD sprawiedliwoD. ÐJaki pomys‡, jaka strategia!+; ÐJacy
zachodni profesjonalici to zrobili+. Ðﬂe te¿ wytrzymali z tym
plakatem do ostatniej chwili!+ ÐGenialny pomys‡, to jest jak krzy¿.
Zobacz, ten napis!+; ÐI ten szeryf!+ 2 s‡ysza‡em na Nowym Qwiecie,
na placu Konstytucji pod ÐNiespodziank„+, na placu Zbawiciela.

Prawdziwy bohater
Jednak¿e to nie Gary Cooper by‡ dla mnie wzorem, nie amant
amerykaæskiego kina, nie fabularny bohater. ChoD nie zdawa‡em
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przecie¿ ON jest jak Gary Cooper! Ten sam krok, cieæ pod polsk„
rogatywk„, jak pod rondem kapelusza Stetson. Kapitan Janusz
Sarnecki z 25. kaliskiej DP, poleg‡y w niemieckiej zasadzce
w Qladowie nad Bzur„ 18 wrzenia 1939 r., m,j dziadek!
Kiedy w 1999 r., na zaproszenie Gene Autry Museum of the
Western Heritage, przyby‡em do Los Angeles, mia‡em okazjŒ
odczuD, jak wielk„ sympati„ cieszy siŒ m,j plakat w Stanach. Na
wystawie ÐWestern Amerykaæski 2 Polish Poster Art and the
Western+ wrŒcz z nabo¿eæstwem traktowano plakat i podkrelano
wartoci przeniesione tak daleko, zza oceanu do Polski. Gdy
skonfrontowano tam zdjŒcie postaci przedwojennego oficera,
dostrze¿ono niezwyk‡e podobieæstwo. Fikcja literacka scenariusza
filmowego sprzed blisko p,‡ wieku, wyre¿yserowana w dobie
amerykaæskiego maccartyzmu, zosta‡a zestawiona z motywem
daleko wczeniejszym, postaci„ realn„ 2 z polskim obroæc„,
kt,remu przysz‡o zgin„D w walce za ojczyznŒ. Warto r,wnie¿
wspomnieD, ¿e zar,wno Gary Cooper jak i Janusz Sarnecki byli
urodzeni w tym samym 1901 roku...

Wzburzone fale

„Wolność Tomku w swoim domku”,
projekt plakatu

sobie wtedy w pe‡ni sprawy, czy to autentyczny zbieg okolicznoci,
czy podwiadome dzia‡anie. PewnoD co do rozumienia tych
przeczuD przysz‡a dopiero po latach. Bo w domu zawsze by‡y
rodzinne zdjŒcia 2 tak dobrze znane, setki razy ogl„dane, ¿e a¿
zwyczajne. Ma‡e, lekko po¿,‡k‡e, ciŒte na krawŒdziach w charakterystyczny Ðz„bek+. Pierwsze por,wnanie by‡o zaskakuj„ce 2

Tomasz Sarnecki: projekt plakatu i wizytówka;
„Autry Museum of the Western Heritage”, Los Angeles, 1999 r.
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Paradoksem mo¿na nazwaD to, co spotyka‡o ten projekt (i porednio
tak¿e mnie) ju¿ po 1989 r. CzŒsto odmawiano mi praw,
bezwstydnie oszukiwano, udawano, ¿e nie mo¿na by‡o znalez·D
autora... Szczytem za bezczelnoci i arogancji by‡y dzia‡ania
wydawnicze producent,w tzw. reprint,w plakatu, a zw‡aszcza
czŒci prasy. Zarabiano na tym od samego pocz„tku, a mnie
m,wiono 2 ÐAle¿ oczywicie, panie Tomaszu, ¿e plakat jest pana
autorstwa, ale wie pan, teraz ten plakat przecie¿ jest ju¿ w‡asnoci„
ca‡ego narodu!+. I to w tym samym czasie, gdy polski minister
spraw zagranicznych, prof. Bronis‡aw Geremek, podczas uroczystoci przyjŒcia Polski do NATO, w zakoæczeniu swojego
przem,wienia w Independence Hall Biblioteki Kongresu USA
m,wi‡ 2 ÐTen plakat pom,g‡ nam wygraD!+. W tym samym 1999 r.
dotar‡a do mnie wiadomoD, ¿e m,j dawny projekt zakwalifikowa‡
siŒ w Victoria & Albert Museum w Londynie do wystawy stu
najwa¿niejszych plakat,w XX w.

Polska
Rok bie¿„cy jest czasem kolejnych rocznic, por,wnaæ, trudnych
podsumowaæ i radykalnych wniosk,w. Dwudziestolecie 19182
1939 2 wyznaczone wojnami i naznaczone mierci„ najcenniejszych generacji Polak,w 2 by‡o okresem wyj„tkowym pod
ka¿dym wzglŒdem. Gdy spogl„damy na kolejne dwudziestolecie:
198922009 2 choD Ojciec QwiŒty Jan Pawe‡ II odkry‡ przed nami
wolnoD Ðdan„ i zadan„+ 2 Rzeczpospolita ukazuje ca‡kowicie inne
oblicze. Brak wiadomoci historycznej idzie w parze ze z‡udnym
przekonaniem o dobrodziejstwach konsumpcyjnego stylu ¿ycia.
Wa¿ne, by symbole potrafi‡y przemawiaD niczym szeryf
z plakatu. Ale staj„ przed nami prawdziwe autorytety 2 z kart
historii dziej,w ojczystych! Postacie z krwi i koci, najwspanialsi
obroæcy ojczyzny z 1939 r., autentyczni bohaterowie polskich
los,w, na klŒskŒ urodzaju kt,rych nigdy nie powinnimy narzekaD.
Bo komu mamy dzi zawdziŒczaD ka¿dy promyk szczŒcia
wsp,‡czesnego ¿ycia?
n
Tomasz Sarnecki – grafik, rysownik, plakacista (najważniejsze wystawy:
The power of the poster, Victoria & Albert Museum, Londyn, 1998;
Western Amerykański Polish Poster Art and the Western, Autry Museum
of Western Heritage, Los Angeles 1999), absolwent Wydziału Grafiki ASP.
Przewodniczy ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu „Cytadela”, które w sierpniu 2008 r. zorganizowało na UW wystawe˛
poświe˛cona˛pułkownikowi Marianowi Porwitowi.
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Transformacja
a system klasowy w Polsce
MACIEJ GDULA
n Po dwudziestu latach transformacji czas zmieniD perspektywŒ,
z kt,rej spogl„da siŒ na PolskŒ a pytania o dziedzictwo realnego
socjalizmu zamieniD na pytania o kszta‡t realnego kapitalizmu.
Wyjanianie naszej sytuacji przez odwo‡ywanie siŒ do nieprzezwyciŒ¿onej spucizny PRL-u (np. homo sovieticus, mentalnoD
roszczeniowa itp.) nie tylko opiera siŒ na nieweryfikowalnych
w znacznej mierze tezach, ale sprawia, ¿e nie jestemy w stanie
uzyskaD obrazu rzeczywistoci, kt,ry pozwoli na zdobycie nad ni„
przynajmniej czŒciowej kontroli. Jednym z najwa¿niejszych
temat,w przy odpowiadaniu sobie na pytanie, jaka jest Polska po
20 latach transformacji, jest kwestia struktury spo‡ecznej.

Drabina czy system?
Zanim postaramy siŒ zdefiniowaD najwa¿niejsze procesy wp‡ywaj„ce
na kszta‡t struktury spo‡ecznej w Polsce zadecydowaD trzeba jak
j„ ujmowaD. Socjologia wypracowa‡a tu dwa zasadnicze modele.
Pierwszy opiera siŒ na metaforze drabiny, gdzie poszczeg,lne
szczeble odpowiadaj„ poziomowi spo‡ecznych nagr,d, jakie nale¿„
siŒ jednostkom w zamian za kwalifikacje oferowane na rynku pracy.
Ci, kt,rzy najlepiej siŒ wykszta‡cili zasiadaj„ na szczycie drabiny, a ci,
kt,rzy do edukacji nie przyk‡adali wiŒkszej wagi zasiadaj„ odpowiednio ni¿ej w hierarchii dochod,w, presti¿u i w‡adzy. W ramach
tego podejcia najwa¿niejsze pytania odnosz„ siŒ do stopnia
otwartoci struktury spo‡ecznej i zajmowania pozycji zgodnych ze
zdobytym wykszta‡ceniem. To podejcie przewa¿a‡o w badaniach
nad struktur„ spo‡eczn„ w czasach transformacji. Wyniki tych badaæ
stanowi„ zaskoczenie w tym sensie, ¿e powszechne poczucie otwartoci i wolnoci nie znalaz‡o pokrycia w danych dotycz„cych stratyfikacji. OtwartoD pocz„tkowo wzros‡a by potem nieco zmaleD i znowu
wzrosn„D, jednak trudno by‡oby uznaD, ¿e zmiany te stanowi‡y
zupe‡nie now„ jakoD w stosunku do sytuacji ze schy‡ku PRL.
Drugie podejcie do struktury spo‡ecznej ujmuje j„ przez
pryzmat nier,wnoci i wzajemnych zale¿noci miŒdzy pozycjami
odnonie w‡adzy, typu wykonywanej pracy i w‡adzy w organizacjach. Bardziej ni¿ spos,b i trafnoD alokacji jednostek na drabinie
interesuj„ socjolog,w w tym wypadku systemowe warunki
okrelaj„ce jak„ ludzie wykonuj„ pracŒ. Interesuj„ce bŒdzie na
przyk‡ad, czy zwiŒksza siŒ iloD ma‡o p‡atnych miejsc pracy dla
niewykwalifikowanych pracownik,w czy mo¿e zwiŒksza siŒ iloD
miejsc pracy dla dobrze op‡acanych wykwalifikowanych pracownik,w. To podejcie daje nam jak s„dzŒ dobry punkt wyjcia do
pytaæ o kierunek zmian jakie zasz‡y w Polsce.

Czy jeste"my ju¿ postindustrialni?
Marks przewidywa‡, ¿e w miarŒ rozwoju systemu kapitalistycznego
nast„pi polaryzacja struktury spo‡ecznej na wielkie masy s‡abo
wykwalifikowanych i op‡acanych robotnik,w i w„sk„ grupŒ
bogatych kapitalist,w. Rozw,j system,w klasowych w rozwiniŒtych spo‡eczeæstwach poszed‡ jednak w innym kierunku. Od lat 60.

Uniwersytet Warszawski Czerwiec 2009

XX wieku wr,d pracownik,w obserwuje siŒ wyraz·ny wzrost
udzia‡u ekspert,w i wykwalifikowanych robotnik,w a spadek
udzia‡u robotnik,w niewykwalifikowanych i bezporednich nadzorc,w pracy. Og,‡ tych zmian okrela siŒ jako przejcie od
spo‡eczeæstwa industrialnego do postindustrialnego. W spo‡eczeæstwach postindustrialnych wymogi nowoczesnej gospodarki generuj„ popyt na pracownik,w us‡ug i ekspert,w, co oznacza
rozbudowŒ porednich kategorii w systemie klasowym, z‡agodzenie tendencji do polaryzacji i wzrostu nier,wnoci dochodowych.
Pytanie czy zmiany, jakie zasz‡y w Polsce na przestrzeni
ostatnich lat, zbli¿a‡y nas do tego modelu. Na podstawie analizy
kilku zbior,w danych mo¿na wyodrŒbniD zasadnicze tendencje
okrelaj„ce dynamikŒ systemu klasowego. Tendencje te nie
uk‡adaj„ siŒ we wz,r daj„cy siŒ ‡atwo dopasowaD do wzoru
modernizacji. Z jednej strony specjalici, czyli osoby wykonuj„ce
prace umys‡owe wymagaj„ce znacznych kwalifikacji, zwiŒkszyli
sw,j udzia‡ w strukturze klasowej. Oznacza to zbli¿anie siŒ do
wzorca postindustrialnej modernizacji. Podobnie daje siŒ zinterpretowaD wzrost w kategorii os,b pracuj„cych w handlu jako
jednym z dzia‡,w us‡ugowych gospodarki i kurczenie siŒ klasy
rolnik,w (choD proces wychodzenia z rolnictwa zwyk‡o siŒ ‡„czyD
z industrialn„ faz„ modernizacji). Jednoczenie mo¿na zaobserwowaD wzrost udzia‡u robotnik,w niewykwalifikowanych i spadek wykwalifikowanych w strukturze klasowej. To tendencje
sprzeczne z dynamik„ modernizacji postindustrialnej. Dodatkowo
uwzglŒdnienie szacunk,w na temat charakteru pracy w szarej
strefie, gdzie pracownicy wykonuj„ przede wszystkim proste prace
nie wymagaj„ce wysokich kwalifikacji i s‡abo op‡acane, pozwala
stwierdziD, ¿e te tendencje s„ g‡Œbsze ni¿ wtedy, gdy uwzglŒdnia siŒ
tylko oficjalnie zatrudnionych.
Osobn„ kwesti„ jest zagadnienie klasy przedsiŒbiorc,w. Po
znacznym zwiŒkszeniu jej udzia‡u w systemie klasowym na
pocz„tku lat 90., co ‡„czy‡o siŒ tak¿e z du¿ym wzrostem jej dochod,w w por,wnaniu do innych klas w drugiej po‡owie lat 90.,
nastŒpowa‡o jej systematyczne kurczenie siŒ, kt,remu na pocz„tku
towarzyszy‡ spadek dochod,w a potem ich systematyczny wzrost.
Przemiany w klasie w‡acicieli s„ charakterystyczne dla konkurencji kapitalistycznej prowadz„cej do stopniowego wymywania
drobnych w‡acicieli i proces,w koncentracji kapita‡u.

Paæstwo i rynek
Niejednoznaczne procesy przemian w strukturze klasowej naj‡atwiej
zinterpretowaD, odwo‡uj„c siŒ do niekompletnoci proces,w transformacji i ci„g‡ego funkcjonowania obok siebie starych i nowych
form spo‡ecznych, gdzie stare oznacza‡oby przede wszystkim przestarza‡e, niezreformowane instytucje realnego socjalizmu a nowe
odnosi‡oby siŒ do prŒ¿nych, unowoczenionych instytucji rynkowych. Ta intuicja jest jednak nie do utrzymania, gdy przeledzi siŒ
dynamikŒ zatrudnienia w poszczeg,lnych dzia‡ach gospodarki.
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Na pocz„tku trzeba zaznaczyD, ¿e od 1989 nast„pi‡ znaczny
spadek liczby pracuj„cych. Jeszcze w 1986 pracowa‡o 18 mln
Polak,w i Polek. W 2005 by‡o to ju¿ nieca‡e 13 mln. Opr,cz
kurczenia siŒ rynku pracy nast„pi‡y istotne zmiany w strukturze
zatrudnionych. Przede wszystkim nast„pi‡ wyraz·ny spadek zatrudnienia w przemyle, co zgadza siŒ z powszechn„ wiedz„ na temat
regresu tradycyjnych przemys‡,w, takich jak np. z jednej strony
wŒglowy a z drugiej strony w‡,kienniczy. Du¿„ dynamik„ wzrostu
charakteryzowa‡ siŒ dzia‡ handlu i obs‡ugi firm i nieruchomoci, oba
zwi„zane przede wszystkim z rozwojem nowych form dzia‡alnoci
rynkowej. Co jednak najciekawsze wa¿n„ rolŒ w zmianie struktury
zatrudnionych odegra‡ wzrost zatrudnienia w dziale administracji
publicznej i owiaty. To te dwa dzia‡y, gdzie pracŒ znajduj„
wykszta‡ceni pracownicy s„ w znacznej mierze odpowiedzialne za
wzrost udzia‡u specjalist,w w strukturze klasowej.
Teza o g‡,wnej roli rynku w stymulowaniu proces,w modernizacyjnych w odniesieniu do struktury spo‡ecznej jest w„tpliwa
i zasadnicz„ rolŒ w tym zakresie nale¿y przypisaD raczej dzia‡alnoci
paæstwa. Dodatkowo analiza wynagrodzeæ czterech dynamicznie
rozwijaj„cych siŒ dzia‡,w gospodarki, jeli chodzi o udzia‡ miejsc
pracy w strukturze zatrudnienia (handel, obs‡uga nieruchomoci
i firm, administracja, owiata), pozwala stwierdziD, ¿e rynek tworzy
miejsca pracy gorzej op‡acane i w niepe‡nym wymiarze czasu pracy,
podczas gdy miejsca pracy oferowane przez paæstwo charakteryzuj„
siŒ wiŒksz„ stabilnoci„ i relatywnie lepszymi wynagrodzeniami. Na
rynku zasz‡y procesy silnego r,¿nicowania dochod,w z jednej strony robotnik,w i pracownik,w us‡ug z drugiej specjalist,w i kierownik,w. Na przyk‡ad jeszcze w 1986 w przemyle wynagrodzenie
robotnik,w stanowi‡o 92% wynagrodzenia na stanowiskach nierobotniczych. W 1998 ju¿ tylko 63% a w 2007 52%1. Rozwarstwieniu
wynagrodzeæ towarzyszy‡o zmniejszenie autonomii pracy dla
robotnik,w i zwiŒkszenie zakresu kontroli w miejscu pracy. Proces
ten znakomicie opisa‡a w etnograficznej pracy o transformacji
sprywatyzowanych zak‡ad,w Alima-Gerber Elizabeth Dunn
w ksi„¿ce Prywatyzuj„c PolskŒ. Do pog‡Œbiania siŒ nier,wnoci
w wynagrodzeniach i zwiŒkszonej kontroli nad pracownikami
dochodzi jeszcze bezrobocie, kt,re dotyka w du¿ym stopniu
robotnik,w wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych (oko‡o
50% bezrobotnych). Koszty urynkowienia i zwiŒkszenia efektyw-
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noci gospodarki ponieli w znacznej mierze robotnicy i gorzej
wykwalifikowani pracownicy us‡ug a konsekwencje tych proces,w
dla kszta‡tu struktury spo‡ecznej raczej odbiegaj„ od wzor,w
modernizacji postindustrialnej.

Dwie interpretacje
Pozostaje pytanie jaki ca‡ociowy obraz wy‡ania siŒ z przemian
systemu klasowego w ostatnich 20 latach. Z pewnoci„ istnieje
wiŒcej ni¿ jedna interpretacja. Po pierwsze mo¿na widzieD paæstwo
jako bufor przemian rynkowych, kt,ry dostarcza dla znacznej
czŒci pracownik,w wzglŒdnie dobrze p‡atnych i stabilnych miejsc
pracy. Paæstwo spe‡nia‡oby w tej interpretacji rolŒ regulatywn„
‡agodz„c„ przynajmniej w wymiarze systemowym intensywnoD
proces,w modernizacji rynkowej, kt,ra prowadzi do wzrostu
nier,wnoci i wytwarza znaczn„ iloD niestabilnych i s‡abo p‡atnych
miejsc pracy (robotnicy niewykwalifikowani, pracownicy szarej
strefy, pracownicy handlu). Druga interpretacja jest mniej optymistyczna. Rozrost administracji ma zwi„zek z faz„ rozwoju
kapitalizmu, kt,ra polega na rozrocie aparatu biurokratycznego,
kt,ry wchodzi w zwi„zki z wielkimi przedsiŒbiorstwami kapitalistycznymi i realizuje politykŒ ‡agodzenia napiŒD spo‡ecznych aby
lepiej zorganizowaD procesy akumulacji kapita‡u i ograniczyD roszczenia wiata pracy, takie jak zwiŒkszenie wynagrodzeæ, tworzenie
bardziej stabilnych miejsc pracy czy zmniejszenie kontroli nad
przedsiŒbiorstwami.
Niezale¿nie od tego, kt,r„ interpretacjŒ wybierzemy, z pewnoci„ nie mo¿emy w urynkowieniu widzieD g‡,wnej si‡y sprawczej
transformacji, ale musimy uwzglŒdniaD wzajemne powi„zanie
rynku i paæstwa w kszta‡towaniu wsp,‡czesnej Polski.
n
1

Obliczenia w‡asne na podstawie danych GUS-u.
Dr Maciej Gdula jest adiunktem w Instytucie Socjologii UW. Artykuł
powstał na podstawie referatu wygłoszonego podczas konferencji
„Polska po 20 latach wolności” zorganizowanej w dniach 22-23 maja br.
przez Instytut Socjologii UW, z okazji 20. rocznicy wyborów 4 czerwca
1989 roku. Konferencja została wła˛czona do programu obchodów „Rok
2009 Rokiem Polskiej Demokracji” ogłoszonego przez Senat RP.

Partiepolitycznepokomunizmie
MIROSŁAWA GRABOWSKA
n Partie polityczne definiowane s„ poprzez ich cechy charakterystyczne lub pe‡nione przez nie funkcje, ale zawsze wskazuje siŒ, ¿e
partiom chodzi o w‡adzŒ. Niekt,re definicje zawieraj„ odwo‡ania
do demokracji, inne nie. Dla potrzeb badania partii politycznych
w Polsce i w krajach postkomunistycznych rezygnacja z warunku,
by partie ubiega‡y siŒ o w‡adzŒ w regularnych, wolnych i demokratycznych wyborach, jest nieuzasadniona. Dlatego proponowa‡abym definicjŒ partii jako stowarzyszenia o dobrowolnym cz‡onkostwie, ubiegaj„cego siŒ o w‡adzŒ w paæstwie na drodze konkurencyjnych, wolnych i demokratycznych oraz regularnie odbywaj„cych siŒ wyborw.
Partie sta‡y siŒ wa¿nym Ðobiektem+ rozwa¿aæ teoretycznych
i badaæ empirycznych. Ju¿ w 1919 r. Max Weber nakreli‡ proces
przechodzenia od partii elitarnej 2 luz·no zorganizowanych
notabli, do partii masowej o rozbudowanej organizacji i rzeszach
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cz‡onk,w, dla kt,rych zdobycie w‡adzy nie by‡o jedynym powodem
partyjnej przynale¿noci, ale kt,rych ‡„czy‡y wsp,lne przekonania
i dola. Partie masowe dowiod‡y swojej efektywnoci i z czasem
partie pocz„tkowo elitarne rozbudowa‡y swoje organizacje.
Od tamtych lat zmieni‡o siŒ i spo‡eczeæstwo, i partie. W latach
60. partie zaczŒ‡y stawaD siŒ mniej ideologiczne i w pogoni za
g‡osami zaczŒ‡y zwracaD siŒ nie tylko do swoich tradycyjnych
elektorat,w, ale do ca‡ego spo‡eczeæstwa. Takie partie Otto
Kirchheimer nazwa‡ catch-all party. W latach 80. z ruch,w spo‡ecznych powsta‡y partie nowego typu, kt,re Herbert Kitchelt okreli‡
mianem lewicowo-libertariaæskich.
W politologii m,wi siŒ o innych jeszcze typach partii, ale te
wy¿ej wskazane reprezentuj„ pewne ca‡oci: elektoratu, organizacji, oferty programowej, nawet strategii dzia‡ania. Owe ca‡oci
uzale¿nione s„ od kontekstu spo‡eczno-politycznego, s„ wiŒc
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historyczne. Kontekst powstawania partii w krajach postkomunistycznych i w Polsce po roku 1989 by‡ specyficzny. Dlatego nie
nale¿a‡o siŒ spodziewaD, ¿e w Polsce powstan„ partie podobne do
zachodnioeuropejskich.
Fundamentaln„ cech„ tego historycznego kontekstu by‡o
powstawanie partii i systemw partyjnych po komunizmie
2 chodzi tu nie o chronologiŒ, ale o to, co po komunizmie zosta‡o,
a czego zabrak‡o.
Zosta‡y partie komunistyczne z milionami ludzi w rozbudowanych, zasobnych i scentralizowanych organizacjach. Te
miliony cz‡onk,w, dziesi„tki tysiŒcy kom,rek partyjnych (w 1988 r.
w Polsce 75 000, a w Czechach 35 000), setki tysiŒcy os,b zajmuj„cych nomenklaturowe pozycje (w Polsce 270 000, a w Czechach
350 000) nie zniknŒ‡y przecie¿ z dnia na dzieæ. Byli to ludzie, kt,rzy
z Parti„ wi„zali siŒ dobrowolnie, wiadomie i na ca‡e ¿ycie.
Wobec koæca komunizmu partie te stosowa‡y r,¿ne strategie (od
proreformatorskiej po zachowawcz„), ale mimo tych r,¿nic wiŒkszoD partii komunistycznych przepoczwarzy‡a siŒ w swoje sukcesorki, kt,re w wiŒkszoci utrzyma‡y siŒ jako jedyne partie-sukcesorki, a dodatkowo charakteryzowa‡y siŒ stosunkowo dobr„
organizacj„, licznym cz‡onkostwem i posiadaniem Ðnaturalnego+
elektoratu, co dawa‡o im przewagŒ nad partiami nowopowstaj„cymi.
Bowiem po komunizmie nie by‡o innych partii politycznych. Zdarza‡y siŒ wyj„tki, istnia‡y rodowiska ideowo-polityczne,
jednak partii par excellence nie by‡o. Zebrane przez AnnŒ Grzyma‡ŒBusse dane dotycz„ce zasob,w partii w Polsce, Czechach, na S‡owacji
i WŒgrzech w latach 90. pokazuj„, ¿e partie sukcesorki nale¿a‡y do
partii najbardziej licznych i organizacyjnie rozbudowanych.
Zatem, po pierwsze, partie po komunizmie powstawa‡y
w warunkach radykalnej nier,wnowagi. Strona postkomunistyczna odziedziczy‡a ogromne zasoby partii komunistycznych
i zwi„zanych z nimi organizacji (m‡odzie¿owych, zwi„zkowych,
kobiecych, kombatanckich itd.). Natomiast partie formuj„ce siŒ po
stronie przeciwnej, o rodowodzie nie- lub antykomunistycznym,
zaczyna‡y praktycznie od zera.
Dlatego, po drugie, formuj„ce siŒ partie niekomunistyczne
skazane by‡y na powstawanie Ðod g,ry+: od ugrupowaæ parlamentarnych lub od grup czy grupek o charakterze ideowo-towarzyskim, rozrastaj„cych siŒ w oparciu o kontakty osobiste.
Po trzecie, wszystkie partie startowa‡y w niesprzyjaj„cych
warunkach przemian spo‡ecznych, niechŒci do polityki i wycofania
w prywatnoD. Nie ma tu jednak symetrii: partiom sukcesorkom
wystarczy‡o utrzymaD jak„ czŒD swoich zasob,w, za partie
nowopowstaj„ce musia‡y zmagaD siŒ z tymi barierami w fazie
powstawania i instytucjonalizacji.
Po czwarte, niejednakowy by‡ kapita‡ ludzki. Cz‡onkowie
i dzia‡acze partii komunistycznych mieli dowiadczenie funkcjonowania w du¿ej, jawnej organizacji oraz poczuwali siŒ do pewnej
wsp,lnoty, co sprzyja‡o jednoci dzia‡ania. Dzia‡acze powstaj„cych
partii niekomunistycznych mieli dowiadczenia funkcjonowania
w nielegalnych, z koniecznoci ma‡ych i doD ekskluzywnych,
zr,¿nicowanych grupach, wiŒc po roku 1989 trudno by‡o utrzymaD
poczucie wsp,lnoty i jednoD dzia‡ania.
Po pi„te, partie sukcesorki by‡y spo‡ecznie zakorzenione.
Natomiast powstaj„ce partie niekomunistyczne by‡y nieobecne
na poziomie lokalnym i s‡abo rozpoznawane w skali spo‡ecznej.
Po sz,ste, z racji swoich zasob,w, partie sukcesorki objŒ‡y
w posiadanie pewien segment rynku wyborczego, niedostŒpny dla
partii ze strony przeciwnej. Mog‡y byD pewne swego i staraD siŒ
ÐurwaD+ co rywalom. Partie niekomunistyczne nie mia‡y swojego
naturalnego czy tradycyjnego segmentu rynku wyborczego.
Po si,dme, owa nier,wnowaga w rywalizacji powiŒkszana by‡a
przez luz po lewej, a t‡ok po prawej stronie sceny politycznej. By‡o
to zwi„zane z zasobami partii sukcesorek i opanowaniem przez nie
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segmentu rynku wyborczego 2 na lewicowych rywali nie by‡o
miejsca. Tymczasem partie niekomunistyczne by‡y liczne, r,wnie
s‡abe, wiŒc ¿adna nie zdobywa‡a znacz„cej przewagi, i rywalizowa‡y
przede wszystkim ze sob„.
Wszystkie te specyficzne cechy powstawania partii po komunizmie wskazuj„ na postkomunistyczn„ nierwnowagŒ czy
Ðprzechy‡!. Nie by‡o to wynikiem czyich staraæ czy b‡Œd,w lub
zaniechaæ, ale nastŒpstwem komunizmu, tego, co po komunizmie
by‡o i czego nie by‡o.

Partie polityczne w Polsce po 1989 r.
Postkomunistyczny Ðprzechy‡+ dotyczy‡ wszystkich kraj,w wychodz„cych z komunizmu. Jednak od tamtej pory mija w‡anie
20 lat. W polityce ¿adna przewaga, ¿adne zasoby nie s„ dane Ðna
zawsze+. Pocz„tkow„ nier,wnowagŒ mog‡y niwelowaD lub pog‡ŒbiaD dzia‡ania, zaniechania i b‡Œdy zar,wno partii sukcesorki, jak
i partii o rodowodzie nie- lub antykomunistycznym. Jak w sytuacji
zadanej przez historiŒ radzi‡y sobie polskie partie polityczne i elity
partyjne? Odpowiedz· na te pytania bardziej przypomina katalog
grzech,w g‡,wnych ni¿ cnot kardynalnych.
Po pierwsze, elitom solidarnociowym i postsolidarnociowym zabrak‡o roztropnoci: w okresie prze‡omu nie stawia‡y na
partie 2 podstawow„ instytucjŒ systemu demokratycznego.
Po drugie, nie rozpozna‡y te¿ podstawowego zasobu, jakim
dysponowa‡y 2 ludzi. Wprawdzie stronie postsolidarnociowej
brakowa‡o zasob,w organizacyjnych i logistycznych, ale mia‡a
ludzi uto¿samiaj„cych siŒ z ÐSolidarnoci„+, przywi„zanych do jej
wartoci, jej legendy, jej bohater,w. Ci ludzie 2 bez systematycznych zachŒt ze strony dzia‡aczy 2 g‡osowali na postsolidarnociowe
ugrupowania i partie, na tyle na ile by‡o to mo¿liwe.
A nie by‡o to proste bowiem, po trzecie, postsolidarnociowe
partie powstawa‡y i niknŒ‡y, ‡„czy‡y siŒ i dzieli‡y, zmienia‡y nazwy
i lider,w, rozsypywa‡y siŒ ich koalicje.
Po czwarte, elity polityczne jako ca‡oD nie zapewni‡y partiom
stabilnych, instytucjonalnych warunk,w funkcjonowania i rozwoju. Wielokrotnie zmieniano ordynacjŒ wyborcz„ przerzucaj„c
siŒ od skrajnej proporcjonalnoci do silnej preferencji dla partii
wygrywaj„cych. Zmieniano zasady wybor,w samorz„dowych.
Kilkakrotnie zmieniano tak¿e ustawŒ o partiach politycznych,
w tym zasady finansowania partii. Wiosn„ roku 2009 wydaje siŒ, ¿e
to wcale nie koniec. Nie ma bowiem konsensusu co do podstawowych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej.
Po pi„te, partiom nie sprzyja‡ konfliktowy charakter konkurencji wyborczej. Nie ma i nie pr,buje siŒ budowaD politycznej
kultury kompromisu i kooperacji. Panuje styl zajad‡ej, fanatycznej
wrŒcz rywalizacji obliczonej na zniszczenie Ðprzeciwnika+.
Po sz,ste, po dojciu do w‡adzy partie okazuj„ siŒ ma‡o zdolne
do efektywnego rz„dzenia, ale Ðza to+, po si,dme, daj„ siŒ korumpowaD.
Co dalej? Spo‡eczeæstwo nastawione jest do partii nieufnie
i krytycznie. Ogranicza to mo¿liwoci pozyskiwania nowych
cz‡onk,w, zw‡aszcza ludzi uzdolnionych i motywowanych do
pracy publicznej. Zasady uprawiania polityki 2 podstawy ustrojuRzeczypospolitej 2 nie s„ chronione ani ich dawnoci„, ani
powszechnym konsensusem. Nie ma co liczyD na kooperacjŒ czy
choDby ¿yczliw„ neutralnoD ze strony konkurent,w, kt,rych
chcia‡o siŒ Ðdor¿n„D+. Prze‡amaD ten zaklŒty kr„g spo‡ecznej
niechŒci, instytucjonalnej niestabilnoci i politycznej walki bŒdzie
n
bardzo trudno.
Dr hab. Mirosława Grabowska jest adiunktem w Instytucie Socjologii
UW. Artykuł powstał na podstawie referatu wygłoszonego podczas
konferencji „Polska po 20 latach wolności”.
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Pokrywa antycznego sarkofagu
odnaleziona w Arkadach
Kubickiego
HUBERT KOWALSKI, MONIKA MUSZYŃSKA
n W galerii sztuki staro¿ytnej Muzeum
Narodowego w Warszawie podziwiaD
mo¿na jeden z najlepiej zachowanych antycznych obiekt,w sztuki sepulkralnej znajduj„cych siŒ w zbiorach polskich. Sarkofag
dzieciŒcy z drugiej po‡owy II wieku n.e. ze
scen„ cyrkow„, pierwotnie wchodzi‡ w sk‡ad
kolekcji ksiŒ¿nej Heleny Radziwi‡‡owej i do
czas,w II wojny wiatowej by‡ ozdob„ Pa‡acu
w Nieborowie. W przeciwieæstwie do szeregu innych sarkofag,w z kolekcji ustawionych w parku nieborowskim i w po‡o¿onej
nieopodal Arkadii, spe‡niaj„cych niekiedy
funkcjŒ donic z kwiatami, stanowi‡ on
dekoracjŒ spektakularnej pa‡acowej klatki
schodowej. Po drugiej wojnie wiatowej
wraz z reszt„ zbior,w nieborowskich zosta‡
przewieziony do Muzeum Narodowego i od
1948 roku widnieje w inwentarzu muzealnym. Niestety do Warszawy trafi‡ ju¿ bez
pokrywy, z kt,r„ przed wojn„ stanowi‡
integraln„ ca‡oD. Dowodem na istnienie
dekorowanego zamkniŒcia skrzyni sarkofagu jest zdjŒcie
z pocz„tku XX wieku, kt,rego negatyw zachowa‡ siŒ w muzealnej
dokumentacji. To w‡anie na podstawie tej fotografii dzi uda‡o siŒ
rozpoznaD zaginion„ 2 najprawdopodobniej w czasie wojny 2 czŒD
antycznego zabytku.
Po kilkudziesiŒciu latach od domniemanego zaginiŒcia lub
zniszczenia pokrywa odnalaz‡a siŒ na terenie nale¿„cym do Zamku
Kr,lewskiego. Autorzy tekstu natknŒli siŒ na Ðkawa‡ek antycznego
marmuru+... w centrum Warszawy. To dla niekt,rych, opr,cz
potwierdzenia, i¿ archeolodzy Wydzia‡u Historycznego UW mog„
pracowaD nie tylko w Egipcie, Libii etc., mo¿e byD tak¿e zachŒt„ do
prowadzenia badaæ na sto‡ecznym gruncie.
Przy okazji prac remontowych prowadzonych w Arkadach
Kubickiego utworzono na podzamczu lapidarium sk‡adaj„ce siŒ
z kilkudziesiŒciu fragment,w rzez·b i dekoracji architektonicznych.
S„ to de facto obiekty o r,¿nej proweniencji wydobyte bezporednio
z samych Arkad (z jednej ze stancji) oraz gruzu le¿„cego od wielu lat
w ich okolicy. Wr,d tych w‡anie od‡amk,w odnalaz‡ siŒ brakuj„cy
element sarkofagu nieborowskiego.
Okolicznoci w jakich pokrywa z Nieborowa znalaz‡a siŒ
w Warszawie, rodz„ liczne pytania. Prawdopodobnie profesorowie
Stanis‡aw Lorentz i Kazimierz Micha‡owski, kt,rzy podjŒli siŒ
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Sarkofag, przed 1939, Nieborów, fot. zbiory MNW

odtworzenia warszawskiej galerii sztuki staro¿ytnej w okresie
powojennym, nie mieli ju¿ stycznoci z kompletnym zabytkiem.
OznaczaD by to mog‡o, i¿ g,rna czŒD sarkofagu zaginŒ‡a przed
wojn„, b„dz· w latach 1939-1945. Druga mo¿liwoD jest o tyle
bardziej prawdopodobna, i¿ w lutym 1940 roku dr MVhlmann
i dr Polhammer, jako przedstawiciele hitlerowskich s‡u¿b do spraw
Ðzabezpieczania+ (Sonderbeauftragte fr die Sicherung der Kunst- und
Kulturgter 2 Pe‡nomocnik Specjalny do Zabezpieczenia Dzie‡
Sztuki i Zabytk,w Kultury) wywiez·li 19 skrzyæ ze zbiorami
nieborowskimi. Z tej grabie¿y wiŒkszoD obiekt,w rewindykowano po 1945 roku; skrzynie z zabytkami wr,ci‡y do Nieborowa, lecz
niestety nie wszystkie. Wiadomo, ¿e transport mia‡ przystanek
w Warszawie, podczas kt,rego jedna ze skrzyæ mog‡a zagin„D.
O zatrzymaniu skrzyni z pokryw„ w Warszawie m,g‡ zadecydowaD
tak¿e jej z‡y stan, uniemo¿liwiaj„cy dalsz„ podr,¿. Tak jedna, jak
i druga hipoteza t‡umaczy‡aby pozostawienie w powojennej
Warszawie nierozpoznanego Ðkawa‡ka marmuru ze zdobieniem+,
kt,ry ostatecznie trafi‡ w okolicŒ trasy W-Z i Arkad Kubickiego, do
pobliskiego lapidarium. Zwo¿ono tam fragmenty rzez·b wydobywane z ruin zniszczonego miasta, miŒdzy innymi zabytki z Zamku,
wykorzystane p,z·niej w czasie jego odbudowy. ByD mo¿e
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Odnaleziona pokrywa sarkofagu, fot. H. Kowalski

Sarkofag na ekspozycji w Muzeum Narodowym, fot. H. Kowalski

destrukty, pomiŒdzy kt,rymi natknŒlimy siŒ na pokrywŒ sarkofagu, pochodz„ z tego w‡anie, nieistniej„cego ju¿, lapidarium.
Omawiany zabytek nale¿y do grupy sarkofag,w dzieciŒcych
dekorowanych przedstawieniami wycig,w cyrkowych i wytwarzanych od I po‡owy II wieku do pocz„tku IV wieku n.e.
Posiada on charakterystyczn„ dla tej grupy obiekt,w ikonografiŒ:
wr,d analogicznych przedstawieæ, tak pod wzglŒdem kompozycji sceny jak i sposobu opracowania kamienia, znajduje siŒ
znany sarkofag nale¿„cy do zbior,w watykaæskich (eksponowany
w Sala della Biga Museo Pio-Clementino), tak¿e zachowany
z pokryw„. Analiza stylistyczna sarkofagu nieborowskiego pozwala nam datowaD go na okres panowania dynastii Antonin,w
(lata 160-170).
Tematyka reliefu nawi„zuje do niezwykle popularnej w staro¿ytnym Rzymie rozrywki, jak„ by‡o kibicowanie wycigom
rydwan,w. Ka¿dy uczestnik reprezentowa‡ jeden z czterech
Ðklub,w+ (Bia‡ych, Niebieskich, Zielonych lub Czerwonych), co
znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie ukazanych 2 zar,wno na
sarkofagu jak i na pokrywie 2 konnych zaprzŒg,w. Wyraz·na jest
tak¿e symboliczna wymowa przedstawienia odnosz„ca siŒ do
postaci zmar‡ego dziecka. Aspekt eschatologiczny wydobyty zosta‡
poprzez zastosowanie szeregu typowych dla tej grupy przedstawieæ element,w, z kt,rych na pierwszy plan wysuwa siŒ
przewr,cony rydwan oraz dramatycznie ukazany upadek konia
i jez·dz·ca. Aluzja do przerwanego nagle i przedwczenie ¿ycia
dziecka wydaje siŒ jasna i czytelna, niemniej musimy sobie zadaD
pytanie, czy zmar‡ego, zgodnie z rzymsk„ tradycj„, nie powinnimy
identyfikowaD z postaci„ zwyciŒzcy ani¿eli pokonanego?
O wyj„tkowym znaczeniu warszawskiego zabytku dla zbior,w
sztuki antycznej w Polsce wiadczy fakt, i¿ spor,d 110 sarkofag,w
i ich fragment,w zachowanych do chwili obecnej, jedynie dwa 2
w tym om,wiony tutaj 2 posiadaj„ przynale¿n„ im pokrywŒ.
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DekoracjŒ ciany przedniej sarkofagu stanowi relief przedstawiaj„cy wycigi czterech zaprzŒg,w konnych (bigae) powo¿onych
przez eroty, z kt,rych jeden ulega wypadkowi. W tle tych
wszystkich wydarzeæ widoczna jest dekoracja spiny Circus
Maximus, z dwiema metami (po trzy s‡upki na obu krawŒdziach
sarkofagu), pos„giem Wiktorii, obeliskiem, rusztowaniami
z siedmioma delfinami i siedmioma jajami wskazuj„cymi liczbŒ
wykonanych okr„¿eæ.
Na kr,tszych bokach skrzyni sarkofagu ukazani zostali jez·dz·cy,
z kt,rych jeden (na boku prawym) przedstawiony zosta‡ z rŒk„
uniesion„ w gecie zwyciŒstwa. Na drugim boku, zamykaj„cym
paradŒ, ukazano putto ze wzniesion„ pochodni„.
DekoracjŒ prostok„tnej pokrywy o podwy¿szonym przednim
gzymsie stanowi w„ski relief oraz dwie ukazane w naro¿nikach
g‡,wki dzieciŒce (maski). Prz,d pokrywy wype‡niaj„ przedstawienia putt zaprzŒgaj„cych konie do rydwan,w; byD mo¿e mamy tu do
czynienia ze scen„ ukazuj„c„ przygotowania do wycigu. Na
bokach wyobra¿ono le¿„ce pochodnie.
Mimo burzliwych los,w zabytku nie uleg‡ on powa¿niejszym
uszkodzeniom. Por,wnanie stanu zachowania z przedwojenn„
fotografi„ wskazuje jedynie na dwa drobne uszczerbki: niewielki
ubytek w g,rnym obramowaniu reliefu oraz brak przedniej nogi
konia w grupie z jez·dz·cem.
n
Autorzy tekstu pragn„ serdecznie podziŒkowaD prof. Witoldowi
Dobrowolskiemu, kierownikowi Zak‡adu Archeologii Klasycznej
Instytutu Archeologii UW, kuratorowi Zbior,w Sztuki Staro¿ytnej MNW, oraz dr. Arturowi Badachowi z Zamku Kr,lewskiego
w Warszawie za cenne uwagi i wskaz,wki.
Dr Hubert Kowalski i Monika Muszyńska sa˛ pracownikami Instytutu
Archeologii UW.
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„Wyżej niż kondory”
– 70 lat później
WOJCIECH LEWANDOWSKI
n Zalet„ pracy na Uniwersytecie jest mo¿liwoD ‡„czenia pracy
z pasj„. Czasem, tak jak w moim przypadku, te dwa nurty ¿ycia
zaczynaj„ tworzyD jedn„ ca‡oD. Alpinizm i wyprawy s„ dla mnie nie
tylko wielk„ radoci„ ¿ycia, ale r,wnie¿ niekoæcz„cym siŒ ·zr,d‡em
inspiracji zawodowej. Wydaje siŒ to szczeg,lnie cenne, gdy jest siŒ
geografem i gdy mo¿na przekazywaD swoje pasje studentom
(w niekt,rych wyprawach w g,ry towarzysz„ mi moi magistranci).
Historia, kt,r„ chcŒ w wielkim skr,cie opowiedzieD, to dzieje
urzeczywistnienia siŒ pewnego pomys‡u, spe‡nionego marzenia
i narodzin nowego. Wr,d‡em inspiracji dla kolejnego geograficzno-g,rskiego przedsiŒwziŒcia by‡a dzi ju¿ trochŒ zapomniana, ale
kultowa ksi„¿ka Wiktora Ostrowskiego ÐWy¿ej ni¿ kondory+.
ÐKultowa+, bo znaj„ j„ chyba wszyscy, kt,rzy marz„ o Andach,
braterstwie liny, przygodach i g,rach wysokich. Ksi„¿ka, w kt,rej
opisane s„ losy pierwszej polskiej wyprawy andyjskiej, przeczytana
ju¿ kilka razy, sta‡a spokojnie na p,‡ce do momentu, kiedy zn,w po
ni„ siŒgn„‡em. Wtedy to pojawi‡a siŒ myl 2 a mo¿e by tak ruszyD
ladem duchowych Ðpraojc,w+ i zorganizowaD wyprawŒ ich
szlakami? Tym bardziej, ¿e minŒ‡a 70. rocznica ich pierwszego
wejcia na Mercedario i Aconcagua, kt,r„ zdobyli jako pierwsi.
I tak przez trzy kolejne lata (2005-2007) uda‡o siŒ mi i moim
towarzyszom zorganizowaD trzy wyprawy, w trakcie kt,rych
weszlimy na wiŒkszoD najwy¿szych g,r w Andach, zdobytych
wczeniej przez Polak,w, m.in.: najwy¿szy szczyt obu Ameryk 2
Aconcagua (6960 m), Cerro Ramada (6410 m), Mercedario

(6770 m), Philar Grande (6010 m) i Ojos de Salado (6893 m).
Spenetrowalimy wiele rzadko odwiedzanych miejsc, czyni„c
i dokumentuj„c wiele interesuj„cych obserwacji geograficznych.
W wielu miejscach bylimy jako drudzy po latach Polacy.
Odkrylimy, jak wiele polskich lad,w zachowa‡o siŒ w g,rach
Argentyny. I, co chyba najwa¿niejsze, Ðnauczylimy siŒ+ And,w,
pokochalimy te wspania‡e, fascynuj„ce g,ry. Wiedzielimy te¿, ¿e
to nie koniec naszej przygody, gdy¿ w‡anie w Andach zrodzi‡ siŒ
nowy projekt Ð£aciæska Koronka+, kt,rego celem jest wejcie na
wszystkie najwy¿sze szczyty Ameryki £aciæskiej.
Po trzech wyprawach w Andy ladami Ðpraojc,w+ sam ju¿ dzi
nie wiem, co by‡o bardziej fascynuj„ce 2 g,rska przygoda, radoD
poznawania czy ta dziwna, chwilami wrŒcz magiczna wiŒz·
z Ðch‡opakami+ sprzed lat. Pozwalam sobie nazywaD ich ch‡opakami, gdy¿ bŒd„c w,wczas naszymi r,wienikami, byli tak do nas
podobni, mieli te same fascynacje, te same marzenia.
Ksi„¿ka Ostrowskiego towarzyszy‡a nam w trakcie pierwszej
wyprawy jako swoisty duchowy przewodnik. W trakcie kolejnych
do‡„czy‡y do niej inne relacje z polskich przedwojennych wypraw
w Andy. Lektury opowiadaj„ce o ekspedycjach sprzed 70 lat
podsyca‡y p‡omieæ fascynacji, motywowa‡y do dzia‡aæ, dawa‡y si‡y
do przezwyciŒ¿ania przeszk,d i pod„¿ania za marzeniem.
W Argentynie pamiŒD o pierwszych polskich wyprawach jest
nadal ¿ywa, czego nieraz mile dowiadczalimy. Polska obecnoD
zaznaczona m.in. w licznych nazwach geograficznych jest w
Andach powszechnie odczuwalna, r,wnie¿ w kontekcie
wsp,‡czesnych dokonaæ.

Pocz„tki

Pierwsza polska wyprawa andyjska, 1934
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Pierwsza polska wyprawa w Andy 2 Cordillera de la Ramada
(a zarazem pierwsza polska wyprawa w g,ry egzotyczne) odby‡a siŒ
w latach 1933-34 i wspaniale zapocz„tkowa‡a ekspansjŒ polskiego
alpinizmu poza Tatry. Ju¿ przed wojn„ w ukochanych Tatrach by‡o
po prostu Ðza ciasno+. Cz‡onkowie wyprawy: Stefan Daszyæski, Jan
Dorawski (lekarz), Adam Karpiæski, Konstanty Narkiewicz-Jodko
(kierownik), Stefan Osiecki (filmowiec) i Wiktor Ostrowski
dokonali pierwszych wejD na piŒD szeciotysiŒcznik,w (przede
wszystkim Mercedario, trzeci szczyt Ameryki P‡d.) oraz na trzy
piŒciotysiŒczniki. Odkryli i pokonali now„ drogŒ na Aconcagua,
nazywan„ dzi Ruta de los Polacos 2 Droga Polak,w. W tym czasie
mia‡a ona wartoD wybitnej drogi sportowej a wiod‡a przez
wschodni lodowiec, kt,ry dzi nosi dumn„ dla nas nazwŒ
Ventisquero de los Polacos 2 Lodowiec Polak,w. Uczestnicy
wyprawy osi„gnŒli te¿ ,wczesny rekord wysokoci g,rskiej,
podwy¿szony po piŒciu latach w Himalajach (wyprawa na Nanda
Devi East 2 7434 m, kierowana przez Adama Karpiæskiego). Wyprawa ma na koncie r,wnie¿ wybitne osi„gniŒcia natury geograficznopoznawczej; jej uczestnicy ustalili zasiŒg i podzia‡ niezbadanej
przedtem grupy g,rskiej Cordiliera de la Ramada, odkryli nieznane
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i wygodniej, wynajŒtym d¿ipem.
szczyty, m.in. Cerro N 2 nazwany
Bez zmian pozosta‡y tylko orna czŒD wyprawy Pico Polaco.
ganizacja ostatnich odcink,w
R,wnie¿ dwa piŒkne lodowce
w samych g,rach (dalej konieczne
w rejonie Mercedario nazwano
jest wynajŒcie mu‡,w i gaucho)
w 1968 r. imionami nawi„zuj„cymi
oraz wielki trud zwi„zany ze
do polskiej wyprawy: Glaciar Karzdobywaniem g,ry. Paradoksalnie
piæski i Glaciar Ostrowski. Polacy
w por,wnaniu z latami 30. jedne
stwierdzili te¿ istnienie nieznaz najbardziej znacz„cych koszt,w
nych lodowc,w, z kt,rych dwa
zwi„zane s„ z wynajŒciem mu‡,w.
mia‡y ponad 10 km d‡ugoci.
W Argentynie nie jest wymagane
Zbadali nieznane kartografii jeziowykupywanie pozwoleæ szczytoro Laguna Blanca.
wych. Taka op‡ata obowi„zuje
Sukcesy pierwszej wyprawy
jedynie w wypadku Aconcagua
kontynuowa‡a II Polska Wyprawa
i jest uzale¿niona od sezonu.
Andyjska trwaj„ca od listopada
W przypadku wejcia na Ojos de
1936 do kwietnia 1937 r. Jej
Puna de Atacama, fot. W. Lewandowski
Salado i innych g,r od strony
uczestnicy dokonali alpinistyczchilijskiej trzeba posiadaD zezwonej i naukowej eksploracji najlenie oraz wykupiD pozwolenie na dzia‡alnoD w parku narodowy¿szych szczyt,w po‡udniowej czŒci pustynnego obszaru Puna
wym. W Mendozie i San Juan dzia‡a wiele specjalistycznych
de Atacama na pograniczu Argentyny i Chile. Uczestnicz„cy
agencji, kt,re znacznie u‡atwiaj„ wszelk„ logistykŒ. W Mendozie
w wyprawie Justyn Wojsznis (kierownik), Stefan Osiecki, Witold
znajduje siŒ te¿ du¿o sklep,w ze sprzŒtem sportowym, gdzie
Paryski (lekarz) i Jan Alfred Szczepaæski jako pierwsi weszli na
mo¿na kupiD lub wypo¿yczyD ekwipunek. Nie ma te¿ ¿adnych
drugi szczyt Ameryki Po‡udniowej 2 Ojos del Salado (26.02.1937).
problem,w z zakupem gazu, ¿ywnoci i innego wyposa¿enia.
Zdobyli te¿ osiem innych szeciotysiŒcznik,w, w tym Nevado
Pissis (6780 m), Nevado Tres Crues (6630 m), Cerro de Naci)wiat Ðskurczy‡ siŒ-, ale czy Ðzmala‡-?
miento (6493 m). Przemierzyli nieznane tereny w rejonie Puna
de Atacama (ok. 3000 km2), odkrywaj„c nieznane lodowce, jeziora
Na szczŒcie nie! Mimo ¿e nie ma tam ju¿ Ðbia‡ych plam+, powsta‡y
i gejzery. W czasie wyprawy prowadzili obserwacje meteorolonowe drogi i kopalnie, to same Andy Qrodkowe w przewa¿aj„cej
giczne, badania fizjograficzne oraz spostrze¿enia archeologiczne.
czŒci pozosta‡y dalej puste, bezludne i tajemnicze, co czyni
WiŒkszoD z nakrŒconego w czasie pierwszej wyprawy filmu
wŒdr,wkŒ w nich prawdziw„ przygod„. W sercu g,r jest dalej jak
dokumentalnego jak r,wnie¿ ogromna czŒD zdjŒD sp‡onŒ‡y
przed 70 laty. Przyroda na szczŒcie niemal siŒ nie zmieni‡a. Dzi ju¿
w czasie wojny w Warszawie. Po¿oga wojenna zniszczy‡a te¿
nikomu nie przyjdzie do g‡owy polowanie na guanako czy wikunie,
bogate zbiory fotograficzne (ok. 2000 zdjŒD), materia‡y kartogramo¿emy za to bez ograniczeæ ÐpolowaD+ na nie z aparatem.
ficzne i ca‡y nak‡ad obszernego sprawozdania z drugiej wyprawy.
Pod jednym wzglŒdem jest inaczej. Analiza materia‡,w

Andy po 70 latach
Jakie s„ Andy po 70 latach? Odpowiedz· na to pytanie nie jest wbrew
pozorom ‡atwa. Z jednej strony mamy szereg zmian oczywistych
zwi„zanych z postŒpem i zwyk‡ym up‡ywem czasu; wiat zmieni‡
siŒ przez te 70 lat diametralnie. Podr,¿ z Polski do Argentyny czy
Chile zajmuje dobŒ i ju¿ nastŒpnego dnia mo¿na byD w Mendozie,
a kolejnego ruszyD w g,ry.
Samo dotarcie w g,ry te¿ bardzo siŒ skr,ci‡o. Do wielu
miejscowoci mo¿na dojechaD autobusem. Tam gdzie Ðojcowie+
tygodniami wŒdrowali na mu‡ach mo¿na dostaD siŒ kr,cej

U źródeł Aqua Caliente, fot. W. Lewandowski
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·zr,d‡owych, kt,re pozostawi‡y po sobie polskie wyprawy, uzmys‡owi‡a mi jak znacz„co skurczy‡y siŒ pola penitent,w i cofnŒ‡y
lodowce andyjskie. Dobrze widaD to w rejonie Mercedario, np.
bezimienny lodowiec na zboczach Philar Grande na wysokoci
obozu pierwszego ju¿ dogorywa, a sam wierzcho‡ek, inaczej ni¿
przed 70 laty, nie ma obecnie sta‡ej pokrywy nie¿nej. W latach 70.
ubieg‡ego wieku wierzcho‡ek zacz„‡ traciD nie¿n„ czapŒ, wtedy to
znaleziono na nim kilkucentymetrow„ srebrn„ figurkŒ kobiec„.
ByD mo¿e by‡a to symboliczna ofiara Ink,w. Znalezisko to
dowodzi, ¿e jako pierwsi szczyt zdobyli przed wiekami nieznani
Inkowie. Maj„c w pamiŒci w‡asne przygody z Mercedario, mogŒ
jedynie podpisaD siŒ pod s‡owami Ostrowskiego: Bez ¿alu ¿egnam
siŒ, rezygnujŒ z zaszczytnego tytu‡u pierwszego zdobywcy. Z szacunkiem
sk‡adam tŒ godno)* w inne rŒce + nieznane. Uznanie dla nich dyktuje
mi pewno)*: musieli by* mocni i wytrwali. Docierali wszak wy¿ej ni¿
kondory.
Tam gdzie Ðpraojcowie+ musieli przedzieraD siŒ przez zastŒpy
bia‡ych potŒpieæc,w (czyli nives penitentes), mo¿na czŒsto przejD po
piargach. Wyraz·nie te¿ zmieni‡y siŒ warunki klimatyczne, w zwi„zku z globalnym ociepleniem wzros‡y rednie temperatury roczne.
Pogoda nadal jednak jest kapryna, niestabilna i nie do koæca
przewidywalna. Dotyczy to szczeg,lnie s‡ynnego andyjskiego
wiatru viento blanco. Zmieni‡ siŒ r,wnie¿ znacznie uk‡ad rzek
i potok,w.
n
Dr Wojciech Lewandowski jest wykładowca˛ na WGiSR, alpinista˛
i podróżnikiem, pomysłodawca˛ projektu „Wyżej niż kondory... 70 lat
później”, który zwycie˛żył w konkursie Travelery 2006 magazynu National
Geographic Polska w kategorii „Bilet na przyszłość”, współpomysłodawca˛akcji „Korona Gór Polski”.
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Sałatka macedońska
Zawiłości identyfikacji etnicznych w Macedonii
KAROLINA BIELENIN-LENCZOWSKA
oznaczenie s‡owiaæskojŒzycznych wyn Nazwa MacØdoine okrelaj„ca w jŒzyku
znawc,w islamu z Boni i Sand¿aku. Obecfrancuskim owocowo-warzywn„ sa‡atkŒ ponie w Boni u¿ywa siŒ terminu Bo[njak
jawi‡a siŒ w XIX w. jako metafora wieloetw opozycji do Bosanac, kt,ry oznacza
nicznego i wielowyznaniowego paæstewka 2
mieszkaæca Boni i Hercegowiny niezale¿wtedy jeszcze czŒci Imperium Osmaæskienie od narodowoci. W Macedonii jednak¿e,
go. Wsp,‡czesna Republika Macedonii 2 na
to jugos‡owiaæskie okrelenie muzu‡manina
forum miŒdzynarodowym funkcjonuj„ca
w sensie narodowym pozosta‡o. O tym, jak
pod tymczasow„ nazw„ ÐBy‡a Jugos‡owiaæwa¿ne dla mieszkaæc,w ﬂupy jest wyznanie
ska Republika Macedonii+ 2 r,wnie¿ jest
krajem wieloetnicznym. Oko‡o 30% tego
a nie narodowoD czy etnicznoD, wiadczy
r,wnie¿ fakt, ¿e wiele jest etnicznie miesza2-milionowego paæstwa stanowi„ Albaæczynych ma‡¿eæstw, o kt,rych w og,le nie
cy, a znaczne grupy tworz„ r,wnie¿ Turcy,
Serbowie, Cyganie/Romowie. Od 13 sierpm,wi siŒ, ¿e s„ mieszane. PojŒcie Ðma‡¿eæstwa mieszanego+ dotyczy jedynie zwi„znia 2001 r., kiedy po macedoæsko-albaæskim
konflikcie zbrojnym podpisano tzw. Porok,w wyznawc,w r,¿nych religii, a takich
w ﬂupie w og,le lub prawie w og,le nie ma.
zumienie Ochrydzkie, w Macedonii nie
W czasach Imperium Osmaæskiego
u¿ywa siŒ okrelenia ÐmniejszoD etniczna+,
identyfikacja religijna by‡a nadrzŒdna
ani te¿ 2 jak to by‡o w Jugos‡awii i p,z·niej
w stosunku do etnicznej 2 paæstwo dzieli‡o
w niepodleg‡ej ju¿ Macedonii 2 ÐnarodosiŒ na millety, jednostki administracyjne
woD+, ale Ðwsp,lnota+.
Zachodnia Macedonia zamieszka‡a jest
powsta‡e na podstawie kryterium religijMacedoński Muzułmanin ze wsi Bajramovci,
przede wszystkim przez Macedoæczyk,w
nego. Poci„gnŒ‡o to za sob„ okrelanie
fot. K. Bielenin-Lenczowska
wszystkich muzu‡man,w mianem ÐTuprawos‡awnych, Macedoæskich Muzu‡man,w i Albaæczyk,w. W wielu przygrarek+, a wszystkich prawos‡awnych 2
nicznych wsiach Albaæczycy stanowi„
ÐGrek+ lub ÐBu‡gar+ (w zale¿noci od
tego, czy dana osoba by‡a zwi„zana z patriarchatem greckim czy
wiŒkszoD. Ciekawym przyk‡adem jest gmina Centar ﬂupa,
w kt,rej znaczna wiŒkszoD mieszkaæc,w deklaruje siŒ jako Turcy.
egzarchatem bu‡garskim).
Inni to Macedoæczycy muzu‡manie oraz Albaæczycy. MacedoæWe wsp,‡czesnej Macedonii ten dawny, osmaæski podzia‡
pozosta‡. Macedoæczyk, aby zostaD uznanym za Macedoæczyka,
czyk,w wyznaj„cych prawos‡awie ju¿ w gminie nie ma, niemniej
jeszcze do lat 60. 2 70. XX w. w niemal ka¿dej wsi s„siadowali
musi byD prawos‡awny, za muzu‡manin w zasadzie r,wna siŒ
Albaæczykowi 2 wszak to Albaæczycy s„ obecnie najwiŒksz„
z muzu‡manami.
wsp,lnot„ wyznawc,w islamu. Problem definicyjny stanowi„
Wyznanie jako podstawa identyfikacji
wspomniani Macedoæscy Muzu‡manie: etnicznie s„ oni bowiem
Macedoæczykami (przynajmniej tak siŒ wiŒkszoD z nich deklaruje),
W gminie Centar ﬂupa okrelenie ÐMacedoæczyk+ dotyczy jedynie
a wyznaniowo 2 nie s„ z macedoæskoci„ kojarzeni. Dlatego te¿, na
prawos‡awnych chrzecijan. Nieliczni m,wi„ o sobie, ¿e s„ Macewielu obszarach zachodniej Macedonii, ulegaj„ znacznej albanizacji.
doæczykami (mam na myli oczywicie przynale¿noD narodow„,
Zaczynaj„ siŒ deklarowaD jako Albaæczycy, pos‡uguj„ siŒ jŒzykiem
a nie paæstwow„), ale zaraz dodaj„, ¿e wyznaj„ islam. Wydaje siŒ
albaæskim lub ucz„ siŒ go. Ponadto, w zwi„zku z tym, ¿e liczebnie
zatem, ¿e cech„ konstytutywn„ macedoæskoci jest dla moich
najwiŒksz„ grupŒ muzu‡man,w stanowi„ w‡anie Albaæczycy,
rozm,wc,w prawos‡awie. Macedoæscy muzu‡manie, zwani czŒsto
organizacje religijne staj„ siŒ aren„ dzia‡aæ politycznych. Wreszcie,
pogardliwie Torbeszami1 rzadko samych siebie okrelaj„ mianem
jŒzykiem przem,wieæ w meczetach jest przede wszystkim jŒzyk
ÐMacedoæczycy+ 2 jednym z nielicznych wyj„tk,w jest pewien
albaæski. W gminie Centar ﬂupa mo¿emy m,wiD o turcyzacji.
nauczyciel ze wsi Bro[tica, kt,ry wyraz·nie rozgranicza identyfikacjŒ
etniczn„ i religijn„. Mimo ¿e jest muzu‡maninem, bardzo silnie
podkrela swoje zwi„zki z macedoæskim paæstwem i narodem, dba
o poprawne wyra¿anie siŒ w jŒzyku macedoæskim, chŒtnie
wymienia swoich licznych prawos‡awnych przyjaci,‡. Pozosta‡e
osoby deklaruj„ siŒ jako ÐMacedoæscy Muzu‡manie+ lub po prostu
Muzu‡manie. Ta druga nazwa nawi„zuje do wprowadzonej w 1971 r.
w Jugos‡awii kategorii narodowej 2 Muzu‡manin (w opozycji do
muzu‡manin pisanej ma‡„ liter„, oznaczaj„cej wyznawcŒ islamu) na
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Turek, kt/ry zapomnia‡ swojego jŒzyka
W Centar ﬂupie osoby deklaruj„ce siŒ jako Turcy dziel„ siŒ na dwie
grupy: tych, kt,rzy znaj„ jŒzyk turecki i maj„ silne zwi„zki z Turcj„
i tych, kt,rzy jŒzyka tureckiego nie znaj„. Pierwsi to mieszkaæcy tzw.
G,rnej ﬂupy (Gorna 2upa), kt,rzy mieszkaj„ w g,rzystych, doD
silnie odizolowanych geograficznie wsiach. Na co dzieæ pos‡uguj„ siŒ
jŒzykiem tureckim, co wiŒcej 2 wiele kobiet, kt,re nie wychodz„ poza
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np. mieszkaæcy Broszticy, kt,rzy, mimo ¿e s„
przestrzeæ wsi lub robi to rzadko, oraz dzieci,
muzu‡manami, bardzo silnie deklaruj„
kt,re nie uczŒszczaj„ jeszcze do szko‡y, nie
swoj„ macedoæskoD. Dla nich bowiem
znaj„ w og,le jŒzyka macedoæskiego. Dzia‡a
o macedoæskoci stanowi przede wszystkim
tam prŒ¿nie tureckie stowarzyszenie
jŒzyk, o kt,ry rzeczywicie dbaj„, oraz
Ko3atrk, kt,re za swoj„ siedzibŒ przyjŒ‡o
tradycyjne zwyczaje (np. weselne), kt,re
wie Kod¿ad¿ik 2 miejsce narodzin ojca
pielŒgnuj„. A zatem, skoro mieszkaæcy ﬂupy
reformatora Turcji, Mustafy Kemala AtatVrm,wi„ na co dzieæ jŒzykiem macedoæskim 2
ka. W pobliskiej wsi Novak dzia‡a r,wnie¿
s„ Macedoæczykami, a dok‡adniej Macezesp,‡ folklorystyczny, organizuj„cy co roku
doæskimi Muzu‡manami. Za Ðprawdziw sierpniu festiwal i stosunkowo czŒsto
wych+ Turk,w uwa¿aj„ broszticzanie 2
wyje¿d¿aj„cy na koncerty do Turcji.
a tak¿e Torbesze z innych okolicznych
Pozostali mieszkaæcy ﬂupy to Turcy,
gmin 2 tylko tych z G,rnej ﬂupy.
kt,rzy na co dzieæ 2 tak samo, jak Torbesze
Muzu‡manie, nie-Torbesze, nie uznaj„
2 pos‡uguj„ siŒ jŒzykiem macedoæskim.
z kolei macedoæskoci Macedoæskich MuNiemniej deklaruj„ tureck„ to¿samoD
zu‡man,w, poniewa¿ nie s„ oni prawotwierdz„c, i¿ s„ potomkami Turk,w Oss‡awni. Przydaj„ im to¿samoD narodow„
maæskich, a jŒzyka tureckiego zapomnieli,
albo kt,rej z grup narodowych 2 Turcy,
poniewa¿ nie mieli mo¿liwoci kszta‡ciD siŒ
Albaæczycy 2 albo okrelaj„ ich mianem
w tym jŒzyku w Macedonii. Obecnie
Ðnasi+ (Na7inci, Na7ki). Tak m,wi„ o ¿uCentar ﬂupa jest gmin„ dwujŒzyczn„ 2
pianach mieszkaæcy wspomnianej wy¿ej
macedoæsko-tureck„, a w miejscowej szkoWieś Bajramovci w gminie Centar Żupa,
tureckiej wsi Novak. Podkrelaj„ tym
le podstawowej wszystkie przedmioty nafot. K. Bielenin-Lenczowska
samym wsp,lnotŒ wyznaniow„, ale ju¿
uczane s„ w trzech r,wnoleg‡ych klasach:
nie etniczn„ czy narodow„.
macedoæskiej, tureckiej i albaæskiej. Wprowadzenie kilka lat temu
Na przyk‡adach ma‡ego wycinka macedoæskiej mozaiki
jŒzyka tureckiego jako jŒzyka wyk‡adowego poprzedzi‡a dzia‡aletnicznej, widaD, jak bardzo kategorie identyfikacji narodowej,
noD rodzic,w, kt,rzy chcieli swe dzieci kszta‡ciD po turecku.
etnicznej i wyznaniowej s„ p‡ynne, negocjowane w zale¿noci od
Zbieg‡o siŒ to w czasie z aktywnoci„ partii tureckiej na tym terenie
kontekstu i przenikaj„ce siŒ nawzajem. Religia jest najwa¿niejszym
(DPTM 2 Demokratskata partija na Turcite vo Makedonija), a tak¿e
wyznacznikiem to¿samoci, w opinii moich rozm,wc,w nie
z politycznym napiŒciem pomiŒdzy Albaæczykami a Macedoæmo¿na byD Ðprawdziwym+ Macedoæczykiem wyznaj„c jednoczeczykami i tym samym negatywnym stosunkiem wiŒkszoci
nie islam. Muzu‡manin to Albaæczyk, ewentualnie Turek.
obywateli do tych pierwszych. Poniewa¿ za w Macedonii
W pewnych sytuacjach korzystniej jest zdeklarowaD narodowoD
muzu‡manin kojarzony jest z Albaæczykiem, mieszkaæcy ﬂupy
postrzegan„ jako jednoznaczn„, dlatego Macedoæscy Muzu‡manie
postanowili zacieniD swoje zwi„zki zar,wno z kultur„ tureck„, jak
stosunkowo ‡atwo ulegaj„ albanizacji lub turcyzacji. Albo po prostu
i z tureckim paæstwem. Dzia‡a wiŒc w gminie telewizja kablowa,
deklaruj„ siŒ jako Muzu‡manie, przywo‡uj„c kategoriŒ wprowakt,ra nadaje programy w jŒzyku tureckim, wielu mieszkaæc,w
dzon„ w czasach by‡ej Jugos‡awii. O p‡ynnoci kategorii to¿samoci
posiada anteny satelitarne, dziŒki kt,rym mog„ ogl„daD telewizjŒ
narodowej wiadczy r,wnie¿ to, ¿e wiele rodzin w badanej przeze
nadawan„ w Turcji. Coraz powszechniejsze sta‡o siŒ te¿ wyje¿d¿amnie gminie, Centar ﬂupa, jest mieszanych etnicznie. Trudno
nie dzieci na tureckie uniwersytety, zw‡aszcza ¿e wielu mieszzatem o jednoznaczn„ identyfikacjŒ osoby, kt,rej ojciec jest
kaæc,w ﬂupy ma w Turcji krewnych czy przyjaci,‡ 2 dawnych
Albaæczykiem a matka Turczynk„ lub odwrotnie. Czasem jŒzyk
muzu‡maæskich emigrant,w z tej czŒci Macedonii.
u¿ywany w domu mo¿e byD wyznacznikiem deklarowanej
Niemniej nadal wiŒkszoD mieszkaæc,w nie zna jŒzyka
przynale¿noci, ale oczywicie nie zawsze 2 mo¿na byD bowiem
tureckiego w og,le. Wynika to w znacznej mierze z tego, ¿e ich
Turkiem nie znaj„cym jŒzyka tureckiego. Ponadto wiele rodzin jest
deklarowanie siŒ jako Turcy pojawi‡o siŒ w ﬂupie stosunkowo
na co dzieæ co najmniej dwujŒzycznych.
niedawno. Ponadto, istotnym kontekstem, w kt,rym ¿yj„
Na koniec do tej macedoæskiej sa‡atki nale¿y dodaD jeszcze
wsp,‡czeni ¿upianie, jest peczalba, czyli migracja zarobkowa
jedn„ wa¿n„ grupŒ, bez kt,rej nie odby‡oby siŒ ¿adne tradycyjne
zagranicŒ, w tym przypadku do W‡och. Obecnie w zasadzie ka¿da
muzu‡maæskie wesele 2 mianowicie Cygan,w. Oni to, nazywaj„c
rodzina ma jakiego krewnego we W‡oszech. Ci, kt,rzy nie
siŒ czasem Romami (i maj„c wiadomoD, ¿e jest to okrelenie
wyjechali (i albo szykuj„ siŒ do wyjazdu, albo u‡o¿yli sobie ¿ycie
niedawne, ale poprawne politycznie), a najczŒciej Cyganami albo
w Macedonii), korzystaj„ ze wsparcia finansowego bliskich sobie
te¿ Egipcjanami. Niemniej ci z Debaru, kt,rzy grywaj„ na ¿upskich
peczalbar,w i poznaj„ nowe elementy kultury, jakie migranci ze
weselach lub przyje¿d¿aj„ tu do pracy, niejednokrotnie deklaruj„
sob„ przywo¿„. A jest to zachodni spos,b ubierania siŒ czy nowe
siŒ jako Albaæczycy. Bycie z Debaru kojarzy siŒ bowiem z byciem
(co nie znaczy, ¿e akceptowane!) wartoci, takie jak np. r,wnouAlbaæczykiem, a z dwojga z‡ego (wszak obie grupy maj„
prawnienie kobiet b„dz· niezale¿noD finansowa m‡odych od
w Macedonii bardzo negatywn„ opiniŒ) wol„ byD oni uznani za
rodzic,w. A zatem nie tyle jŒzyk turecki jest tym, kt,ry mieszkaæcy
Albaæczyk,w ni¿ za Cygan,w.
n
ﬂupy (zar,wno ci ¿yj„cy na peczalbie, jak i pozostaj„cy
w Macedonii) chc„ sobie przyswoiD, ale raczej w‡oski, poniewa¿
to W‡ochy s„ lub bŒd„ miejscem ich przebywania przez wiŒkszoD
roku. A najwa¿niejszym wyznacznikiem to¿samoci i tak pozostaje
religia, na drugim miejscu terytorium 2 albowiem m‡ody
mŒ¿czyzna, niezale¿nie od tego, gdzie ¿yje, bŒdzie musia‡ poj„D
za ¿onŒ muzu‡mankŒ pochodz„c„ ze swoich rodzinnych stron.
S„siedzi uwa¿aj„ Turk5w, kt5rzy zapomnieli swojego jŒzyka za
Torbeszy, kt,rzy przyjŒli to¿samoD tureck„, aby osi„gn„D pewne
korzyci lub poniewa¿ ulegli propagandzie politycznej. Tak twierdz„
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Jedna z popularnych etymologii wyrazu Torbesz m,wi, ¿e jest to osoba,
kt,ra sprzeda‡a siŒ za torbŒ sera lub m„ki, tj. sprzeda‡a swoj„ wiarŒ. Chodzi
o przechodzenie chrzecijan na islam w czasach Imperium Osmaæskiego
z powod,w ekonomicznych 2 muzu‡manie nie musieli p‡aciD tak wysokich
podatk,w, jak niewierni.
Dr Karolina Bielenin-Lenczowska jest adiunktem w Instytucie Etnologii
i Antropologii Kulturowej UW.
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Jedyna nadzieja w czuwaskim
Tysia˛ce kilometrów na wschód od Polski, niedaleko miejsca gdzie Europa ła˛czy sie˛ z Azja˛, w dorzeczu
Wołgi leży kraina dwukrotnie mniejsza od Mazowsza, zamieszkana przez niecałe półtora miliona
osób. Autonomiczna Republika Czuwaska, bo o niej mowa, wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej.
Zaryzykuje˛ stwierdzenie, że wie˛kszości Polaków nazwa Czuwaszja nie kojarzy sie˛ z niczym. Jednak,
jak dowodzi prof. Anna Parzymies z Wydziału Orientalistycznego, Czuwasze, a szczególnie ich je˛zyk,
zasługuja˛na wie˛cej uwagi z naszej strony
du¿y wp‡yw na kszta‡towanie siŒ jŒzykw
wczesnych S‡owian, Germanw i nie
tylko.

K. £.: Czyli jŒzyk a‡tajski mg‡ mie)
po$redni wp‡yw tak¿e na jŒzyk polski?
A. P.: Wygl„da na to, ¿e nazwa Polanin,
z ktrej wywodzi siŒ Polak, ma pochodzenie a‡tajskie. W ogle du¿a czŒ$) s‡owiaæskich nazw etnicznych pochodzi od jŒzykw a‡tajskich. Jest faktem, ¿e wiŒkszo$)
nazw etnicznych na $wiecie nadawana jest
nie przez samych nosicieli tych nazw,
Czeboksary, stolica Autonomicznej Republiki Czuwaskiej
a przez ich s„siadw i w zwi„zku z tym nie
pochodz„ one z ich w‡asnego jŒzyka. Sam
etnonim S‡owianin pojawi‡ siŒ w ·zrd‡ach
Katarzyna £ukaszewska: Pracuje pani w Zak‡adzie Islamu historycznych dopiero po upadku imperium Atylli czyli w VI w.
Europejskiego. Co zatem sk‡oni‡o pani„ do zajŒcia siŒ A‡tajsk„ etymologiŒ maj„ te¿ nazwy Bu‡garzy, o czym oglnie
Czuwaszj„, ktrej nie zamieszkuj„ muzu‡manie?
wiadomo, oraz moim zdaniem Serbowie i Chorwaci.
Anna Parzymies: Z wykszta‡cenia jestem turkologiem, zajmujŒ
K. £.: A jak to siŒ sta‡o, ¿e jŒzyk czuwaski jako jedyny z tej grupy
siŒ jŒzykami tureckimi, ktre nale¿„ do grupy jŒzykw a‡tajskich.
zachowa‡ siŒ do dnia dzisiejszego?
Moj„ pierwsz„ pasj„ jest zatem jŒzykoznawstwo, a w szczeglno$ci
A. P.: Po pierwsze, miejsce zamieszkania Czuwaszw by‡o do$)
jŒzykoznawstwo historyczne. W tej dziedzinie jŒzyk czuwaski ma
izolowane, po‡o¿one w lasach, daleko od drg strategicznych.
szczeglne miejsce. Odby‡o siŒ wiele dyskusji, czy ( w ramach
Najprawdopodobniej nie by‡ to ciekawy teren dla najez·dz·cw. Ma
rodziny jŒzykw a‡tajskich ( jest on bli¿szy jŒzykom tureckim,
to
rwnie¿ zwi„zek z religi„, a dok‡adniej mwi„c, z d‡ugotrwa‡ym
mongolskim, czy te¿ stanowi odrŒbn„ grupŒ jako jej jedyny ¿ywy
zachowaniem
przez Czuwaszw starych pogaæskich wierzeæ. Inne
przedstawiciel. Wyj„tkowo$) czuwaskiego polega na tym, ¿e mo¿na
ludy a‡tajskie mwi„ce jŒzykiem z tej grupy, jak na przyk‡ad
go nazwa) (w pozytywnym sensie) reliktem historycznym. Zachowa‡
Protobu‡garzy Naddunajscy (obecnie Bu‡garzy) przyjŒli chrze$wiele cech archaicznych, ktre daj„ mo¿liwo$) zrekonstruowania
cijaæstwo w IX w. i ulegli slawizacji. ;wiŒte ksiŒgi chrze$cijaæskie,
cech innych jŒzykw z rodziny a‡tajskiej ( dzisiaj ju¿ martwych,
przet‡umaczone na jŒzyk s‡owiaæski przez $w. Cyryla i Metodego,
takich jak jŒzyki Hunw, Awarw, Protobu‡garw. Na pierwszy
zadecydowa‡y o przewadze jak„ uzyska‡ jŒzyk s‡owiaæski nad
rzut oka mo¿e siŒ wydawa), ¿e nie ma powodw, aby nas w Polsce
a‡tajskim jŒzykiem bu‡garskim, ktry wskutek tego uleg‡ stopniospecjalnie to interesowa‡o, ale tak nie jest. Ludy a‡tajskie odegra‡y
wemu zapomnieniu. Znaczenie jŒzyka ksi„g $wiŒtych jest znane
bardzo du¿„ rolŒ w historii Europy, chodzi oczywi$cie o Wielk„
nie tylko w przypadku chrze$cijaæstwa. Arabizacja Bliskiego
WŒdrwkŒ Ludw miŒdzy IV a VI w. Najazdy Hunw i innych
Wschodu i Maghrebu nast„pi‡a w du¿ym stopniu w wyniku
ludw a‡tajskich mia‡y du¿y wp‡yw na pz·niejsz„ historiŒ Europy
islamizacji, ktrej nosicielem by‡ jŒzyk arabski, czyli jŒzyk Koranu.
oraz na obecn„ mapŒ ludno$ciow„ naszego kontynentu. Tak naW Bu‡garii zadzia‡a‡ ten sam mechanizm.
prawdŒ, niewiele wiemy o tych wydarzeniach, a jeszcze mniej
Natomiast Czuwasze przyjŒli chrze$cijaæstwo dopiero w XVI w.,
o wp‡ywach kulturowych na ludy, ktre stanowi‡y czŒ$) poddanych
kiedy znalez·li siŒ w granicach paæstwa rosyjskiego. Niezale¿nie od
imperium Atylli. Wp‡yw ten dotyczy‡ tak¿e jŒzyka. W imperium
podejmowanych prb nie uda‡a siŒ te¿ ich islamizacja (poza
pos‡ugiwano siŒ wieloma jŒzykami ( s‡owiaæskimi, germaæskimi,
niewielkimi wyj„tkami), mimo blisko$ci z Tatarami. Zreszt„ ich
ugrofiæskimi. Wszystko wskazuje jednak na to, ¿e jŒzykiem
chrystianizacja te¿ do koæca siŒ nie uda‡a. Do dnia dzisiejszego s„
plemienia panuj„cego by‡ jŒzyk a‡tajski z grupy bu‡garskiej
wsie z tak zwanymi Ðnieochrzczonymi? (poganami), ktrzy nie
(a raczej protobu‡garskiej). JŒzyk ten mia‡, jak siŒ przypuszcza,
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wyznaj„ ¿adnej z religii objawionych ( ani
chrze$cijaæstwa, ani islamu.

K. £.: Wracaj„c do jŒzyka czuwaskiego.
Jest pani podobno jedyn„ osob„ w Polsce
ktra zajmuje siŒ badaniami nad jŒzykiem
czuwaskim. Czy ta dziedzina nauki ma
szanse rozwoju?
A. P.: Tak oczywi$cie, w Polsce nie znam
innego turkologa, ktry zajmowa‡by siŒ
jŒzykiem czuwaskim. Faktem jest, ¿e jŒzykoznawstwo a szczeglnie komparatystyka
prze¿ywa obecnie trudne czasy, ale szanse s„
zawsze. Pod koniec lutego uczestniczy‡am
w konferencji w stolicy Czuwaszji ( Czeboksarach ÐJŒzyk czuwaski i wsp‡czesne
problemy a‡taistyki?, gdzie nawi„za‡am
liczne kontakty. Z grup„ jŒzykoznawcw
z WŒgier, Bu‡garii i Czuwaszji bŒdziemy
starali siŒ zapocz„tkowa) program nie tylko
badawczy, ale tak¿e nauczania i upowszechniania jŒzyka czuwaskiego, wspierany przez
UniŒ Europejsk„. Sprawa jest warta zaanga¿owania chocia¿by z tego wzglŒdu, ¿e
UNESCO w‡„czy‡o jŒzyk czuwaski na listŒ
jŒzykw zagro¿onych znikniŒciem.

K. £.: Czuwaski, ktry jest oficjalnym
jŒzykiem Republiki Czuwaskiej, jest zagro¿ony?
A. P.: Ma to pod‡o¿e socjologiczne. Czuwasi
s„ dwujŒzyczni, ich drugim jŒzykiem jest
rosyjski. W domu mwi„ po czuwasku, ale
ju¿ w szkole ucz„ siŒ tak¿e po rosyjsku. Silny
jest wp‡yw rosyjskiej kultury, chocia¿by
poprzez telewizjŒ. CzuwaskojŒzyczne programy telewizyjne, radiowe oraz prasa s„
s‡ab„ konkurencj„ dla mediw oglnorosyjskich. Jest to zjawisko naturalne, niezwi„zane z ¿adnymi proasymilacyjnymi dzia‡aniami rosyjskich w‡adz. Poza tym liczba
ludno$ci Czuwaszji stale siŒ zmniejsza.
Przyrost naturalny jest ujemny. Dodajmy te¿, ¿e silna jest emigracja, wielu
Czuwaszw wyje¿d¿a np. do Moskwy,
Petersburga w poszukiwaniu pracy, innego
¿ycia.
Zagro¿enie jŒzyka czuwaskiego nakazuje podjŒcie dzia‡aæ obronnych, w ktrych
z jednej strony chodzi o zachowanie tego
jŒzyka a z drugiej o rozszerzenie badaæ nad
nim. Nie wyobra¿am sobie, aby$my mogli
przygl„da) siŒ bezczynnie utracie tak bogan
tego ·zrd‡a wiedzy o historii Europy.

Prof. dr hab. Anna Parzymies pełni funkcje˛
zaste˛pcy kierownika Zakładu Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym UW.
Specjalizuje sie˛ w problematyce islamu we
Francji, Rosji oraz na Bałkanach. Jako je˛zykoznawca zajmuje sie˛ socjolingwistyka˛ i onomastyka˛. Bada je˛zyki arabskie, tureckie oraz
je˛zyk protobułgarski.

Uniwersytet Warszawski Czerwiec 2009

W

A

U

W

/

S

T

U

D

I

A

Animacja kultury
– community arts
Przestrzeń spotkania
ANNA ROGOZIŃSKA
Na pocz„tku lat dziewiŒ)dziesi„tych w Instytucie (wwczas jeszcze Katedrze) Kultury
Polskiej na Wydziale Polonistyki UW zosta‡a otwarta specjalizacja ÐAnimacja kultury?. Jej
program, sk‡adaj„cy siŒ
z warsztatw prowadzonych
przez uznanych praktykw wykorzystuj„cych rozmaite media
w projektach artystycznych
i spo‡ecznych, konwersatoriw
wprowadzaj„cych w antropologiczne konteksty dzia‡alno$ci
animacyjnej, oraz zajŒ) i sta¿w
Różowy globus na ulicach Birmingham – nawia˛zywanie
prezentuj„cych krajowe i zapierwszego kontaktu, fot. A. Malinowska
graniczne instytucje kultury,
ma za zadanie nie tylko dostarczy) Ðtwardej wiedzy? na temat realiw i kontekstw pracy animatora kultury, ale tak¿e
stanowi) inspiracjŒ do odkrycia twrczego podej$cia do kultury w sobie samym (
i poszukiwania go w innych. Jak pisze prof. Andrzej Mencwel, Ðodkrywanie mo¿liwo$ci
twrczych w sobie uczy odkrywania takich mo¿liwo$ci w innych ( i o to najbardziej
chodzi. Nie jest dla nas wa¿ne, czy ty zostaniesz artyst„, cho) ¿yczymy ci jak najlepiej (
mwimy naszym adeptom ( wa¿ne jest to, aby$ umia‡ w innych odkry) artystw?1.
Animator kultury ma wiŒc by) zarazem twrc„ wykorzystuj„cym metody artystyczne
w pracy ze spo‡eczno$ciami lokalnymi i antropologiem dostrzegaj„cym warto$) we
wszystkich ich zwyczajach i praktykach. Jego idea‡em jest kultura czynna ( jak najwiŒksze
zaanga¿owanie wszystkich cz‡onkw spo‡eczno$ci we wsp‡tworzenie kultury rozumianej jako ca‡okszta‡t dzia‡alno$ci ludzkiej2.
Realizowane przez instytut projekty ANIMA, ANIMUS i ANIMATOR sta‡y siŒ
okazj„ do rozpoznania miŒdzynarodowych kontekstw animacji kultury. Najwa¿niejszym
z nich okaza‡a siŒ brytyjska tradycja community arts, zapocz„tkowana w latach sze$)dziesi„tych przez kontrkulturowe i politycznie zaanga¿owane ruchy na rzecz zwiŒkszenia
dostŒpu do kultury i zniesienia podzia‡u na artystw i widzw. Wed‡ug Marka Webstera
community arts to Ðwszystkie dzia‡ania, ktre anga¿uj„ grupy ludzi we wspln„ dzia‡alno$)
twrcz„?3 i ktrych celem jest zwiŒkszenie czynnego udzia‡u w kulturze niezale¿nie od
posiadanych umiejŒtno$ci artystycznych. Wsp‡praca artysty i spo‡eczno$ci lokalnej jest
eksploracj„ to¿samo$ci grupy i okazj„ do nawi„zania dialogu, wymiany do$wiadczeæ,
a nawet rozwi„zywania konfliktw. To powi„zanie ze sob„ w kontek$cie community arts
pracy ze spo‡eczno$ciami lokalnymi, wykorzystywania i kszta‡cenia umiejŒtno$ci
artystycznych oraz wra¿liwo$ci na problemy spo‡eczne sta‡o siŒ inspiracj„ do kolejnego
projektu prowadzonego przez Instytut Kultury Polskiej.
Projekt ÐAnimacja kultury: uczenie siŒ przez dzia‡anie? zosta‡ zrealizowany w ramach
programu Leonardo da Vinci Komisji Europejskiej, we wsp‡pracy z brytyjskim stowarzyszeniem artystw Laundry oraz Creative Communities Unit na Staffordshire University.
Laundry wywodzi siŒ z wa¿nych w regionie West Midlands organizacji community arts
Jubilee Arts oraz thePublic. Specjalizuje siŒ w projektach wykorzystuj„cych nowe media i od
wielu lat wsp‡pracuje z Instytutem Kultury Polskiej w realizowanych projektach
animacyjnych. Creative Communities Unit prowadzi dzia‡alno$) badawcz„, edukacyjn„
n
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mi projekty artystyczne jak New
i realizuje projekty we wsp‡pracy
Vic Theatre, b arts, Royal Halz lokalnymi instytucjami w Stokelamshire Hospital, czy Glassball
on-Trent, zwracaj„c szczegln„
Arts, przygl„da‡y siŒ realiom
uwagŒ na takie dziedziny jak
pracy ze spo‡eczno$ciami lokalhistoria, teoria i konteksty communymi w regionach poprzemys‡onity arts, wykorzystanie metod
wych. Uczestnicy zapoznali siŒ
artystycznych w pracy w sektorze
z projektami prowadzonymi
zdrowia publicznego oraz w rew obrŒbie rejonowego szpitala,
generacji terenw poprzemys‡oa tak¿e projektami adresowanywych, a tak¿e zwiŒkszanie samomi do uchodz·cw, osb z probstanowienia o sobie spo‡eczno$ci
lemami psychicznymi oraz trudlokalnych poprzez zaanga¿owano$ciami w uczeniu siŒ. WziŒli
nie ich w konsultacje spo‡eczne
ponadto udzia‡ w konsultacjach
i wszyskie etapy podejmowania
spo‡ecznych i dyskusjach dodecyzji w realizacji adresowanych
tycz„cych zaanga¿owania artydo nich projektw.
Let’s talk – porozmawiajmy – co najbardziej lubisz w Walsall?
stw w regeneracjŒ terenw
To po‡„czenie refleksji nad
fot. M. Jechna, edycja A. Wesołek
miejskich. Ich wyjazdy zaowometodami i kontekstami commucowa‡y stworzeniem sieci nonity arts z realizacj„ konkretnych
wych kontaktw, ktre by)
dzia‡aæ artystycznych i spo‡eczmo¿e stan„ siŒ punktem wyj$cia
nych sta‡o siŒ osi„ organizuj„c„
w realizacji nowych projektw
ca‡o$) dzia‡aæ w obrŒbie projektu
w partnerstwie polsko-brytyjsk‡adaj„cego siŒ z warsztatw
skim.
oraz wyjazdw sta¿owych. DwaW trakcie dzia‡aæ sk‡adaj„dzie$cioro m‡odych animatorw
cych siŒ na projekt ÐAnimacja
kultury wziŒ‡o udzia‡ w cyklu
kultury: uczenie siŒ przez dzia‡aczterech dwudniowych warsznie?, zakoæczonych 27 kwietnia
tatw Community arts: teoria
prezentacj„ w ramach dnia oti praktyka odbywaj„cych siŒ
wartego specjalizacji ÐRemanent
w Instytucie Kultury Polskiej
( Animacja kultury 2008/2009?,
oraz w galerii Appendix2 od
uczestnicy zapoznali siŒ z brytyjpaz·dziernika 2008 do stycznia
skim nurtem community arts.
2009. Anna Ptak wprowadzi‡a
Start talking – warsztat przeprowadzony przez członków Laundry,
W trakcie cyklu warsztatw oraz
uczestnikw zajŒ) w historiŒ
fot. D. Sypniewski
wyjazdw sta¿owych poznali
community arts w Wielkiej Brytajego historiŒ, metody i konteksty
nii i przedstawi‡a niektre ze
dzia‡ania, zdobyli do$wiadczenie realizuj„c w‡asne projekty
sztandarowych projektw zrealizowanych przez Jubilee Arts and
animacyjne w $rodowisku brytyjskim oraz nawi„zali kontakty,
thePublic. Pamela Wells, Brendan Jackson i Beverley Harvey
ktre mog„ zosta) wykorzystane w ich dalszej pracy animacyjnej.
z Laundry zaprezentowali przyk‡ady praktycznego dzia‡ania
Projekt sta‡ siŒ okazj„ do umocnienia wsp‡pracy miŒdzy
artystycznego w $rodowiskach wielokulturowych w kontek$cie
Instytutem Kultury Polskiej UW oraz partnerami brytyjskimi
realizowanego obecnie przez Laundry projektu Intercultural
oraz otworzy‡ mo¿liwo$ci prowadzenia dalszych wsplnych
Dialogue oraz poprowadzili akcje Ðw terenie? ucz„ce metod
projektw.
n
nawi„zywania pierwszego kontaktu z cz‡onkami danej spo‡eczno$ci lokalnej. Mark Webster z Creative Communities Unit
przybli¿y‡ animatorom kultury problemy relacji community arts
1
i zdrowia publicznego, regeneracji terenw miejskich oraz zmiany
A. Mencwel: Przyczynia) siŒ poma‡u [w:] Animacja kultury. Do$wiadspo‡ecznej. Ca‡o$) warsztatw, prowadzonych w jŒzyku polskim
czenie i przysz‡o$), red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wjtowski.
i angielskim, wprowadzi‡a uczestnikw w realia dzia‡alno$ci
Warszawa 2002. s. 22. DostŒpne tak¿e na: www.animusproject.com.
2
Zob. G. Godlewski: Animacja i antropologia: nastŒpna generacja [w:]
animacyjnej w kontek$cie brytyjskim, zaprezentowa‡a konkretne
Lokalnie:
animacja kultury/community arts, red. I. Kurz. Warszawa 2008.
metody dzia‡aæ artystycznych oraz przygotowa‡a animatorw do
DostŒpne tak¿e na: www.culturalanimation.com/category/resources/books.
wyjazdw sta¿owych.
3
M. Webster: Warming Up [w:] Finding Voices, Making Choices. Creativity
W lutym i marcu 2009 r. odby‡y siŒ trzy tygodniowe i jeden
for
Social Change. red. M. Webster, G. Buglass, Nottingham 2005, s. 2.
dwutygodniowy sta¿ w Wielkiej Brytanii. Dwie grupy animatorw
realizowa‡y w‡asne projekty animacyjne pod opiek„ Laundry,
WiŒcej informacji:
dzia‡aj„c w Birmingham we wsp‡pracy ze skupiaj„cym spo‡eczSpecjalizacja ÐAnimacja kultury? w IKP UW : www.ikp.uw.edu.pl/animacja
no$) bo$niack„ Bosnia House, oraz w Walsall wraz z Walsall Youth
Creative Communities Unit:
Arts oraz Chameleon Gallery. Ich prace dotyczy‡y sposobw
www.staffs.ac.uk/schools/humanities_and_soc_sciences/ccu
postrzegania danego regionu czy dzielnicy przez jej mieszkaæcw,
Blog grup ze Stoke-on-Trent: handmadeinterculturaldialogues.blogspot.com
kontekstw polsko-brytyjskich oraz wielokulturowo$ci. Ka¿doraLaundry: www.laundryline.co.uk
zowo sta¿ zakoæczy‡ siŒ prezentacj„ dzia‡aæ w trakcie otwartego
Projekt Intercultural Dialogue: www.interculturaldialogue.net
Projekt ANIMATOR: www.culturalanimation.com
laboratorium/wystawy, na ktr„ zaproszono wszystkich tych,
Galeria Appendix2: www.appendix2.com
ktrzy przyczynili siŒ do zrealizowania projektu. Z kolei dwie
grupy, ktre wyjecha‡y do Stoke-on-Trent, we wsp‡pracy
Anna Rogozińska jest doktorantka˛w Instytucie Kultury Polskiej UW.
z Creative Communities Unit i takimi organizacjami prowadz„cy-
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Trafić do humanisty
JUSTYNA JASIEWICZ-HALL
n Ju¿ od przysz‡ego roku maturzy$ci obowi„zkowo bŒd„ przystŒpowali do egzaminu z matematyki. Je¿eli bŒd„ chcieli studiowa)
na UW, dodatkowo bŒd„ musieli liczy) siŒ z tym, ¿e ocena z tego
przedmiotu (w mniejszym lub wiŒkszym stopniu) bŒdzie brana
pod uwagŒ w czasie rekrutacji na wszystkie kierunki studiw.
( Gdy okaza‡o siŒ, ¿e matematyka znowu bŒdzie przedmiotem
maturalnym w Internecie znalaz‡em tekst pt. ÐObowi„zkowy
egzamin z liczenia? ( mwi dr hab. Micha‡ Szurek, docent
w Instytucie Matematyki. ( A tak naprawdŒ matematyka to co$
wiŒcej ni¿ dodawanie i odejmowanie Ðw s‡upkach? oraz Ðuk‡adanie
proporcji na X i Y?. Nauka matematyki
to przede wszystkim nauka logicznego,
analitycznego my$lenia. A je$li dodatkowo uczniom przypomnimy o naszej
Ðmatematycznej przesz‡o$ci?, na pewno
bŒdzie im siŒ chcia‡o uczy) do matury (
dodaje z u$miechem.

po ponad wiekowej przerwie, ktrym dane jest uczy) siŒ i naucza)
w polskiej wy¿szej uczelni. Wszystkie te okoliczno$ci doprowadzi‡y
do tego, ¿e ju¿ w 1918 r. mo¿na by‡o mwi) o warszawskiej szkole
matematycznej ( o$rodku m‡odym, prŒ¿nym, mog„cym pochwali)
siŒ znacznymi osi„gniŒciami w zakresie teorii mnogo$ci i topologii
oraz ich zastosowania.
Prawdziwy rozkwit polskiej matematyki nast„pi‡ w po‡owie lat
20. XX wieku wraz z drugim Ðwybuchem my$li matematycznej? (
tym razem we Lwowie. To tam, w s‡ynnej Kawiarni Szkockiej
najwiŒksi lwowscy matematycy ze Stefanem Banachem ma czele
zwykli siŒ spotyka) i omawia) najr¿niejsze twierdzenia matematyczne.
Dosy) czŒsto wieczorne spotkania przy
butelce koniaku przeci„ga‡y siŒ do
wczesnych godzin przedpo‡udniowych.
Wyniki dysput matematyczno-filozoficznych naukowcy zapisywali na blacie
swojego stolika, zawsze przepisuj„c
wszystko nastŒpnego dnia na kartki.
Eksport twierdzeæ
Jedna z anegdot g‡osi, ¿e pewnej nocy
matematycznych
profesorowie przeprowadzali dowd
Polska szko‡a matematyczna w XX-leciu
pewnego wa¿nego twierdzenia z teorii
miŒdzywojennym by‡a w absolutnej
przestrzeni Banacha. Wyniki jak zawsze
$wiatowej czo‡wce. Uczeni, skupieni
zapisali na blacie stolika. I wszystko
w trzech g‡wnych o$rodkach naukozapewne skoæczy‡oby siŒ dobrze, gdyby
wych: Warszawie, Krakowie i Lwowie,
nie to, ¿e niczego nie$wiadoma sprz„po‡o¿yli wwczas solidne podwaliny
taczka dok‡adnie wyszorowa‡a blat, a repod rozwj teorii mnogo$ci, topologii
zultaty przemy$leæ matematykw przeczy analizy funkcjonalnej.
pad‡y na zawsze. Niebawem, zgodnie
Podczas uroczysto$ci odnowienia
z zasad„ Ðgdzie diabe‡ nie mo¿e, tam
Uniwersytetu Warszawskiego 15 listobabŒ posy‡a?, ¿ona prof. Banacha zapada 1915 r., wczesny rektor Jzef
nios‡a do Kawiarni Szkockiej gruby
Brudziæski powiedzia‡: ÐWitam wszystzeszyt, ktry udostŒpniany by‡ ka¿demu
kich s‡owy, ktre oby ju¿ nigdy nie
potrzebuj„cemu matematykowi. Tym
sposobem szybko powsta‡a ÐKsiŒga
uleg‡y zmianie: Mamy nareszcie w WarStefan Mazurkiewicz, Muzeum UW
Szkocka? ( zbir zadaæ, ktre matemaszawie WszechnicŒ, w ktrej salach
tycy stawiali sobie wzajemnie, a rozrozbrzmiewa) bŒd„ dz·wiŒki naszej ukowi„zanie nagradzali najr¿niejszymi rzeczami: od kawy, przez
chanej a piŒknej mowy ojczystej?. Jak czytamy w publikacji
butelkŒ wina, a¿ na ¿ywej gŒsi skoæczywszy.
ÐKultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego?, zaraz po
W czasie II wojny $wiatowej matematyka, tak jak ca‡a nauka
odtworzeniu uczelni szybko skompletowano pierwszy sk‡ad
polska ponios‡a bardzo dotkliwe straty. CzŒ$) profesorw zosta‡a
wyk‡adowcw, a w nastŒpnych latach uporczywie, i z bardzo
wymordowana, Banach i Mazurkiewicz zmarli w wyniku wycieædobrymi wynikami, zabiegano o stworzenie kadry naukowej na
czenia wojn„, wielu badaczy wyjecha‡o z kraju. W 1942 r.
prawdziwie wysokim poziomie. W przypadku uniwersyteckich
warszawska biblioteka Seminarium Matematycznego doszczŒtnie
matematykw wszystko posz‡o bardzo sprawnie. PodstawŒ nowesp‡onŒ‡a, prywatne zbiory naukowcw przepad‡y lub zosta‡y
go zespo‡u stanowili Wac‡aw Sierpiæski, Zygmunt Janiszewski
zniszczone podczas powstania warszawskiego. Ci matematycy,
i Stefan Mazurkiewicz. Mazurkiewicz by‡ $wietnym wyk‡adowc„
ktrzy prze¿yli pozostali bez ksiŒgozbiorw, archiwaliw, matei bardzo aktywnym badaczem naukowym, Janiszewski nie
ria‡w, czyli podstawowych narzŒdzi pracy. ( Mimo wszystko
ustŒpowa‡ mu wiedz„ ani pomys‡owo$ci„, a growa‡ dok‡adno$ci„
polska szko‡a matematyczna odrodzi‡a siŒ bardzo szybko ( mwi
i skrupulatno$ci„. Sierpiæski by‡ ju¿ wwczas znanym specjalist„
dr hab. Micha‡ Szurek. ( Ju¿ w 1946 r. Stanis‡aw Skrzeszewski,
w zakresie teorii mnogo$ci i teorii liczb. Nie brakowa‡o te¿ innych
dyrektor departamentu w Ministerstwie O$wiaty powiedzia‡:
wyk‡adowcw, ktrzy potrafili zarazi) studentw swym entuzjazÐPolska eksportuje wŒgiel i twierdzenia matematyczne?. To zdanie
mem i pasj„ naukow„. AtmosferŒ dodatkowo podgrzewa‡a
by‡o prawdziwe i wiele lat po wojnie ( dodaje.
$wiadomo$), ¿e wszyscy, i s‡uchacze, i wyk‡adowcy s„ pierwszymi
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Co ma Faust do logiki
Z jednej strony polskie badania w zakresie matematyki
rozwijaj„ siŒ dobrze. Z drugiej za$ ma‡o kto rozumie
potrzebŒ nauczania matematyki w szko‡ach. M‡odzie¿
kojarzy lekcje tego przedmiotu z d‡ugimi wzorami
wypisywanymi przez nauczyciela na tablicy, rozwi„zywaniem wielomianw, rwnaniami z dwiema niewiadomymi i klaswkami z rachunku prawdopodobieæstwa, na
ktrych ka¿dy uczeæ w klasie uzyskuje inne rozwi„zania
zadaæ. ( Mwi siŒ, ¿e to matematyka uczy my$lenia (
mwi Szurek. ( Oczywi$cie, ¿e tak jest. ;miem jednak
twierdzi), ¿e my$lenia uczy wiele innych rzeczy: sudoku,
bryd¿, kostka Rubika. Jednak z jakich$ przyczyn o kostce
Rubika ju¿ nie pamiŒtamy, sudoku jest w wiŒkszym
stopniu mod„ ni¿ prawdziwym treningiem, a matematyki
uczymy siŒ nadal ( dodaje. Wydaje siŒ bowiem, ¿e to
w‡a$nie rozwi„zywanie zadaæ matematycznych najlepiej
kszta‡tuje umiejŒtno$) logicznego my$lenia. ( Zawsze
przecie¿ musimy co$ rozstrzygn„), podj„) decyzjŒ. Aby to
zrobi) trzeba przeanalizowa) r¿ne mo¿liwo$ci rozwi„zania, podda) zadanie bardzo szczeg‡owej analizie,
roz‡o¿y) je na czynniki pierwsze. To w‡a$nie wymaga logicznego
my$lenia ( mwi matematyk. Tym sposobem to w‡a$nie rozwi„zywanie zadaæ na lekcjach matematyki najlepiej uczy pracy nad
problemem intelektualnym. TŒ rolŒ matematyki dostrzegali ju¿
dawno temu najwiŒksi, cho)by Goethe. W ÐFau$cie?, gdy Uczeæ
zastanawia siŒ nad wyborem fakultetu, Mefistofeles mwi:
Mj przyjacielu, przeto naprzd radzŒ,
Collegium logicum±± mie na uwadze.
Tam duch wasz wnet siŒ wytresuje,
W hiszpaæskie buty zasznuruje
I ju¿ roztropniej wtedy mo¿e
Czo‡ga siŒ po my)li torze,
A nie jak ognik b‡Œdny jaki
Gdzie) majaczy w krŒte szlaki.
( Mo¿e faktycznie niektre zadania matematyczne z punku
widzenia naszego codziennego funkcjonowania s„ bezsensowne (
kt¿ przecie¿ gotuj„c obiad oblicza objŒto$) sto¿ka $ciŒtego ( ale
jednak w‡a$nie tego typu )wiczenia najlepiej rozwijaj„ umys‡ (
twierdzi matematyk. ( Kiedy$ uczono siŒ staro¿ytnych jŒzykw,
by )wiczy) pamiŒ). Teraz tŒ funkcjŒ przejŒ‡a matematyka ( dodaje.
I o ile na co dzieæ nie rozk‡adamy wielomianw potrjnych,
o tyle algebr„ BooleUa pos‡ugujemy siŒ wyszukuj„c informacje
cho)by w s‡ynnej wyszukiwarce Google. Przecie¿ wszystkie
operacje, w ktrych u¿ywamy ‡„cznikw AND, OR, NOT to nic
innego, jak dzia‡ania na zbiorach. Podobnie ma siŒ sprawa
w postŒpowaniach s„dowych, sprawach o podzia‡ maj„tku.
( Przecie¿ ka¿dy mg‡by przyj$) do mnie i powiedzie): mam
trjkŒ rodzeæstwa, po rodzicach odziedziczyli$my 3 cenne obrazy.
Pan jest matematykiem ( radz· pan, jak podzieli) trzy obrazy miŒdzy
czerty osoby ( mwi Szurek. ( Poza tym codziennie rozmawiamy
o kredytach, wyborze optymalnego rozwi„zania. To wszystko
przecie¿ matematyka ( dodaje.
Gdy dodatkowo zastanowimy siŒ, jak szerokie mo¿e by)
zastosowanie matematyki w Ðniematematycznych? dziedzinach,
dopiero wtedy mo¿na zda) sobie sprawŒ z tego, ¿e wszyscy na UW
( historycy, orientali$ci, filozofowie ( musz„ o matematyce
cokolwiek wiedzie). Mog„ j„ bowiem wykorzysta) we w‡asnych
badaniach. Niech tu dowodem bŒd„ organizowane na Wydziale
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Ðkonfrontacje matematyczne? ( swoisty turniej, podczas ktrego referat na ten sam temat
wyg‡asza matematyk i humanista. ( Kiedy$, w dwug‡osie z moj„
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crk„, ktra zrobi‡a doktorat na polonistyce, mwi‡em o tym, ¿e
literatura jest matematyk„ ( wspomina. ( Innym razem archeolog
w parze z matematykiem mwili o analizie tekstu sumeryjskiego.
MatematykŒ mo¿e wiŒc wykorzysta) ka¿dy naukowiec w swoich
badaniach. Trzeba jej tylko dobrze nauczy) w szkole, a z tym nie jest
najlepiej ( dodaje.

Nie ma odpornych bokserw
Z nauczaniem matematyki, tak samo jak fizyki, chemii i innych
przedmiotw $cis‡ych w szko‡ach gimnazjalnych i $rednich, jest
problem. Z jednej strony przedmioty te s„ traktowane jako Ðpi‡y?,
a klaswki ( jako metoda pognŒbienia ucznia. Z drugiej strony,
w nauczaniu tych przedmiotw jest ca‡y zesp‡ utartych Ðdobrych
praktyk?, ktre od dawna nie s„ ju¿ dobre. ( Nauczyciele
opowiadaj„ uczniom, ¿e matematyka jest piŒkna, ¿e jest matk„
wszystkich nauk ( mwi Szurek. ( Jednak to piŒkno zawsze sami
ukrywaj„ za czym$ nudnym, za sztamp„, rutyn„ ( dodaje. Zdarza siŒ
te¿, ¿e nauczyciele bardzo szybko wpadaj„ w schematy Ðpodstaw
programowych? ( ucz„ tego, jak dobrze zda) maturŒ, a nie jak
pracowa) z zadaniem. ( Mg‡bym sypa) jak z rŒkawa opowie$ciami
o maturzystach, ktrzy zostali przygotowani do egzaminu w sposb
ca‡kowicie mechaniczny ( opowiada. ( Zostali wyuczeni pewnych
trikw i sztuczek. I to przy pe‡nej $wiadomo$ci nauczyciela. Efekt
jest taki, ¿e czŒsto nie s„ w stanie utrzyma) siŒ na studiach
matematycznych nawet do koæca pierwszego roku ( mwi.
Wszystko wynika z pokutuj„cego wci„¿ w szko‡ach dyskusyjnego
prze$wiadczenia, ¿e wa¿niejsze jest to, w jaki sposb uczniowie
bŒd„ przygotowani do najbli¿szego egzaminu, ni¿ to w jaki sposb
bŒd„ funkcjonowa) w spo‡eczeæstwie, gdzie z matematyk„ maj„ do
czynienia na ka¿dym kroku. ( A do tego mo¿na przygotowa)
ka¿dego ucznia, bez wzglŒdu na jego predyspozycje ( twierdzi
Szurek. ( Jest takie powiedzenie: nie ma odpornych bokserw, s„
tylko ·zle trafieni. Tak samo jest z nauczaniem matematyki: trzeba
tylko dobrze trafi) ( dodaje z u$miechem. A jak siŒ okazuje z tym
jest najwiŒkszy problem. Dr hab. Szurek $miej„c siŒ niemal przez
‡zy opowiada o tym, jak kiedy$ podczas szkolenia metodycznego
dla nauczycieli matematyki zada‡ s‡uchaczom nastŒpuj„ce zadanie:
przej$cie czterech mil zajŒ‡o wŒdrowcowi godzinŒ i dwadzie$cia
minut. Z jak„ prŒdko$ci„ maszeruje wŒdrowiec? ( Najbardziej
niewiarygodne by‡o to, ¿e natychmiast po zadaniu pytania czŒ$)
nauczycieli pyta‡a: a ile kilometrw ma mila? ( opowiada
matematyk.
n
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Je˛zyk hindi na UW
Nie tylko od świe˛ta
DANUTA STASIK
ubrani w efektowne, barwne inn Co roku w Indiach 14 wrze$dyjskie stroje studenci z UJ zania obchodzony jest uroczy$cie
prezentowali bogaty program.
dzieæ jŒzyka hindi ( Hindi DiZebrani mieli okazjŒ wys‡ucha)
was. Z tej okazji odbywaj„ siŒ
recytacji utworw poetyckich
r¿ne uroczysto$ci i programy
w oryginale hindi oraz solowego
kulturalne, po$wiŒcone hindi
jako paæstwowemu jŒzykowi
wystŒpu wokalnego, a tak¿e obejca‡ej Republiki. Organizuj„ je
rze) grupowy, ¿ywio‡owy wystŒp
taneczny w rytm przebojw kina
r¿ne instytucje i stowarzyszebollywoodzkiego. Studenci UW
nia, a ich uczestnikiem jest
przede wszystkim m‡odzie¿
zaproponowali co$ odmiennego.
szkolna i akademicka. Od kilku
Przygotowali przedstawienie (
lat dzieæ ten obchodzi siŒ tak¿e
oczywi$cie we w‡asnej re¿yserii
poza granicami Indii, szczegli scenografii ( jednoaktowego
nie tam, gdzie liczna jest diaspora
dramatu Dlaczego ca‡„ noc nie mogŒ
Uczestnicy warsztatów hindi na UW
indyjska i dzia‡aj„ o$rodki akadezasn„? (w oryginale hindi), autormickie, w ktrych wyk‡ada siŒ
stwa wsp‡czesnego dramaturga
hindi. Bez w„tpienia wyj$cie Hindi Diwas poza indyjskie granice
i prozaika Surendra Warmy. Wszystkie czŒ$ci programu artystyczmo¿na w du¿ym stopniu uzna) za rezultat wieloletnich indyjskich
nego spotka‡y siŒ z gor„cym aplauzem widowni. Autorka niniejszych
staraæ, efekt trwaj„cej przez ca‡y czas kampanii o uznanie hindi za
s‡w mo¿e w tym miejscu tylko doda), ¿e widz„c udane efekty
jŒzyk ONZ (warto w tym miejscu przypomnie), ¿e pod wzglŒdem
samodzielnej pracy w‡asnych (cho) nie tylko) studentw ( czy to
liczby u¿ytkownikw jŒzyk hindi zajmuje w $wiecie trzecie
w postaci dobrze napisanego eseju czy dobrze zinterpretowanej
miejsce).
i odegranej roli w sztuce ( jako nauczyciel czuje niezwyk‡„ satysfakcjŒ
Od trzech lat Hindi Diwas obchodzony jest tak¿e w Polsce. 18
i dumŒ z tych osi„gniŒ), by) mo¿e na ma‡„ skalŒ, ale jak¿e wa¿nych.
grudnia 2008 r. polski dzieæ jŒzyka hindi po raz pierwszy
Obecno$) jŒzyka hindi na UW to oczywi$cie nie tylko obchody
zorganizowany zosta‡ na Uniwersytecie Warszawskim. G‡wnym
Hindi Diwas ( to przede wszystkim od ponad 50 lat nieustaj„ca,
punktem programu obchodw w naszym kraju jest konkurs na esej
wytrwa‡a codzienna praca zmierzaj„ca do doskonalenia poziomu
w jŒzyku hindi, ktry og‡asza Ambasada Indii w po‡owie wrze$nia.
badaæ nad jŒzykiem i literatur„ hindi, a wraz z tym oczywi$cie
Do wiadomo$ci podawane s„ tematy eseju, ustalone we wsp‡pracy
poziomu nauczania1. Temu celowi s‡u¿y miŒdzy innymi wsp‡praca
z polskimi indologami. Ocenie jury podlega nie tylko sam esej
z r¿nymi o$rodkami polskimi i zagranicznymi. Za wrŒcz modelowy
nades‡any w odpowiednim czasie do ambasady, lecz tak¿e jego
przyk‡ad mog„ tu s‡u¿y) trwaj„ce od sze$ciu lat wsplne dzia‡ania na
ustna prezentacja, ktra odbywa siŒ publicznie w trakcie samej
p‡aszczyz·nie naukowej i dydaktycznej Katedry Azji Po‡udniowej UW
uroczysto$ci. Trzej najwy¿ej ocenieni uczestnicy konkursu otrzyoraz Zak‡adu Indologii Uniwersytetu Boæskiego. Od 2003 r.
muj„ nagrody z r„k urzŒduj„cego ambasadora Indii w Polsce. 18
pracownicy naukowi obu o$rodkw zajmuj„cy siŒ hindi (dr Heinz
grudnia 2008 r. wrŒczy‡ je zwyciŒzcom JE Chandra Mohan
Werner Wessler i autorka niniejszych s‡w) regularnie odwiedzaj„
Bhandari. Warto zaznaczy), ¿e konkurs ma charakter otwarty dla
partnersk„ jednostkŒ z wyk‡adami, a ponadto organizuj„ tygodniowe
obywateli polskich, za$ obywatele Indii mog„ w nim uczestniczy)
warsztaty jŒzykowe dla kadry i studentw, ktre ( o ile nam wiadomo
do momentu ukoæczenia 18 lat. Poniewa¿ jednak zamieszka‡a
( s„ pierwsz„ tego typu inicjatyw„ w Europie.
w Polsce spo‡eczno$) indyjska nie jest liczna, w dotychczasowej
Dotychczas odby‡y siŒ trzy takie spotkania warsztatowe: w 2004
i 2007 r. w Bonn oraz w 2006 r. w Warszawie. W ich trakcie studenci
praktyce znakomit„ wiŒkszo$) uczestnikw stanowili Polacy, a $ci$maj„ okazjŒ nie tylko pog‡Œbia) r¿norodne umiejŒtno$ci nabyte
lej rzecz ujmuj„c ( studenci indologii UJ i UW. Ju¿ trzykrotnie
w trakcie regularnych zajŒ) akademickich. Warsztaty staj„ siŒ przede
w konkursie pierwsze miejsca zajŒli reprezentanci UW ( Justyna
Wi$niewska (2006), Emilia Dymek (2007) i Agnieszka ﬂebrowska
wszystkim doskona‡„ okazj„ wyj$cia poza codzienne ograniczenia,
(2008) z Katedry Azji Po‡udniowej.
daj„ mo¿liwo$) realizacji pomys‡w, na ktre w trakcie roku
Hindi Diwas to jednak przede wszystkim spotkanie i Ðrozmowy
akademickiego nie pozwalaj„ zarwno ramy programowe, jak i po
Polakw z Polakami i Indusami? (w hindi, ale nie tylko) oraz wsplna
prostu czas a w‡a$ciwie nieustanny jego brak. Tydzieæ warsztatw za$
zabawa wszystkich zgromadzonych ( przedstawicieli ambasady,
to dla wszystkich uczestnikw tydzieæ ca‡kowicie oddany hindi.
pracownikw i studentw obu uczelni oraz przyjaci‡ i entuzjastw
I tak na przyk‡ad w 2007 r. w Bonn uczestnicy warsztatw mieli
Indii. ;wietn„ do tego okazj„ s„ wystŒpy przygotowywane przez
niezwyk‡„ okazjŒ odwiedzin sekcji hindi i urdu rozg‡o$ni Deutsche
studentw obu o$rodkw. I tak, w czasie ostatniego Hindi Diwas,
Welle. Dla wielu studentw by‡a to nie tylko pierwsza wizyta
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w radiowym studiu, ale przede wszystkim
pierwsza w ¿yciu okazja uczestniczenia
w programie, ktrego sami byli bohaterami,
udzielaj„c wywiadw na temat swoich studiw, zainteresowaæ, kultury w‡asnego kraju
i indyjskiej, podobieæstw miŒdzy nimi.
Niezapomnianym prze¿yciem dla wszystkich by‡o ods‡uchanie na gor„co, zaraz po
nagraniu, w‡asnych wypowiedzi. Mo¿na tu
wrŒcz mwi) o niezwyk‡ym efekcie dydaktycznym studia radiowego, gdzie ka¿de wypowiedziane zdanie brzmi zupe‡nie inaczej
ni¿ w zwyk‡ych warunkach, a ka¿dy, cho)by
najmniejszy b‡„d powraca zwielokrotnionym
echem, na d‡ugo zapadaj„c w pamiŒ) i stanowi„c skuteczn„ przestrogŒ, aby go unika)
w przysz‡o$ci. Wywiady udzielone redaktorom Deutsche Welle przez nauczycieli
i studentw z‡o¿y‡y siŒ na program wyemitowany pz·niej przez tŒ rozg‡o$niŒ dla
hindijŒzycznych s‡uchaczy na ca‡ym $wiecie.
W czasie tych samych warsztatw warszawscy studenci, bodaj po raz pierwszy,
objawili swoje aktorsko-re¿ysersko-scenograficzne zainteresowania i zdolno$ci. Tekst
jednoaktwki P‡yæ wolniej, Gangesie! autorstwa Lakszmi Narajana Lala, jednego
z najwybitniejszych wsp‡czesnych dramaturgw tworz„cych w jŒzyku hindi, ktry
wszystkim uczestnikom warsztatw s‡u¿y‡
za podstawŒ wsplnej lektury i pz·niejszych
dyskusji nt. poruszonych w nim kwestii, sta‡
siŒ dla nich punktem wyj$cia dla samodzielnej prby interpretacji utworu, a nastŒpnie jego inscenizacji w formie teatrzyku
lalkowego. Przedstawienie, ktre odby‡o siŒ
w sali uniwersyteckiego Muzeum Egiptologicznego, spotka‡o siŒ z wielkim aplauzem
widowni, na ktrej zasiedli tak¿e przedstawiciele diaspory indyjskiej, a ponadto
¿yczliwym zainteresowaniem w‡adz uniwersytetu.
Obecnie Katedra Azji Po‡udniowej czyni starania, aby zorganizowa) kolejne warsztaty w Warszawie. Je$li wszystko pjdzie po
naszej my$li, bŒdzie to kolejna okazja, aby
znw w niecodzienny ( ale jak¿e przydatny
w pracy dydaktycznej ( sposb obcowa)
z jŒzykiem hindi.
n
1

Zob. D. Stasik: Studia nad jŒzykiem i literatur„
hindi w Instytucie Orientalistycznym UW [w:] 75
lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu
Warszawskiego, red. M. Popko. Warszawa 2007.
s. 123(131.
Prof. dr hab. Danuta Stasik jest kierownikiem
Katedry Azji Południowej na Wydziale Orientalistycznym UW. W lutym br. odebrała z ra˛k
prezydent Indii, Pratibhy Devisingh Patil,
nagrode˛ im. dr. George’a Griesona za wybitne
zasługi w dziedzinie propagowania je˛zyka
hindi.
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Przyje˛ło mnie stado
koczkodanów
O kochliwym pawianie z Łodzi, przyjacielskich koczkodanach
w Kenii i moskiewskich urlopach dla zwierza˛t z prof. Jerzym
Axerem rozmawia Katarzyna Łukaszewska

Niezwykła przyjaźń, fot. zbiory prywatne J. Axera

Katarzyna £ukaszewska: Sk„d wziŒ‡a siŒ u pana fascynacja dzik„ przyrod„?
Jerzy Axer: Od dzieciæstwa interesowa‡em siŒ zwierzŒtami, nawet chcia‡em by) dozorc„
w zoo. Urodzi‡em siŒ w £odzi, gdzie po wojnie istnia‡o jedyne w Polsce niezniszczone
w okresie okupacji zoo. Ogrody w innych polskich miastach Niemcy zniszczyli, spalili
albo wywiez·li z nich zwierzŒta. £dz· natomiast uwa¿ali za niemieckie miasto i tutaj
zwierzŒta przywozili. DziŒki temu zoo przetrwa‡o. Z dzieciæstwa pamiŒtam je doskonale.
W‡a$ciwie jedyne co pamiŒtam z tamtego okresu to zoo. Hipopotam nazywa‡ siŒ Lusia,
a pawiany mia‡y swoj„ ska‡Œ. Mam bardzo intensywne wspomnienie dozorcy
nadje¿d¿aj„cego na rowerze, ktry krzyczy na pawiana ÐZnowu, znowu, znowu!?.
Pawian, ktry wyskoczy‡ z wybiegu, goni‡ wtedy moj„ mamŒ po alejce. Wwczas tego nie
rozumia‡em, ale z czasem poj„‡em, ¿e ten pawian po prostu interesowa‡ siŒ dziewczynami
i dozorca czŒsto musia‡ go ‡apa). Wizyty w zoo by‡y najwiŒkszym prze¿yciem mojego
dzieciæstwa. Do 15., 16. roku ¿ycia ca‡kiem serio chcia‡em studiowa) biologiŒ, ¿eby zosta)
przyrodnikiem. Potem zorientowa‡em siŒ, ¿e na takich studiach kroi siŒ zwierzŒta, robi im
sekcjŒ a nie rozmawia z nimi, a ja chcia‡em ze zwierzŒtami rozmawia).

K. £.: Nie zosta‡ pan dozorc„, ale dzieciŒca fascynacja ogrodami zoologicznymi przetrwa‡a.
J. A.: Ogrody zoologiczne s„ dla mnie miejscem azylu. W wolnych chwilach piszŒ ksi„¿kŒ,
ktr„ zamierzam wyda) na emeryturze ( o ogrodach zoologicznych. Mam ju¿ opisanych
oko‡o 100 ogrodw, ale nie tak jak siŒ to robi w przewodnikach. Uwa¿am, ¿e na ogrd
zoologiczny mo¿na spojrze) jak na teatr, ktrego re¿yserem i producentem jest miasto,
w ktrym to zoo istnieje. Sposb budowania ogrodu, aran¿owania relacji pomiŒdzy
ludz·mi i zwierzŒtami jest sposobem autoprezentacji spo‡eczno$ci. S„ ogrody, takie jak
w San Diego w Kalifornii, w ktrych ludzie s„ go$)mi, a przestrzeæ nale¿y do zwierz„t. To
zwierzŒ okre$la dystans. Cz‡owiek mo¿e je podgl„da), ale ono, je$li nie ma ochoty, nie
musi z nim obcowa). Odwrotna sytuacja jest w moskiewskim zoo, nad ktrym patronat
sprawuje mer Moskwy. Jeden z jego pierwszych dekretw dotyczy‡ przyznania wszystkim
zwierzŒtom w zoo jednego dnia wolnego w tygodniu. Tego jednego dnia zwierzŒta maj„
prawo siŒ nie pokazywa), a we wszystkie pozosta‡e dni musz„ siŒ pokazywa).
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Dobrze zorganizowane ogrody s„ nie
tylko miejscem, gdzie ludzie ucz„ siŒ
kontaktu ze zwierzŒtami, ale rwnie¿ bardzo wa¿nymi naukowymi placwkami.
Chroni siŒ w nich i reprodukuje gatunki,
ktre gin„ w wolnej przyrodzie. Zwierzyæce
s„ z‡e, ale ogrody zoologiczne jako otwarty
teatr relacji ludzi ze zwierzŒtami s„ dobre,
a jako laboratoria naukowe ( niezbŒdne.

A
zostali$my wyiskani ( a to w jŒzyku ma‡p
oznacza akceptacjŒ. Najpierw moja ¿ona
zosta‡a zaakceptowana a pz·niej do mnie
przyszed‡ koczkodan i postanowi‡ sprawdzi), czy mam pch‡y. Potrafili$my nawet
rozpozna) swoje miejsce w hierarchii.
Stado sk‡ada‡o siŒ z siedmiu koczkodanw.
Ania zosta‡a przyjŒta na trzecim miejscu
w grupie, bardzo wysoko. A ja na szstym,
tylko jeden ma‡y, m‡ody koczkodan by‡ za
mn„... ale jednak. Nie czekaj„ mnie ju¿
¿adne awanse w hierarchii naukowej, ale
zosta‡em przyjŒty do stada koczkodanw,
takiego zaszczytu nigdy nie oczekiwa‡em.

K. £.: A kiedy zacz„‡ siŒ pan interesowa& ornitologi„?

J. A.: Ptaki pojawi‡y siŒ dopiero, gdy
mia‡em oko‡o 23 lat, jako namiastka. Bo z
jakimi dzikimi zwierzŒtami, ¿yj„c
K. £.: A czy ta pasja ma wp‡yw na
w mie$cie, mo¿na obcowa) intensywnie,
pana pracŒ jako naukowca?
poza ogrodami zoologicznymi? Tylko
J. A.: Powoli zaczyna siŒ miesza) z kwesz ptakami. Wtedy to jeszcze nie by‡o tak
tiami zawodowymi. Na $wiecie bardzo
popularne, teraz istnieje na takie hobby
rozwiniŒte s„ badania nad psychologicznyfachowa nazywa Ðbirdwatching?, ale 40 lat
mi reakcjami zwierz„t, ale nie w laboratotemu to pojŒcie by‡o u nas nieznane. Od
riach, tylko w dzikiej przyrodzie. Szczeglmamy dosta‡em lornetkŒ i z przyjacielem
Prof.
Axer
nad
Biebrza
˛,
w
oddali
leża
˛cy
w
trawie
łoś,
nie kobiety badaczki odnosz„ na tym polu
matematykiem ( dr Krzysztofem Mizio‡fot. K. Miziołek
du¿e sukcesy, zaczŒ‡o siŒ to od Jane
kiem, dzi$ szefem pracowni informatyczGoodall. Latami trzeba chodzi) z grupami
nej w naszym instytucie ( chodzili$my
pawianw,
goryli,
szympansw,
prbowa) sta) siŒ czŒ$ci„ ich
obserwowa) ptaki. Uprawiali$my intensywnie tak„ amatorsk„
spo‡eczno$ci. Za rok zamierzamy zorganizowa) na Uniwersytecie
ornitologiŒ i nawet za‡o¿yli$my rezerwat przyrody ( na historyczWarszawskim sesjŒ ÐMasz problemy z to¿samo$ci„, poradz· siŒ
nym terenie bitwy pod Raszynem, gdzie znajduje siŒ system
ma‡py?.
Badacze r¿nych grup naczelnych, specjali$ci od neurostaww hodowlanych. Na tym terenie k‡ko my$liwskie urz„dza‡o
psychologii i humani$ci bŒd„ opowiada) o tym, jakie mo¿na
w tamtym okresie odstrzeliwanie ptactwa wodnego na wiosnŒ (
wyci„gn„) antropologiczne wnioski z rozmw ze zwierzŒtami, ale
w samochodach siedzieli milicjanci i strzelali do ptakw, byli$my
nie z badaæ laboratoryjnych czy ciŒcia mzgu na p‡aty i nie ze
tego $wiadkami. Porozumieli$my siŒ z konserwatorem przyrody
sztuczek cyrkowych, czyli np. uczenia ma‡py liczy), tylko z prb
i pomy$leli$my, ¿e mo¿na sprbowa) za‡o¿y) teren chroniony,
komunikacyjnych, prb zrozumienia wzajemnych sygna‡w.
rezerwat. Napisa‡em ekspertyzŒ potrzebn„ do wydania takiej
Opowiedz„ te¿, jak to siŒ przenosi na rozumienie tego, czym jest
decyzji, jako podk‡adkŒ. Mia‡em 29 lat, by‡em ju¿ po habilitacji,
cz‡owiek. Moje hobby okaza‡o siŒ zatem przydatne zawodowo.
wiŒc podpisa‡em siŒ wszystkimi tytu‡ami naukowymi, nie przyznaj„c siŒ, ¿e jestem filologiem klasycznym. I powsta‡ rezerwat
a dok‡adnie rezerwat ochrony ptakw wodno-b‡otnych1. Istnieje
ju¿ ponad trzydzie$ci lat i piŒknie siŒ rozwija. Obecnie gniazduje
tam kilkadziesi„t gatunkw ptakw, zalatuje o wiele wiŒcej, jest
kolonia kormoranw i czapli, gŒsi sk‡adaj„ jajka. W pewnym sensie
to, co pz·niej robi‡em na Uniwersytecie Warszawskim, jak na
przyk‡ad organizacja MISH itp., to tylko powtrzenie do$wiadczenia z zak‡adaniem rezerwatu.

K. £.: I do dzi( obserwuje pan ptaki?
J. A.: Staram siŒ. Kiedy zapraszaj„ mnie na wyk‡ady, zawsze pytam,
czy w pobli¿u s„ miejsca, w ktrych mo¿na obserwowa) ptaki. Co
ciekawe po‡„czenie filologa klasycznego z ornitologiem w moim
przypadku jest osobnicze, ale w Anglii, w ktrej Ðbirdwatching? jest
popularny od 100 lat, wystŒpuje jako podgatunek wyk‡adowcy
akademickiego. Spotka‡em tam wielu filologw klasycznych-ornitologw. Niektrzy specjalnie przyje¿d¿ali do Polski, ¿eby
jez·dzi) ze mn„ na obserwacje ptakw do Bia‡owie¿y albo na Mazury.

K. £.: A dalsze podr*¿e nigdy pana nie poci„ga‡y?
J. A.: Kilka lat temu postanowi‡em pojecha) do Afryki, ktr„
zna‡em w‡a$ciwie tylko z ÐW pustyni i w puszczy?. Wybra‡em
rezerwat przyrody na po‡udniu Kenii, blisko granicy z Tanzani„.
Nie jest przeznaczony dla turystw oczekuj„cych rozrywek, tylko
dla takich, ktrzy chc„ obcowa) ze zwierzŒtami. Je¿d¿Œ tam z ¿on„
co roku i zupe‡nie zwariowa‡em na tym punkcie. Hotel mie$ci siŒ
w lesie, w ktrym przetrwa‡y w naturalny sposb grupy piŒciu
gatunkw ma‡p. SpŒdzamy tam parŒ tygodni w roku, obserwuj„c
pawiany i koczkodany. W tym roku, po 4 latach, grupa koczkodanw zaakceptowa‡a mnie i moj„ ¿onŒ jako cz‡onkw stada, tzn.
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K. £.: Podczas konferencji opowie pan o swoich
do(wiadczeniach z koczkodanami?
J. A.: Nie jestem tak bezczelny, ¿eby uwa¿a), ¿e moje do$wiadczenia z obserwacji s„ tego warte. Ja jednak jestem humanist„, bŒdŒ
prbowa‡ wyci„ga) wnioski kulturowe. Mam nadziejŒ, ¿e inni bŒd„
opowiadali takie rzeczy o ma‡pach, ktre pozwol„ nam na
prawdziwy, interdyscyplinarny dialog.

K. £.: Czyli podsumowuj„c, mo¿na powiedzie&, ¿e pana
marzenia z dzieciæstwa siŒ spe‡ni‡y.
J. A.: Jest taka ksi„¿ka, ktr„ wszystkim polecam, napisana przez
amerykaæskiego biologa i neurologa ze Stanford University
Roberta M. Sapolskyego pt. ÐA Primates Memoire?. Zaczyna siŒ
od s‡w: Nigdy nie my)la‡em o tym, ¿eby zosta pawianem z sawanny,
zawsze chcia‡em by gorylem grskim [...] ale ¿ycie wymaga kompromisw,
zosta‡em wiŒc cz‡onkiem stada pawianw. Nigdy nie chcia‡em zosta)
nauczycielem akademickim, zawsze chcia‡em by) Dr Dolittle, ale
¿ycie wymaga kompromisw... Niemniej jaki$ rodzaj rozmowy ze
zwierzŒtami uda‡o mi siŒ w ¿yciu nawi„za).
n
1

Rezerwat Stawy Raszyæskie zosta‡ utworzony w 1978 r.
Prof. dr hab. Jerzy Axer jest filologiem klasycznym, twórca˛i dyrektorem
Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (wcześniej
OBTA), założycielem, długoletnim dyrektorem, a obecnie przewodnicza˛cym Rady Kolegium Mie˛dzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych (Kolegium MISH).
Rozmowa z prof. Axerem jest drugim z cyklu wywiadów z naukowcami
o ich pozanaukowych pasjach.
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Przegla˛d prasy:
Nauka to nie sport
Komentuj„c rozwa¿ania MNiSW na temat
zakresu zmian w przepisach, ktre pomog‡yby ‡„czy) obowi„zki rodzinne z naukow„ pasj„, prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow, rektor UW powiedzia‡a:
Nauka to nie sport z podzia‡em na
dyscypliny kobiece i mŒskie. Tu powinny
siŒ liczy) wiedza, kompetencje i naukowe
pasje.
(...) Rodziny potrzebuj„ lepszego dostŒpu do ¿‡obkw i przedszkoli, o to
powinno siŒ zatroszczy) paæstwo. Kobietom
tu¿ po urlopie [wychowawczym] by) mo¿e
warto te¿ zmniejszy) na rok czy dwa
obowi„zki dydaktyczne i da) czas na $ledzenie najnowszych badaæ, czytanie fachowej literatury.
(Polska traci zbyt wiele kobiecych talentw,
Dziennik Polska ( Europa ( ;wiat, 3 marca
2009)
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UJ kontroli przez PKA, w zwi„zku z prac„
magistersk„ Paw‡a Zyzaka dotycz„c„ Lecha
Wa‡Œsy, prof. Katarzyna Cha‡asiæska-Macukow, rektor UW powiedzia‡a:
Je$li w pracy magisterskiej by‡y niedoci„gniŒcia, to rozwi„zaniem by‡aby rozmowa z rektorem, ktry wyja$ni‡by sprawŒ. To,
je$li wierzy siŒ w autonomiŒ uczelni,
powinno zamkn„) sprawŒ.
(Profesorowie do kontroli, Dziennik Polska
( Europa ( ;wiat, 4 kwietnia 2009)
Odnosz„c siŒ do tej samej kwestii, prof.
Marcin Krl, dziekan WSNSiR UW, zauwa¿y‡:
Praca magisterska Paw‡a Zyzaka jest
skandaliczna, ale Uniwersytet Jagielloæski
jest jedn„ z dwch najlepszych uczelni
w kraju. WiŒc badanie poziomu nauczania
tam¿e jest $mieszne. Nied‡ugo oka¿e siŒ, ¿e
trzeba bŒdzie wszystkich sprawdza).
(Krl: UJ powinien zaprotestowa), Dziennik Polska ( Europa ( ;wiat, 4 kwietnia
2009)

Z wiŒkszym po¿ytkiem dla nauki

Logarytmy, a nie wylenia‡e kontusze

Komentuj„c projekty MNiSW dotycz„ce
zmian w uzyskiwaniu habilitacji prof. Andrzej Kajetan Wrblewski, wyk‡adowca Wydzia‡u Fizyki oraz by‡y rektor UW, napisa‡:
Propozycje przedstawione na konferencji prasowej przez pani„ minister BarbarŒ
Kudryck„ kolejny raz dowodz„, i¿ nie zna ona
przepisw obowi„zuj„cej ustawy o stopniach
naukowych. Przecie¿ ju¿ od wielu lat przepisy jej art. 16 stanowi„, ¿e przy habilitacji nie
jest konieczne przedstawianie specjalnej rozprawy. Wystarczy opublikowana praca lub ich
cykl, a tak¿e czŒ$) pracy zbiorowej, a nawet
zrealizowane oryginalne osi„gniŒcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub
artystyczne. (...) By‡oby z wiŒkszym po¿ytkiem dla przysz‡o$ci nauki w naszym
kraju, gdyby zamiast kolejnych wygibasw
prawnych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przeprowadzono profesjonaln„, a nie amatorsk„ analizŒ przyczyn
trudno$ci wystŒpuj„cych w r¿nych dziedzinach nauki w Polsce i zaproponowano $rodki
do likwidacji zagro¿eæ. Mo¿na by przecie¿
nawet nada) od razu tytu‡y profesora wszystkim bez wyj„tku pracownikom uczelni
technicznych, ale od tego poziom nauki by
nie wzrs‡, a by‡oby tylko $mieszniej.
(Habilitacja bez rozprawy ( to jest ju¿ od
dawna!, Gazeta Wyborcza, 10 marca 2009)

Analizuj„c problemy polskiej nauki,
prof. £ukasz Turski z Centrum Fizyki
Teoretycznej PAN i UKSW, napisa‡:
W Polsce nie interesujemy siŒ naprawdŒ
wa¿nymi problemami przysz‡o$ci i zbieraj„c
plon przesz‡o )wier)wiecza faktycznego zdelegalizowania powszechnego nauczania matematyki (brak matury obowi„zkowej z tego
przedmiotu), nie jeste$my przygotowani do
udzia‡u w tworzeniu $wiatowej gospodarki
wiedzy, ba, nawet wsp‡uczestnictwie w niej.
Nasi politycy klepi„, jak za pani„ matk„,
unijne kantyczki o spo‡eczeæstwie wiedzy,
strategii lizboæskiej itp., ale na co dzieæ
bardziej interesuje ich rozbudowa infrastruktury dla sportu zawodowego (igrzyska dla
mas), nie wspominaj„c ju¿ o ¿enuj„cych
walkach miŒdzypartyjnych, ni¿ mozolne
odtwarzanie zdolno$ci kraju do sprostania
wyzwaniom nowej gospodarki. Tylko sprostania jej wyzwaniom, a nie wsp‡udzia‡u w
ich tworzeniu, bo tŒ szansŒ ju¿ na dobre
utracili$my.
Gdyby nasi wybrani przedstawiciele
polityczni dzi$ podjŒli decyzjŒ, ¿e przestaj„
marnowa) pieni„dze na wiele dziwnych
spraw i inwestuj„ w przygotowanie i rozwj
nauczycieli, szk‡ powszechnych i przedszkoli oraz uczelni wy¿szych. Postanawiaj„
zaprzesta) ja‡owych dyskusji o tym, ktry
model habilitacji jest lepszy lub gorszy, kto
i gdzie i czym ma polecie). Za to zaczynaj„
dba) o tych studentw, dla ktrych trygonometria i logarytmy nie s„ jeszcze czym$
w rodzaju szamaæstwa afrykaæskiego. (...)

Kontrola na UJ
Komentuj„c pomys‡ minister Barbary
Kudryckiej dotycz„cy przeprowadzenia na
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To mo¿e uda siŒ nam nie zosta) na zawsze
w ostatniej dziesi„tce paæstw Europy.
O awansie do pierwszej nie mamy co marzy)
( do tego potrzebne s„ logarytmy, a nie
wylenia‡e kontusze.
(Nowa ekonomia bŒdzie zbli¿ona do nauk
$cis‡ych, Polska. The Times, 29 kwietnia
2009)

Czy w Polsce powinny istnie& opery?
Odnosz„c siŒ do dyskusji na temat reformy
systemu nauki i szkolnictwa wy¿szego
w Polsce, prof. Karol Musio‡, rektor UJ,
napisa‡:
Pytanie, czy budowa drogich narodowych centrw badawczych w Polsce ma sens,
je¿eli mo¿emy wysy‡a) naukowcw za granicŒ, jest jak pytanie, czy powinny istnie)
w Polsce opery i filharmonie. Mo¿emy
przecie¿ kszta‡ci) muzykw i $piewakw,
nastŒpnie wysy‡a) ich do dobrych oper
i filharmonii za granic„, a o ich sukcesach
dowiadywa) siŒ z mediw lub s‡ucha) p‡yt.
Je¿eli chcemy w europejskiej nauce zaj„)
miejsce odpowiadaj„ce mo¿liwo$ciom
i aspiracjom Polakw, to wcze$niej czy
pz·niej u nas rwnie¿ musz„ powsta) du¿e
o$rodki badawcze. Im szybciej, tym lepiej,
taka jest logika rozwoju nauki.
(Szk‡ wiele, noblistw ma‡o, Tygodnik
Powszechny, 3 maja 2009)

Ka¿dy mo¿e by& politykiem
Komentuj„c start w wyborach do Parlamentu Europejskiego przedstawicieli $wiata nauki, prof. Henryk Domaæski, dyrektor
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, powiedzia‡:
Od kiedy socjologowie w Polsce robi„
badania nad presti¿em zawodw, zawsze
najwy¿szym presti¿em obdarzany jest profesor uniwersytetu ( ktry jest symbolem
nauki. Ta estyma spo‡eczna wynika m.in.
z faktu Ðzdystansowania siŒ? roli profesora
wobec ¿ycia codziennego, w tym rwnie¿
polityki. Nauka jest dla wiŒkszo$ci ludzi
niedostŒpna, bo jest Ðtrudna?. Ludzie wyczuwaj„, ¿e w nauce jest co$ mistycznego, co$,
co francuski socjolog Pierre Bourdieu nazywa‡ ezoteryczno$ci„ nauki i uznawa‡ za
warto$) sam„ w sobie.
Im ten dystans jest wiŒkszy, tym wiŒkszy
jest presti¿ nauki. Natomiast zaanga¿owanie
w politykŒ oznacza zej$cie z tego piedesta‡u
o kilka stopni w d‡, poniewa¿ polityka jest
Ð‡atwiejsza?. W $wiadomo$ci Polakw prawie
ka¿dy mo¿e by) politykiem ( co prowadzi do
os‡abienia tego dystansu.
(Z nauki do polityki?, Gazeta Wyborcza,
7 maja 2009)
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Poczet rektorów UW
Rektor Antoni Kostanecki – Familia rektorów
ROBERT GAWKOWSKI, MUZEUM UW
n Rzadko siŒ zdarza, aby
z ramienia aktywistw zosta‡ wybrany do Rady Stanu. Zosta‡ te¿
prezesem Towarzystwa Ekonomistw i Statystykw Polskich.
w jednej rodzinie, by‡o
NajwiŒkszym jednak sukcesem Kostaneckiego by‡o objŒcie
a¿ trzech rektorw. A tak
stanowiska rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Rektorskie
rzecz siŒ mia‡a z famili„
ber‡o przej„‡ od Jzefa Brudziæskiego w listopadzie 1917 roku.
Antoniego KostaneckieUczelni przewodzi‡ przez dwa lata. W roku akademickim
go. On sam zosta‡ rekto1919/20 by‡ jeszcze prorektorem. Czasy w jakich przysz‡o mu
rem UW w 1917 roku.
urzŒdowa) by‡y dla uczelni bardzo trudne. Rodz„ca siŒ Polska
DziesiŒ) lat pz·niej stamusia‡a walczy) o przetrwanie i nie nauka by‡a w kraju najnowisko to obj„‡ jego
wa¿niejsza. Kostanecki zda‡ jednak egzamin jako organizator
cioteczny brat , Antoni
i patriota.
Szlagowski. Rodzony
Na Uniwersytecie Warszawskim pozosta‡ a¿ do emerytury
brat naszego bohatera ,
w 1935 roku. W 1929 wyda‡ dzie‡o swego ¿ycia: ÐProblem
Kazimierz by‡ za. w laekonomii. My.l gospodarcza a my.l kulturalnaI.
tach 1913-1916 rektorem
We wrze.niu 1939 roku przebywa‡ w oblŒ¿onej Warszawie.
Uniwersytetu JagielloæDwa miesi„ce pz·niej dowiedzia‡ siŒ, ¿e hitlerowcy aresztowali
skiego.
jego brata, z ktrym od dzieciŒcych lat by‡ tak bardzo zwi„zany.
Antoni Kostanecki
Wkrtce potem starszy z braci Kostaneckich zmar‡ w obozie
urodzi‡ siŒ w 1866 roku
w Sachsenhausen, a wiadomo.) o jego .mierci sprawi‡a, ¿e by‡y
w majŒtnej rodzinie
rektor UW bardzo siŒ za‡ama‡ i podupad‡ na zdrowiu. Zmar‡
o tradycjach patriotyczAntoni Kostanecki, Muzeum UW
4 stycznia 1941 roku w podradomskiej Zielonej D„browie i tam te¿
nych (jego ojciec bra‡
n
zosta‡ pochowany.
udzia‡wpowstaniustyczniowym). M‡ody Antoni i jego starszy o trzy lata brat, Kazimierz
odebrali staranne wykszta‡cenie , najpierw w Szkole Realnej
w Poznaniu, a potem (od 1884 roku) na studiach w Berlinie. Bracia
Tekst o Antonim Kostaneckim jest szesnastym z serii artyku‡w,
doskonale siŒ rozumieli, ale ich zainteresowania by‡y r¿ne.
prezentuj„cych sylwetki rektorw Uniwersytetu Warszawskiego.
Kazimierz interesowa‡ siŒ medycyn„, a Antoni ekonomi„.
W nastŒpnym numerze dr Robert Gawkowski przybli¿y posta% Stanis‡awa
Jzefa Thugutta.
W Berlinie, w 1889 roku Antoni Kostanecki po ukoæczeniu studiw ekonomicznych otrzyma‡ doktorat.
Wkrtce potem rozpocz„‡ pracŒ jako urzŒdnik. Interesowa‡a go jednak kariera naukowa i w 1901 roku,
po opublikowaniu pierwszych ksi„¿ek o ekonomii,
zosta‡ powo‡any na stanowisko profesora zwyczajnego w szwajcarskim Fryburgu. Wyk‡ada‡ ekonomiŒ
i skarbowo.).
Jako znany i ceniony ju¿ naukowiec, w 1910
roku przyby‡ do Lwowa, gdzie na tamtejszej
Politechnice obj„‡ KatedrŒ Ekonomii Spo‡ecznej
i Statystyki. Gdy rozpoczyna‡a siŒ I wojna .wiatowa,
przenis‡ siŒ do Krakowa, by na krtko zwi„za) siŒ
z Uniwersytetem Jagielloæskim. Tam bracia Kostaneccy, jak za m‡odych lat, znw byli razem ,
Kazimierz by‡ przecie¿ rektorem krakowskiej uczelni, a od 1914 roku tak¿e wiceprezydentem miasta.
Gdy do Warszawy wkroczyli Niemcy i pojawi‡a
siŒ mo¿liwo.) otwarcia polskiego uniwersytetu,
m‡odszy z braci Kostaneckich pospieszy‡ do syreniego grodu. Od pocz„tku wskrzeszonego UW, tj. od
jesieni 1915 roku wyk‡ada‡ tu ekonomiŒ spo‡eczn„.
Dawny budynek Biblioteki, ok. 1920, pocztówka, DŻS BUW
Nied‡ugo pz·niej spotka‡o go kilka zaszczytw ,
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50 lat biochemii na UW
JADWIGA BRYŁA
studiw i tworzenia nowych kien Inicjatork„ i organizatork„ studiw
runkw i specjalizacji, pracownicy
biochemicznych na Uniwersytecie
Katedry i Instytutu Biochemii uczestWarszawskim by‡a prof. Irena Chmieniczyli w pisaniu 6 podrŒcznikw
lewska, ktra ukoæczy‡a studia cheakademickich, przet‡umaczyli z anmiczne i biologiczne na UW. W 1946 r.
gielskiego 8 monografii biochemiczpodjŒ‡a pracŒ w Zak‡adzie Chemii
nych, opracowali 13 skryptw oraz
Organicznej na Wydziale Chemii.
byli wsp‡autorami 6 podrŒcznikw,
Zorganizowa‡a wyk‡ady i )wiczenia
wydanych przez Wydawnictwa Szkolz chemii organicznej dla studentw
ne i Pedagogiczne.
Wydzia‡u Matematyczno-PrzyrodniKszta‡cenie studentw na wysoczego, nastŒpnie )wiczenia z biochekim poziomie wymaga w‡„czania ich
mii, a w 1956 r. pracowniŒ magistersk„
do prowadzenia badaæ naukowych.
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi,
Dlatego w ramach pracowni licendaj„c pocz„tek kierunku biochemiczcjackich, specjalizacyjnych i magisternego.
skich studenci uczestnicz„ w realizacji
We wrze.niu 1958 r. zosta‡a
badaæ w poszczeglnych zak‡adach i s„
powo‡ana Katedra Biochemii
wsp‡autorami prac do.wiadczalnych
z prof. Chmielewsk„ jako kierownii przegl„dowych. W czasie 50 lat
kiem. Pierwszym zatrudnionym praistnienia biochemii na UW prace
cownikiem by‡ dr Zbigniew Kaniuga,
licencjackie wykona‡o 94 studentw
adiunkt Katedry Biochemii SGGW,
kierunku biologia i biotechnologia,
wsp‡autor podrŒcznika Ð˘wiczenia
a prace magisterskie , 573 studentw.
z biochemii ro*linI (PWN 1956 i 1957).
Badania by‡y realizowane z funduszy
Nowoutworzona Katedra otrzyma‡a
47 projektw badawczych, finansotymczasowe pomieszczenia w budynwanych przez Komitet Badaæ Naukoku Wydzia‡u Chemii, z ktrego po 2
wych i Ministerstwo Nauki i Szkollatach przeprowadzi‡a siŒ do gmachu
Prof. Irena Chmielewska
nictwa Wy¿szego. Efektem dzia‡alWydzia‡u Geologii.
no.ci naukowej pracownikw InstyZainteresowanie studentw notutu Biochemii jest opublikowanie 429 prac do.wiadczalnych,
wym kierunkiem studiw sta‡o siŒ bodz·cem do utworzenia
w przewa¿aj„cej wiŒkszo.ci w czasopismach miŒdzynarodowych
w 1965 r. trzech zak‡adw: Biochemii Oglnej (od 1996 r. Biologii
z listy filadelfijskiej o uznanym standardzie naukowym, 104 prac
Molekularnej), Biochemii Ro.lin oraz Enzymatyki (istniej„cego do
przegl„dowych, 20 rozdzia‡w w opracowaniach monograficznych
1995 r.). W 1969 r. Katedra Biochemii zosta‡a przekszta‡cona
oraz zg‡oszenie ponad 400 doniesieæ na zjazdy i konferencje
w Instytut Biochemii, a siedem lat pz·niej powo‡ano dwa kolejne
naukowe w kraju i zagranic„.
zak‡ady: Regulacji Metabolizmu oraz Biochemii Zwi„zkw NaSpo.rd 573 magistrantw Instytutu Biochemii, wielu osi„gturalnych (w‡„czony w roku 2004 do Zak‡adu Biochemii Ro.lin).
nŒ‡o wysokie szczeble kariery akademickiej. Oko‡o 40% absolDziŒki aktywno.ci, uporowi i niezwyk‡ej umiejŒtno.ci zdobywania
wentw (213) jest zatrudnionych na UW i innych uczelniach oraz
funduszy dziekan prof. Ewy Symonides, w roku 2000 Instytut
w instytucjach naukowych w kraju i zagranic„: 3 , jest cz‡onkami
Biochemii przeprowadzi‡ siŒ do nowego gmachu Wydzia‡u BioPolskiej Akademii UmiejŒtno.ci, 4 - Polskiej Akademii Nauk, 56 ,
logii przy ul. Ilji Miecznikowa 1.
jest profesorami (w tym 11 pracuj„cymi na sta‡e zagranic„),
W 3 zak‡adach Instytutu Biochemii pracuje obecnie: 4 profe36 , doktorami habilitowanymi (w tym 4 na emigracji) oraz 121
sorw, 3 doktorw habilitowanych, 15 doktorw, 4 pracownikw
, doktorami (w tym 40 zagranic„, g‡wnie w USA oraz Anglii).
obs‡ugi i 6 doktorantw. Spo.rd pracownikw oraz doktorantw
W ostatnich latach, 12 spo.rd 36 absolwentw odbywa studia
wykonuj„cych prace doktorskie w Katedrze i Instytucie Biochemii,
doktoranckie w r¿nych krajach Europy Zachodniej. Dane
na Wydziale Biologii zosta‡o wypromowanych 69 doktorw i 12
te wskazuj„, ¿e kszta‡cenie dyplomantw Instytutu Biochemii
doktorw habilitowanych, a 8 uzyska‡o tytu‡y profesora.
umo¿liwia im otrzymanie pracy i awans naukowy lub zawodowy
Pracownicy Instytutu Biochemii uczestnicz„ w kszta‡ceniu
w placwkach o profilu badawczym zarwno w kraju jak i zastudentw kierunku biologia, biotechnologia i ochrona .rodowiska
granic„.
Wydzia‡u Biologii, MiŒdzywydzia‡owych Studiw Matematyczn
no-Przyrodniczych, MiŒdzywydzia‡owych Studiw Ochrony
Prof. dr hab. Jadwiga Bryła jest dyrektorem Instytutu Biochemii
Jrodowiska i Centrum Nauk S„dowych UW. D„¿„c do zachowania
Wydziału Biologii UW.
wysokiego standardu nauczania w warunkach zmian programu
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Flash

A Real Hero Tomasz Sarnecki
n The ÐSolidarity Gary Cooper graced the
streets of Warsaw with a visit on Sunday, June 4,
1989. After some time, the election poster of the
NSZZ Solidarity Civic Committee, titled
ÐHigh Noon and featuring the American
actor, became one of the most famous Polish
posters. In 1999 it met the requirements for an
exhibition of 100 most important posters of the
20th century, held by Londons Victoria &
Albert Museum. Bronis‡aw Geremek, the then
minister of foreign affairs of the Republic of
Poland, said at the end of his speech made in the
Independence Hall at the Library of US
Congress, during a ceremony on Polands
admission to NATO: ÐThis poster has helped
us win!. It was not the American actor,
however, who had inspired Tomasz Sarnecki,
but the poster authors grandfather : Janusz
Sarnecki, a captain in the 25th Kalisz
Infantry Division, killed in action in September
1939.

n Scientists from the Institute of Archaeology at the
University of Warsaw, working in Nubia on the mission run by the Polish
Center of Mediterranean
Archaeology, spent one
more year examining buildings of Dongola, a city
which used to be the capital
of Maukuria Kingdom.
This year, the archeologists
efforts focused on three
stations: the citadel, the
Fragments of a stone bathing tub from the Palace at Old Dongola, cloister and the mosque.
The excavations resulted in
photo: W. Godlewski
very interesting discoveries. A swimming pool :
with perfectly preserved sculptors decorations : was found in the citadel palace.
Moreover, the scientists made careful analyses of 14 burials discovered in the 1990s in
the cloister crypts. It turned out that Georgios, an archbishop of Dongola (who had died
in 1113) had been one of the buried persons.

Can Everybody be Darwin?
Andrzej Mikulski
This years 200th anniversary of Karol Darwins
birthday may be used as an occasion to give a
serious thought on this great scientist. What
reasons lie behind the fact that a regular, average
man is capable of revolutionizing the way we
perceive the world? The Darwins example
shows that scientific breakthroughs make up a
resultant of multiple factors. Historic and
regional circumstances are no less important
than personality traits of an inventor, his social
status and coincidences. What is really interesting is that a brilliant mind is not necessary for
the creation of a brilliant piece of work. Passion,
diligence, independence and a bit of good luck
seem much more significant.

The European Center at the University of Beijing began its activities in April. It was
created as a result of close cooperation with the consortium of European universities,
consisting of higher education institutions from Dublin, London, Lund, Madrid,
Milan, Paris, Thessaloniki, Strasbourg and Vienna. The Polish side is represented in the
consortium by the Institute of International Relations at the University of Warsaw. The
European Center in Beijing is the only undertaking of its kind in China.

An Ancient Sarcophagus Cover Found
in the Royal Castle Hubert Kowalski, Monika Muszyńska
In the ancient art gallery of the National
Museum in Warsaw you can admire one of
the best preserved antic sepulchral art objects in
Poland. Before the World War II the childrens
sarcophagus from the second half of the second
century AD, featuring a circus scene, had been
exhibited in the NieborBw Palace. After
the war, along with all the rest of the NieborBw
collection, it was moved to the National
Museum in Warsaw. Unfortunately, it reached
the capital without its cover (forming an
integral part of the object in the past). A few
dozen years after having been allegedly lost
or destroyed, the cover was found on the
terrain belonging to the Royal Castle in
n
Warsaw.
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The University of Warsaw will receive more than PLN 280 million from the European Union for building the Biological-Chemical Sciences Center. The Center
related construction works are connected with a larger undertaking pursued by the
university, i.e. the creation of an supra-regional and interdisciplinary scientific-didactic
center on one of the university campuses. The center will house 133 modern
laboratories conducting research in fields such as: new energy sources, functional
materials and radio-pharmaceuticals.
From the beginning of the new academic year the Faculty of Physics at the University
of Warsaw will start educating students majoring at ÐUsage of Physics in Biology
and Medicine. The students will be offered 5 specialties to choose from, one of which
will be neuroinformatics. This specialty is the first 1st level major of this kind in the
world. Its program is based on the observations made during the first International
Neuroinformatics Coordinating Facility congress.
On March 18, the University of Warsaw signed a cooperation agreement with PL.2012,
a company coordinating Polish preparations for the UEFA European Football
Championship. The project aims mainly at increasing the conscious participation of
the Poles in the process of organizing ÐEuro 2012.
On April 21 in Stockholm, the finals of the ACM International Collegiate Programming
Contest were played. Poland was represented by two teams : one from the University of
Warsaw, the other from the Jagiellonian University in Cracow. The ÐWarsaw Swifts team
(from the University of Warsaw) won one of the bronze medals.
At the end of April the world finals of Global Management Challenge, a strategic
management competition, took place in Lisbon. 30 teams from all over the world acted
out their roles of virtual companies management boards. Their task was to achieve the
largest possible value of shares of the company they were supposed to manage. Poland
was represented in the capital of Portugal by a team of the University of Warsaw
students who had won the Polish finals of the 9th GMC edition in November 2008.
n
The Polish team came second in the world.

39

O

D

E

S

Z

L

I

23 marca 2009 r.

PROF. DR HAB. PAWEŁ WIECZORKIEWICZ
wieloletni pracownik Wydziału Historycznego UW, członek Rady Wydziału, w latach 1996-2002 wicedyrektor Instytutu
Historycznego, członek Rady Naukowej Centrum Je˛zyka i Kultury Polskiej POLONICUM, wybitny znawca historii najnowszej,
specjalista w zakresie historii wojskowości, życzliwy wychowawca wielu historyków, ciepły i serdeczny wykładowca
24 marca 2009 r.

PROF. DR HAB. JADWIGA SAWICKA
emerytowany pracownik Instytutu Literatury Polskiej, specjalistka w zakresie literatury XX-lecia mie˛dzywojennego, zawsze żywo
zainteresowana literatura˛ i kultura˛, doskonały dydaktyk, opiekun i promotor wielu studentów i doktorantów
28 marca 2009 r.

WERA MAJEWSKA
emerytowany pracownik Oddziału Przechowywania Zbiorów BUW, osoba wielkiej uczciwości, całym sercem oddana pracy
29 marca 2009 r.

ANDRZEJ MOKRZYSZEWSKI
pracownik Katedry Socjologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, dobry kolega, rzetelny badacz, sumienny
nauczyciel
6 kwietnia 2009 r.

PROF. DR HAB. ANDRZEJ STELMACHOWSKI
wieloletni wykładowca WPiA, kierownik Zakładu Prawa Rolnego, członek Rady Naukowej Kolegium Europejskiego, doskonały
dydaktyk, wielki patriota zawsze gora˛co zaangażowany w sprawy kraju
22 kwietnia 2009 r.

PROF. DR HAB. FLORIAN NIEUWAŻNY
członek Senatu UW, kierownik Katedry Filologii Ukraińskiej w latach 1978-1981 oraz Katedry Komparatystyki Polsko-Ukraińskiej
w latach 1993-1998, znawca literatury ukraińskiej, uhonorowany polskimi i ukraińskimi odznaczeniami państwowymi, wielki badacz
i oddany popularyzator nauki
9 kwietnia 2009 r.

MICHAŁ TRACZYK
student I roku filologii w Katedrze Je˛zyków Specjalistycznych

PATRYK ROBERT KLEPACKI
student I roku filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii
14 kwietnia 2009 r.

PROF. DR HAB. EWA RZADKOWSKA
członek Senatu UW, prodziekan Wydziału Filologii Obcych w latach 1958-1960, zaste˛pca dyrektora, a naste˛pnie dyrektor Instytutu
Romanistyki w latach 1969-78, wybitna specjalistka w zakresie historii literatury francuskiej, znawczyni okresu Oświecenia,
znakomity tłumacz, wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki, promotorka ponad 150 magistrów i doktorów
25 kwietnia 2009 r.

PROF. DR HAB. PIOTR SŁONIMSKI
doktor honoris causa UW, wielki przyjaciel naszej uczelni, profesor paryskiej Sorbony, światowej sławy genetyk, twórca genetyki
mitochondrialnej, założyciel Centrum Genetyki Molekularnej w Gif-sur-Yvette pod Paryżem, członek licznych akademii naukowych,
wybitny badacz i wspaniały człowiek, zawsze bezgranicznie oddany swej pracy
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