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Z NARODOWYM
CENTRUM NAUKI

W tym numerze będzie bardzo wakacyjnie i kolorowo. Z ankiety, którą
przeprowadziliśmy wśród naszych zaprzyjaźnionych autorów wynika,
że cenią sobie urlop na Mazurach. Rektor zastanawia się nad wyjazdem w góry. Redakcja „UW” większość wakacji spędzi w pracy. Na
szczęście przy Krakowskim Przedmieściu można czuć się jak w ogrodzie. Wiśnia japońska (piłkowana) w tym roku przeszła samą siebie.

– Wakacje, czyli urlop, czyli wolne trochę ponad trzy
tygodnie od połowy lipca. Najpierw gdzieś wyjedziemy
na dwa tygodnie, najchętniej w ładną okolicę z dala
od internetu, gazet i telewizji. Przez ten czas ogródek
zarośnie, więc po powrocie będzie zajęcie na kilka dni.
Gdy pogoda będzie ładna, to pojeżdżę na rowerze.
A może jakieś 2-3 dni w górach? Szybko zleci.
prof. Marcin Pałys, rektor UW
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ZIELONY INWENTARZ
Na terenie uniwersyteckim przy Krakowskim Przedmieściu jeszcze w XV wieku
funkcjonował folwark. W XVI wieku znajdowały się tu stajnie i psiarnie. Ogród
założono dopiero w 1634 roku. W dziewiętnastym stuleciu, w pierwszych latach
istnienia Uniwersytetu, na skarpie za Pałacem Kazimierzowskim hodowano już
marchewkę, sałatę i zioła lecznicze1.

Na zabytkowym terenie Uniwersytetu Warszawskiego, czyli na ponad 55 tys. m² rośnie
sto różnych gatunków drzew. Najwięcej roślin
zasadzonych zostało w latach 50. Po II wojnie

Drzewo może nie jest wysokie, bo mierzy nieco
ponad 14 metrów, ale za to wiekowe, niemal
dwustuletnie. Rosną tu też dwaj inni rekordziści. Najwyższy jest 24-metrowy kasztanowiec
biały, znajdujący się w skwerze między siedzibą
Wydziału Orientalistycznego a budynkiem Instytutu Archeologii. Jego sąsiadem jest zwycięzca
w innej konkurencji. „Na grubość” wygrywa
topola biała. W obwodzie ma ponad 120 cm.
Nie brakuje też egzotycznych przybyszów.
Jest tulipanowiec, magnolia, miłorząb, grujecz-

światowej wybierano gatunki szybko rosnące, by
uzupełnić braki zieleni. Jest tu więc sporo topól,
klonów i lip. Te ostatnie witają uniwersyteckich
gości w szpalerze tuż za bramą.
Do niedawna mieliśmy tutaj też trzy pomniki
przyrody. Teraz rośnie już tylko jeden – korkowiec amurski. Można go zobaczyć w drodze
do Dawnej Biblioteki (idąc po prawej stronie).

nik, metasekwoja czy wiśnia japońska. Wiśni
jest całkiem sporo. Posadzono je w latach 90.
Co ciekawe najbardziej japońsko jest za polonistyką. Tam studenci japonistyki co roku obchodzą święto kwitnącej wiśni – Hanami.
Zieleń na zabytkowym terenie tworzy też
ponad 120 krzewów. Jedne z bardziej okazałych to różnokolorowe rododendrony rosnące

Dziś nikt już nie uprawia tutaj włoszczyzny, są
za to różne egzotyczne odmiany drzew i krzewów. Do Uniwersytetu należą też dwa ogrody
dachowe, jeden z najstarszych botanicznych
w kraju oraz zielone tereny wokół wydziałów.
Między zabytkami

JJ

Na zabytkowym terenie
UW o powierzchni ponad
55 tys. m² rośnie sto
różnych gatunków drzew
i ponad 120 krzewów.
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głównie wokół siedziby uniwersyteckich władz.
Datury przy Pałacu Kazimierzowskim nie dość,
że ciekawie wyglądają, to jeszcze przepięknie
pachną. Żółte dzwonki poczuć mogą jedynie ci,
którzy zostaną tu nieco dłużej, bo podobnie jak
maciejki, pachną tylko wieczorami. Są też popularne cebulice, forsycje, irgi, róże, jaśminowce
czy lilaki oraz rzadziej spotykane: pięknotki,
paleczniki, aralie i barbule. Wiosną pięknie prezentują się też złotokapy, trzy przy Pałacu Kazimierzowskim i jeden na dziedzińcu przy Pałacu
Tyszkiewiczów-Potockich. Tam zadomowiła
się też jedna z większych magnolii, wysoka na
prawie 6 metrów.

wokół niej – 15 tys. m² zieleni, a na dachu dodatkowe 2 tys. porośnięte różnorodną roślinnością.
Ogród otwarto w 2002 roku. Od tego czasu od
wiosny do późnej jesieni jest ogólnodostępny.
To jeden z piękniejszych ogrodów dachowych
w Europie. Podzielony jest na cztery części:
złotą, srebrną, karminową i zieloną. W każdej
z nich rosną dobrane kolorystycznie gatunki.
W pierwszym posadzono krzewy, których
kwiaty mają odcienie żółte i pomarańczowe:
forsycje, tawuły japońskie i pnące powojniki
tanguckie. Są też płożące odmiany jałowca
pospolitego i berberysu. Drugi ozdabiają srebrzystolistne wierzby, kwitnące na biało pięcior-

CZTERY NAJ
Najwyższy – kasztanowiec biały. Rośnie
na skwerze między Wydziałem
Orientalistycznym
a Instytutem Archeologii.
Mierzy 24 metry.
Najgrubsza – topola biała,
w obwodzie ma 122 cm
i rośnie koło kasztanowca.
Najmłodszy – a właściwie najmłodsze,
bo pięcioletnie, są dęby kolumnowe
przy Auditorium Maximum.
Najstarszy – miłorząb dwuklapowy,
zasadzony 190 lat temu w Ogrodzie
Botanicznym.
Zespół uniwersyteckich ogrodników, czyli
sekcja ds. zieleni, to pięć osób codziennie podlewających, sadzących, grabiących, kopiących i w
każdy inny sposób dbających o kwiaty, drzewa
i krzewy, które tu rosną. Od marca w szklarniach
przy Gmachu Audytoryjnym, rozpoczynają
hodowlę roślin ozdobnych i okrywowych. – Dziewięćdziesiąt procent naszych rabatek to uniwersytecka produkcja. Sadzimy je dwa lub trzy razy
w roku – mówi Barbara Siedlicka, opiekunka
uniwersyteckich roślin już od prawie 40 lat.
W czasie wakacji ogrodnicy zajmują się też
roślinami, które na co dzień upiększają wnętrza
uczelnianych gmachów. – Z biur zabieramy je do
naszego ogródka. Możemy je tam umyć, podłożyć obornik, który z oczywistych względów nie
bardzo możemy dosypać, kiedy rośliny znajdują
się w pomieszczeniach. To dla nich prawdziwy
urlop. Takie SPA dla roślin – dodaje ogrodniczka.
Z wysokości

Niecały kilometr dalej w stronę Wisły, w Bibliotece Uniwersyteckiej jest ponad 5,8 mln książek,

niki krzewiaste, kosodrzewina, tawuła norweska,
płożąca irga i jałowiec oraz sporo ozdobnych
traw. W południowym ogrodzie karminowym,
rosną krzewy kwitnące na różowo i czerwono.
Są berberysy, krzewuszki cudowne, lilaki, irgi,
róże, a nawet niskie jabłonie. Na ostatnim skwerze rosną powojniki bylinowe, pięciorniki krzewiaste i irgi.
W przybibliotecznym ogrodzie zadomowiło
się sporo zwierząt. W stawie pływają ryby i kąpią
się kaczki krzyżówki. Te ostatnie wędrują po
całym parku. Jedna z nich poczuła w sobie
ogrodnicze zacięcie, bo na samą górę tuż koło
kopuły, która niemal w całości obrasta dzikim
winem (winobluszczem pięciolistnym), przyniosła kaczeńce, które rosną tam do dziś. Barbara Siedlicka widziała tam też lisa. W ogrodzie
przesiadują również ptaki, co dziwne chyba
nikt nie widział tam sowy, był za to bocian, częstymi gośćmi są wróble, a na siwe wrony trzeba
uważać, bo kradną kanapki.
Z mostków i tarasu widokowego, ponad
16 metrów nad ziemią można podziwiać pano-
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ramę Warszawy: Stadion Narodowy, Most Świętokrzyski, Wisłę oraz znajdujący się po sąsiedzku
ogród na dachu budynku wydziałów lingwistycznych.
Dobra 55, gdzie od zeszłego roku mieści się
siedziba wydziałów Lingwistyki Stosowanej
i Neofilologii, to bardzo kolorowy gmach. Jedna
barwa wybija się z niego w sposób szczególny.
Tam jest po prostu zielono. Zielono jest na dachu,
gdzie na ponad 800 m² rośnie 1100 tawuł w pięciu
różnych odmianach oraz 220 powojników. Bywa
więc też żółto, różowo, biało i fioletowo.

Botaniczny. Najpierw służył jako herbarium,
warzywniak i laboratorium Wydziału Lekarskiego, a później przeistoczył się w park. Dwa
lata po powołaniu do życia Uniwersytetu ogród
swoją główną siedzibę miał już w Alejach Ujazdowskich, na terenie należącym wcześniej do
Łazienek Królewskich.
Obecnie jest to najmniejszy, a jednocześnie
jeden z najstarszych tego typu parków w Polsce.
Namiastka dzikiej przyrody niemal w centrum
miasta. Na ponad 5 hektarach powierzchni obejrzeć można ponad 5 tys. gatunków roślin.

OGRODOWE
KALENDARIUM
W Ogrodzie Botanicznym UW
w trakcie wakacji
zaplanowano m.in.:
13-14 lipca
Festiwal Róż
7-8 września
„Rośliny, Owady i Miód”
14-15 września
Dni Storczyków

JJ
JJ

W Ogrodzie Botanicznym na ponad 5 hektarach powierzchni obejrzeć
można ponad 5 tys. gatunków roślin.
Więcej zdjęć datur, magnolii, wiśni japońskich i złotokapów planujemy
zamieścić w nowym uniwersyteckim kalendarzu, który na biurku
można będzie postawić już w październiku (patrz str. 39).

Majowe ulewy, których większość osób nie
wspomina z rozrzewnieniem, były dla roślin
miłą niespodzianką. Dzięki nim urosły o około
10 cm. Jeszcze większe przyrosty mają okazy
na dziedzińcu germańskim. Tam ze względu na
mocne zacienienie (ogród znajduje się na parterze, osłaniają go ściany do wysokości czwartego piętra) rośliny wyciągają się w górę, do
słońca. Przez niecały rok wysmuklały o ponad
pół metra. Cztery symetryczne części, oddziela
żywopłot z irgi, a w środku rosną tawuły, kwitnące na różowo i biało.
W środku, na korytarzach stoją duże donice.
A w nich rośliny z odzysku, które udało się odratować. Jedna z nich to monstera olbrzymia. Jej
liście mają po pół metra długości. Niedługo
zakwitnie na fioletowo.
Ze skarpy do Łazienek
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Kiedyś teren za Pałacem Kazimierzowskim,
u podnóża skarpy wiślanej, należał do Uniwersytetu. Tam, prawie 200 lat temu, założono Ogród

Niektóre z drzew sadzone były tu ręką założyciela, Michała Szuberta. Jednym z nich jest,
uważany za najstarszy okaz, miłorząb dwuklapowy, którego liść w kształcie wachlarza stał się
symbolem ogrodu. Zasadzono go w 1824 roku.
Pochodzi z Azji, gdzie ze względu na ciekawą
budowę liścia, zwykło się go nazywać „łapą
kaczki”.
Między alejkami znajdują się 23 pomniki
przyrody, pnącza, w specjalnych basenach są
rośliny wodne i błotne, a w alpinarium – górskie. Przegląd całej Polski. Hodowane są tu
też rośliny użytkowe i lecznicze, wiele gatunków róż, których nie można spotkać w naturze
i rośliny ozdobne.
W szklarni rosną tropikalne rośliny, takie
jak: puchowiec pięciopręcikowy, który dorasta do 50 metrów wysokości, bawełna, ananas,
trzcina cukrowa, wanilia czy figowiec.
O warzywach, które rosły za Pałacem Kazimierzowskim
w swoich listach z 1826 roku wysyłanych do Jana Białobłockiego wspomina Fryderyk Chopin.

1

K A L E J D O S K O P

D
Niebawem skończy się rejestracja na studia. Do
3 lipca kandydaci mają czas na wybór odpowiedniego kierunku. Rozstrzygnięcie 12 lipca.
Wśród 107 kierunków były tym razem
dwie interdyscyplinarne nowości, prowadzone
przez Instytut Filozofii – kognitywistyka, na
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia
i równoległych oraz bioetyka drugiego stopnia
w trybie stacjonarnym.
Potrzeby wewnętrzne

Coraz więcej osób interesuje się problematyką
umysłu, języka, poznania czy sztucznej inteligencji. – Studenci i doktoranci często próbują
realizować te zainteresowania dzięki równoległym studiom psychologicznym, lingwistycznym czy informatycznym – mówi Joanna
Komorowska-Mach z Instytutu Filozofii.
Podobnie jest z bioetyką. – To temat, który
szczególnie interesuje naszych studentów –
przyznaje prof. Paweł Łuków, koordynator
nowego kierunku. – Można powiedzieć, że
około 15% prac licencjackich i magisterskich,
które powstają u nas dotyczą zagadnień związanych z bioetyką. Na seminariach prowadzonych w naszym Instytucie z zakresu np. etyki
zabijania chętnych nie brakowało – dodaje.
… i zewnętrzne

Pomysłodawcy nowych kierunków tłumaczą
otwarcie studiów również potrzebami rynku
pracy. Z przeprowadzanych niedawno badań
wynika, że pracodawcy często poszukują
młodych osób ze zdolnościami analitycznymi, które potrafią programować i mówią
po angielsku. Kognitywistka łączy w sobie

metody badawcze psychologii, językoznawstwa, neurobiologii, a nawet antropologii
z matematyką, logiką oraz informatyką. Jest
więc miejscem gdzie wszystkie te zdolności
można będzie rozwijać.
– Oczywiście, studia kognitywistyczne będą
też świetnym startem dla tych, którzy marzą
o pracy naukowej. Nasi studenci poznają
metody badawcze różnych nauk od analizy
pojęciowej po obrazowanie pracy mózgu, będą
w stanie zaplanować i przeprowadzić projekt
badawczy, nauczą się różnego typu analizy
danych – tłumaczy Joanna Komorowska-Mach.
Absolwenci kognitywistyki będą mogli
wykonywać wszelkie zawody związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych,
pracować w marketingu, dziale IT, PR, HR lub
zostać metodykami nauczania języków obcych.
Bioetyka w Polsce jest stosunkowo młodą
dziedziną, ale tematy, które porusza zajmują
wiele miejsca w mediach i dyskusji publicznej.
In vitro, aborcja, eutanazja, inżynieria genetyczna czy klonowanie to tylko kilka z nich.
Coraz więcej wyzwań stawia przed nami rozwój
współczesnej biologii i medycyny. Potrzebni
więc będą eksperci z wykształceniem pozwalającym na ocenianie projektów eksperymentów
naukowych prowadzonych z udziałem ludzi
lub zwierząt czy zasadność prowadzenia badań
klinicznych. Konieczne będą też zmiany w prawodawstwie. Zajęcia prowadzone na nowym
kierunku dotyczyć będą więc nie tylko kwestii
moralnych i etycznych, ale również zagadnień
związanych z prawem, socjologią, antropologią
oraz naukami politycznymi.

WA NA STO

JJ Tym razem w systemie

IRK dostępnych było
107 kierunków,
czyli ponad 750
możliwości rejestracji.

JJ Więcej informacji

o rekrutacji znaleźć
można na stronie: www.
rekrutacja.uw.edu.pl.

M

EDAL ZA ANALIZY

Profesor Nicole Tomczak-Jaegermann – polsko-kanadyjska matematyczka, znawczyni analizy funkcjonalnej oraz geometrycznej analizy
asymptotycznej została uhonorowana medalem
imienia Wacława Sierpińskiego. Uroczystość
odbyła się 16 maja.
Laureatka studiowała matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, tu też w 1974 r. obroniła
doktorat pod opieką prof. Aleksandra Pełczyńskiego. W latach 80. wyjechała do Kanady, gdzie
pracuje jako profesor na Uniwersytecie Alberta
i kieruje Katedrą Analizy Geometrycznej.
Prof. Tomczak-Jaegermann uzyskała znakomite wyniki badań dotyczące nieskończenie
wymiarowych przestrzeni Banacha oraz geometrycznej analizy asymptotycznej. Wyniki te
odegrały kluczową rolę w badaniach laureata
medalu Fieldsa – Timothy Gowersa. Ceniona
jest też jej monografia o odległościach Banacha-Mazura.

Matematyczka jest członkiem Kanadyjskiej
Królewskiej Akademii Nauk oraz laureatką
nagród: Kriegera-Nelsona i CRM-Fields-PIMS.
Ponadto, współwydaje czasopisma: „Canadian
Journal of Mathematics”, „Canadian Mathematical Bulletin” oraz „Studia Mathematica”.
Medalem im. W. Sierpińskiego są honorowani wybitni matematycy. Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne
przyznają to odznaczenie od 1974 roku. W dniu
otrzymania medalu laureaci wygłaszają na
UW wykład zwany Wykładem im. Wacława
Sierpińskiego.
Prof. Wacław Sierpiński był współtwórcą
Warszawskiej Szkoły Matematycznej, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Polskim
i światowym matematykom znany jest jako
autor prac z zakresu teorii liczb. Największe
zasługi odniósł w dziedzinie teorii mnogości.
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– Coraz więcej konkursów wygrywają bardzo
dobrzy doktoranci, którzy piszą coraz lepsze
wnioski. I przez cały czas prowadzą badania na
wysokim poziomie – powiedziała prof. Marta
Kicińska-Habior, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia podczas uroczystości wręczenia
dyplomów laureatom drugiego programu stypendialnego „Doktoraty dla Mazowsza”, która
odbyła się 3 czerwca.
„Doktoraty dla Mazowsza” to program stypendialno-szkoleniowy dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich na UW, którzy
studiują na kierunkach istotnych dla rozwoju
gospodarki regionu. W drugiej edycji nagrodzono 29 laureatów, większość z nich reprezentuje wydziały: Biologii, Chemii, Psychologii
oraz Prawa i Administracji. Nagrodzeni doktoranci prowadzą prace badawcze m.in. o:

enzymach na stałych podłożach i w układach
nanostrukturalnych, instrumentach zwiększania efektywności i transparentności spółek
kontrolowanych przez skarb państwa czy też
o fenomenie marki narodowej z perspektywy
nauk społecznych. Wyniki ich prac doktorskich mogą zostać wykorzystane w rozwoju
województwa mazowieckiego.
Przez rok laureaci programu będą otrzymywać
stypendia w wysokości do 3 tys. zł. „Doktoraty
dla Mazowsza” prowadzi Centrum Otwartej
i Multimedialnej Edukacji UW. – Przyjemność
realizacji programu jest jeszcze większa, bo
dzięki Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych grono stypendystów jest liczniejsze niż przewidywaliśmy – mówi dr Izabella
Bednarczyk, dyrektor COME.

– Choć to dopiero jej druga edycja, to już zyskała
uznanie w środowisku – tak o nagrodzie CARS
mówi prof. Tadeusz Skoczny, kierownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych UW oraz przewodniczący kapituły, która
przyznaje to wyróżnienie. Można je otrzymać
za osiągnięcia naukowe w dziedzinie prawa lub
ekonomii ochrony konkurencji.
– Nagroda CARS przyznawana jest na
podobnych zasadach co filmowe Oscary.
Wyróżniane są prace wskazane przez środowisko – dodaje prof. Skoczny. Członkowie
kapituły nagrody CARS tworzą listę bazową
książek, spośród których zostanie wybrana

i nagrodzona publikacja, a także listę uprawnionych do ich zgłaszania. Osoby te mogą zgłosić maksymalnie dwie prace. Nominowanych
do nagrody zostaje pięć książek, które zdobędą największą liczbę zgłoszeń. W tym roku
laureatem wyróżnienia został dr Dawid Miąsik
z Polskiej Akademii Nauk za pracę Stosunek
prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej.
Kapitułę nagrody tworzy pięciu członków Centrum Studiów Antymonopolowych
i Regulacyjnych, powołanych przez dziekana Wydziału Zarządzania UW. Fundatorem
nagrody jest PKO Bank Polski.

Mamy wysokiej klasy specjalistów, którzy
w coraz większym stopniu są otwarci na współpracę z przedsiębiorcami. Firmy dążą do
ulepszenia procesów produkcyjnych, chętnie
korzystając z pomocy naukowców. Nie mogą się
jednak dogadać. Co stoi na przeszkodzie?
Każdy, kogo interesuje komercjalizacja
badań i kontakty między naukowcami, przedsiębiorcami a politykami z zakresu nauk przyrodniczych, może zajrzeć do wyników badania
przeprowadzonego przez instytucje zaangażowane w projekt PROCEED. Uniwersytecki
Ośrodek Transferu Technologii UW razem z 15
innymi jednostkami z 12 europejskich krajów
pracuje nad tym, żeby polepszyć kontakt
między środowiskiem akademickim, politykami, przedsiębiorcami a inwestorami.
W zeszłym roku przeprowadzono analizę
SWOT. To bardzo popularna technika badawcza. Pozwala zorientować się, jaki jest stan
faktyczny, wyszczególnia mocne strony, sła-

bości, możliwości i zagrożenia. Dane zbierano
przez pół roku. Wyniki dostępne są na stronie
www.uott.uw.edu.pl.
– Ankietom zostali poddani decydenci oraz
firmy działające w obszarze środowiska. Ci
pierwsi mieli wskazać m.in. dobre praktyki
związane z upowszechnianiem wyników badań
oraz ich komercjalizacją oraz przedstawić
pomysły rozwoju na przyszłość. Firmy musiały
m.in. wskazać, czy mają jednostkę zajmującą
się badaniami, jakie procentowo nakłady przeznaczają na prowadzenie badań w skali roku,
jak wygląda ich kontakt z publicznymi ośrodkami naukowymi – mówi Piotr Musiał z UOTT.
Dzięki analizie udało się znaleźć główne
przeszkody stojące na drodze transferu wiedzy
do biznesu. Wciąż brakuje na takie działania
pieniędzy oraz czasu. Do tego dochodzi bariera
komunikacyjna pomiędzy uczonymi a przedsiębiorcami, którzy mają zazwyczaj różne sposoby działania.

ARS 2013
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Jakie są możliwości zmiany? Oprócz „tłumaczy”, którzy pełniliby rolę łączników pomiędzy światem nauki a światem biznesu przede
wszystkim przydałaby się pomoc rządowa.
– Wsparcie transferu technologii poprzez

zmianę istniejących uwarunkowań prawnych,
pogłębienie świadomości dotyczącej własności
intelektualnej i wsparcie państwa w aspekcie
eksportu wysoko innowacyjnych technologii
– wyjaśnia Piotr Musiał.

U

NIWERSYTECKI POP IWAN

O obserwatorium na Popie Iwanie pisaliśmy już
dwukrotnie. Teraz do tematu wróciło Studium
Europy Wschodniej, przygotowując wspólnie
z Muzeum UW, wystawę na Noc Muzeów. Ekspozycja w Sali Stołowej Pałacu TyszkiewiczówPotockich zaciekawiała chyba każdego, kto tu
trafił. Tym bardziej, że dodatkowym magnesem
były trzy atrakcje. Z balkonu Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich można było pod opieką astronoma podglądać przez lunetę Jowisza i Saturna.
W Sali Bilardowej widzowie mogli obejrzeć film
o Huculszczyźnie z 1937 r. W korelacji z tymi
atrakcjami stał występ na dziedzińcu znanej
ukraińskiej artystki Iryny Klymbus, wykonującej oryginalnie zaaranżowane pieśni huculskie
i ukraińskie. Nad całością projektu czuwali: Jan
Malicki, dyrektor SEW i dr Robert Gawkowski
z Muzeum UW.
Wystawę otwierały zdjęcia przedstawiające historię tego obiektu. Przypomnijmy, że
w 1935 r. Uniwersytet Warszawski otrzymał
propozycję stworzenia filii obserwatorium
astronomicznego na niedostępnym szczycie
(2022 m n.p.m.) w Karpatach Wschodnich.
Imponujący obiekt oddano do użytku w lipcu
1938 r., a uniwersyteccy astronomowie mogli
tam robić pomiary. Niestety obiekt był czynny
ledwie do wojny 1939 r. Potem stopniowo uległ
zniszczeniom i popadł w ruinę. Od kilku lat
Uniwersytet Warszawski wspólnie z ukraińskim partnerem – Podkarpackim Uniwersytetem w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)
– chce obserwatorium na Popie Iwanie odbudować. Projekt znalazł uznanie władz ukraiń-

skich i polskich. I odbudowa powoli rusza. Już
tej zimy gmach odzyskał dach, a zatem dalsza
dewastacja została zatrzymana.
Druga część wystawy Uniwersytecki Pop
Iwan opowiada o teraźniejszości tego odbudowywanego obserwatorium. Tak, jak przed
wojną, dużym kłopotem jest transport na szczyt
narzędzi czy materiału budowlanego. Tym problemom trzeba będzie sprostać, bo drogi na
szczyt nikt nigdy nie wybuduje. Odbudowane
obserwatorium ma bowiem współgrać z dziką
przyrodą i być przedsięwzięciem maksymalnie
ekologicznym.
Wystawę uzupełniają różnego rodzaju stare
chronometry, busole i lunety pozwalające zrozumieć, jakimi instrumentami badano niebo
80 lat temu. To, co przykuwało szczególną
uwagę, to przedwojenne klucze do gmachu
obserwatorium. Rzecz jasna są to klucze „do
niczego”, bo żadne drzwi czy szafy nie przetrwały do dzisiejszych czasów, eksponat to
czysto sentymentalny.
Nowe klucze do odnowionego gmachu na
Pop Iwanie jeszcze nie powstały, ale już wkrótce
ma się to zmienić. W odbudowanym obserwatorium będzie działać stanica turystyczna i, tak
jak przed wojną, uczelniane obserwatorium
meteorologiczno-astronomiczne. Tyle tylko, że
teraz gospodarzami będą dwa uniwersytety:
polski i ukraiński.
Kto w maju nie zobaczył wystawy, będzie
miał szansę zrobić to jesienią, gdyż Studium
Europy Wschodniej planuje jej ponowną prezentację.

JJ Artykuł Uniwersytecka

pamiątka na Pop Iwanie
ukazał się w „UW”
w numerze 4 (54)
z października 2011 r.,
a Spotkania na szczycie
w 1 (61) ze stycznia/
lutego 2013 r.
JJ Teksty są dostępne na
stronie: www.pismouczelni.uw.edu.pl.

Przedwojenne klucze
do gmachu obserwatorium na górze Pop Iwan.
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PROFESORSKIE

Nominacje

Prezydent Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy
profesora:
prof. dr. hab. Wojciechowi Fałkowskiemu, prof. dr. hab.
Sławomirowi Gawlasowi oraz prof. dr hab. Jadwidze Woźniak-Kasperek z Wydziału Historycznego,
prof. dr hab. Marii Lewickiej z Wydziału Psychologii,
prof. dr. hab. Andrzejowi Majhoferowi z Wydziału Fizyki,
prof. dr hab. Aleksandrze Misickiej-Kęsik
z Wydziału Chemii,
prof. dr. hab. Stanisławowi Piątkowi z Wydziału Zarządzania,
prof. dr. hab. Andrzejowi Żbikowskiemu z Wydziału
Orientalistycznego.
Uroczystości odbyły się 22 kwietnia i 6 maja.

Senat UW na posiedzeniu 22 maja pozytywnie zaopiniował
wnioski w sprawie zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na UW na czas określony

dr hab. Jolanty Itrich-Drabarek oraz dr. hab. Jarosława
Szymanka z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
dr. hab. Krystiana Jażdżewskiego z Centrum Nowych Technologii UW,
dr. hab. Janusza Kudły z Wydziału Nauk Ekonomicznych,
dr hab. Elżbiety Pachocińskiej z Wydziału Neofilologii,
dr hab. Joanny Rączaszek-Leonardi z Wydziału Psychologii,
dr. hab. Tomasza Staweckiego z Wydziału Prawa i Administracji,
dr hab. Anny Szuster-Kowalewicz oraz dr. hab. Adama
Tarnowskiego z Wydziału Psychologii,
dr hab. Magdaleny Środy z Wydziału Filozofii i Socjologii,
na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony

dr. hab. Andrzeja Cieślika z Wydziału Nauk Ekonomicznych,
dr hab. Elżbiety Kornberger-Sokołowskiej
oraz dr. hab. Michała Romanowskiego z Wydziału Prawa
i Administracji,

na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora
zwyczajnego na UW na czas określony

prof. dr. hab. Stanisława Obirka z Instytutu Ameryk i Europy,
na podstawie mianowania na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na UW na czas nieokreślony

prof. dr. hab. Rafała Habielskiego z Wydziału Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych,
prof. dr hab. Agnieszki Kozyry z Wydziału Orientalistycznego,
prof. dr hab. Aleksandry Misickiej-Kęsik z Wydziału Chemii,

na podstawie mianowania na stanowisko profesora
zwyczajnego na UW na czas określony

prof. dr. hab. Lecha Witkowskiego z Wydziału Pedagogicznego,

na podstawie mianowania na stanowisko profesora
zwyczajnego na UW na czas nieokreślony
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prof. dr. hab. Mirosława Księżopolskiego z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,
prof. dr. hab. Marka Trippenbacha z Wydziału Fizyki,
prof. dr. hab. Karola Weitza z Wydziału Prawa i Administracji,
prof. dr. hab. Dariusza Wrzoska z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Laureaci
grantów
Europejskiej
Rady
ds. Badań
z UW
ERC STARTING GRANTS

2007

dr hab. Stefan Dziembowski
(Instytut Informatyki)

2009

prof. Mikołaj Bojańczyk
(Instytut Informatyki)

2009

dr Natalia Letki-Garner
(Instytut Socjologii)

2010

prof. Piotr Sankowski
(Instytut Informatyki)

2012

dr Justyna Olko
(Wydział „Artes Liberales”)

2013

dr Piotr Sułkowski
(Instytut Fizyki Teoretycznej)
ERC ADVANCED
INVESTIGATOR GRANTS

2008

prof. Tomasz Dietl (Instytut
Fizyki Teoretycznej UW i PAN)

2009

prof. Andrzej Udalski
(Obserwatorium
Astronomiczne)

K

Kwanty, struny, węzły

Katarzyna
Łukaszewska

Jak rozwiązać nierozwiązywalne problemy
2,2% – tyle wynosi „współczynnik sukcesu” polskich naukowców w konkursach o granty
Europejskiej Rady ds. Badań dla młodych naukowców oraz doświadczonych badaczy.
W latach 2007-2012 dofinansowanie otrzymało 13 spośród 578 projektów, które zostały
zgłoszone. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polska ma w tej kwestii wiele
do nadrobienia. Wyniki Uniwersytetu w konkursach ERC wypadają na tle całego kraju
znacznie lepiej1. Aż 7 z 13 polskich laureatów związanych jest z naszą uczelnią. A teraz
dołączył do nich kolejny – dr Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki.

Europejska Rada ds. Badań (European Research
Council – ERC) jest pierwszą ogólnoeuropejską
instytucją, która wspiera badania typu frontier,
a więc przełamujące dotychczasowy stan wiedzy
w danej dziedzinie. Budżet, jakim dysponuje
ERC w ramach programu Pomysły (Ideas) to 7,5
mld euro. O granty przyznawane przez radę konkurują naukowcy z całej Europy, rywalizacja jest
ogromna, więc granty cieszą się wielkim prestiżem. Żadna tematyka nie jest preferowana, dofinansowanie mogą uzyskać nawet najbardziej
ryzykowne pod względem naukowym projekty.
Wsparcie otrzymują badania podstawowe i stosowane, najczęściej interdyscyplinarne i prowadzone w ramach współpracy międzynarodowej,
muszą być jednak nowatorskie.
Wszystkie te wymogi spełnił projekt dr. Sułkowskiego Quantum fields and knot homologies,
który otrzymał dofinansowanie w tegorocznym
konkursie ERC Starting Grants, skierowanym
do młodych badaczy, którzy chcą osiągnąć samodzielność naukową i zbudować zespół. Badania
poświęcone będą związkom pomiędzy fizyką
a matematyką, a konkretniej pomiędzy kwantową teorią pola i teorią strun a matematyczną

teorią węzłów oraz macierzy losowych. – Teoria
węzłów jest fascynującym, a także jednym
z bardziej zagadkowych działów matematyki
– tłumaczy fizyk. – Z jednej strony obiektem jej
zainteresowań są węzły, dobrze nam znane z życia
codziennego. Z drugiej strony łączy się ona z najbardziej abstrakcyjnymi zagadnieniami matematyki współczesnej. Pewne problemy w teorii
węzłów, także te mające wymiar praktyczny, są
na tyle skomplikowane, że nie da się ich rozwiązać, stosując obecnie znany aparat matematyczny
– wyjaśnia. Metody fizyki kwantowej, związane
z kwantową teorią pola i teorią strun, pozwalają
znaleźć nieraz niezwykle zaskakujące rozwiązania takich problemów. – Nawet jeśli ich ścisły
matematyczny dowód jest obecnie poza zasięgiem naszych możliwości – dodaje dr Sułkowski.
Naukowiec jest adiunktem w Instytucie
Fizyki Teoretycznej UW, współpracuje z California Instiute of Technology (jako visiting faculty/
associate). Niezależnie od prac nad matematycznymi aspektami teorii strun i kwantowej teorii
pola, prowadzi też badania z zakresu biofizyki.
Zdobył unijne granty Marie-Curie oraz Fundacji Humboldta, jest laureatem kilku nagród
i grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prowadził badania na Harvardzie, Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, Uniwersytecie
w Bonn, Uniwersytecie w Amsterdamie.
Fizyk ubiegał się o kwotę ponad 1,3 mln euro
na okres 5 lat. Dzięki środkom uzyskanym od
ERC będzie mógł zbudować na Wydziale Fizyki
własną grupę badawczą, która współpracować
będzie z naukowcami z California Instiute of
Technology, Institute for Advanced Study w Princeton, University of California Davis, instytutami
IPhT Saclay we Francji oraz IST w Lizbonie.
Nie znamy jeszcze nazwisk wszystkich tegorocznych zdobywców grantów ERC. Rada nie
ogłosiła wyników konkursów w innych dziedzinach. Pełną listę laureatów poznamy w wakacje.
Dane na podstawie raportu MNiSW Nauka w Polsce,
Warszawa, 28.03.2013. „Współczynnik sukcesu” w ERC
Starting Grants: Polska 2,7%, Unia Europejska 10,7%;
„współczynnik sukcesu” w ERC Advanced Investigator
Grants: Polska 1,5%, UE 14,1%.
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KATARZYNA
ŁUKASZEWSKA

Studia

ponad podziałami

– We współczesnym, szybko zmieniającym się
świecie, wykształcenie wyższe musi w pierwszej
kolejności dawać wiedzę i umiejętności pozwalające nie tylko wykonywać różne, zmieniające
się w czasie zawody czy funkcje publiczne,
ale także dobrze rozumieć złożony charakter
dzisiejszych problemów i ich globalną skalę –
twierdzi prof. Marek Wąsowicz. – Studia wyższe
muszą również rozwijać postawy kreatywne,
gdyż to one pozwalają aktywnie uczestniczyć
w życiu społecznym oraz tworzyć lub wzbogacać kulturę – dodaje. Jak zbudować program
studiów, który odpowiadałby tym potrzebom?
Odpowiedzią nie jest zamykanie się w wąskich
specjalizacjach, lecz interdyscyplinarne programy nauczania, kształtowane indywidualnie,
z silną rolą tutora.
Możliwości tworzenia indywidualnych studiów międzyobszarowych określa ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym. Taka forma kształcenia
ma na UW długą tradycję, kolegia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych oraz Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych obchodziły niedawno dwudziestole-

cie. Ich dorobek pokazuje, że interdyscyplinarne
nauczanie przyciąga najlepszych kandydatów,
a studia międzyobszarowe powinny stać się znakiem rozpoznawczym naszego Uniwersytetu.
Opracowanie koncepcji ich rozwoju było zadaniem zespołu, powołanego przez rektora UW,
w skład którego – obok prof. Wąsowicza – weszli
także profesorowie: Andrzej Twardowski oraz
Piotr Wilczek.
Nauczanie, które robi wrażenie

Celem studiów międzyobszarowych jest otworzenie przed studentem ogromnego wachlarza możliwości, który oferuje Uniwersytet – możliwości
zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczeń,
spotkania wybitnych osób, mistrzów w swych
dziedzinach, uczestniczenia w badaniach już
na etapie studiów. Formuła kształcenia interdyscyplinarnego powinna uwzględniać aspiracje
studenta, jego ciekawość i chęć samodzielnego
kształtowania ścieżki nauczania. Zadaniem
uczelni jest usuwanie barier, które może napotkać na swej drodze, związanych ze z góry określonymi minimami programowymi czy sztywno
wyliczoną punktacją ECTS.

Propozycje rozwoju indywidualnych
studiów międzyobszarowych
na podstawie Zarysu koncepcji rozwoju indywidualnych studiów
międzyobszarowych na Uniwersytecie Warszawskim, przygotowanego
przez profesorów Marka Wąsowicza, Andrzeja Twardowskiego
i Piotra Wilczka:
powierzenie prowadzenia indywidualnych studiów międzyobszarowych
Kolegiom MISH oraz MISMaP,
bardziej aktywna rola tutora,
budowanie relacji uczeń-mistrz,
kontrola tutora nad postępami w nauce studenta,
uwzględnienie pracy tutora w pensum dydaktycznym,
możliwość indywidualnego komponowania zestawu przedmiotów, dzięki
któremu student uzyskiwałby przypisane do danego programu efekty
kształcenia,

DZIŚ I JUTRO.

10

umożliwienie studentom uczestnictwa w dodatkowej liczbie zajęć
poprzez przyznanie dodatkowych punktów ECTS,
angażowanie studentów w badania naukowe, prowadzone przez
opiekującego się nimi tutora.

Propozycje zespołu zawierają szczegółowo
opisane rozwiązania, dzięki którym student
zdobywałby wiedzę i umiejętności przypisane
do konkretnego kierunku według indywidualnie skomponowanego planu zajęć. Jeśli takie
same kompetencje można zdobyć uczestnicząc
w różnych zajęciach oferowanych przez kilka
wydziałów, decyzję o wyborze należy pozostawić studentowi. Zgadzać musiałaby się jedynie
lista „zgromadzonych przez studenta efektów
kształcenia” („efekty kształcenia” to kategoria
opisująca zdobytą przez studenta wiedzę i umiejętności w ramach konkretnego przedmiotu;
suma „efektów kształcenia” poszczególnych
przedmiotów składa się na „efekty kształcenia”
kierunku).
Dodatkowa pula

Już dziś studenci studiów międzyobszarowych
mogą brać udział w dodatkowych wykładach czy
ćwiczeniach, które nie są wymagane do zdobycia dyplomu. Warto jednak pulę dodatkowych
zajęć jeszcze poszerzyć, nie tylko po to, by młody
człowiek mógł zdobyć dodatkowe kompetencje w wybranej przez siebie dziedzinie. – Każde
dodatkowe zajęcia, nawet w zakresie problematyki daleko odbiegającej od kierunku podstawowego, stanowią ważne rozszerzenie horyzontów
poznawczych i przyczyniają się do ogólnego
rozwoju intelektualnego studenta, zwiększają
zatem jego kulturotwórcze możliwości – przekonują członkowie zespołu w swym dokumencie.
Doradca, przewodnik, mistrz

Nie do przecenienia w kontekście studiów międzyobszarowych jest rola tutora. Dla studenta
jest on przewodnikiem – pomaga skomponować ścieżkę nauczania, a jednocześnie najważ-

niejszym z nauczycieli – odpowiada za postępy
studenta, gwarantuje, że zdobył on odpowiednią
wiedzę i umiejętności. Relacja student-tutor
jest dwustronna, wymaga więc współdziałania.
Aby stworzyć tutorom odpowiednie warunki
do budowania relacji ze studentami, konieczna
jest praca w mniejszych grupach. Drogowskazem dla ich pracy mógłby być kodeks dobrych
praktyk tutorialnych, stworzony na podstawie
istniejących już materiałów MISH.
Niezwykle istotne jest wspieranie udziału
studentów w projektach naukowych już na
etapie studiów. Stąd wniosek, że tutorami
powinny być osoby, które potrafią łączyć zaangażowanie w nauczanie z prowadzeniem badań
na najwyższym poziomie. Jako szef zespołu kierujący projektem, opiekun miałby możliwość
zaprosić do współpracy studentów.
Członkowie zespołu zawarli w swym dokumencie także rekomendacje dotyczące m.in.
procedury oceny pracy tutora, a także wydawania przez niego opinii na temat postępów studenta oraz godzenia tutorialnych obowiązków z
pracą na wydziałach.
Rektor, na którego prośbę koncepcja
została przygotowana, pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju tej formy kształcenia na
uczelni. – Jest to ciekawa propozycja dla studentów o bardzo szerokich zainteresowaniach,
otwierająca drogę do pełnego wykorzystania
możliwości oferowanych przez Uniwersytet oraz przepisów znowelizowanej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym – komentuje
prof. Marcin Pałys. – We współpracy z dziekanami trzeba ustalić, jak wprowadzić ją w
życie. Najbliższy rok akademicki powinien być
poświęcony przygotowaniu odpowiednich rozwiązań praktycznych – zapowiada.
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Katarzyna Majewska

Nauczyciele w przekroju
Przeciętny wykładowca UW jest usatysfakcjonowany z pracy, ale uważa, że studenci
są coraz słabiej przygotowani do studiowania. To dane sprzed trzech lat. Zajrzeliśmy
do Raportu z badania nauczycieli akademickich i lektorów.

Statystyczny nauczyciel akademicki UW jest
dumny z pracy w tym miejscu, przepracował
205 godzin zajęć w roku akademickim, chciałby
więcej zajęć praktycznych dla studentów. Dobrze
ocenia plan zajęć i USOSweb jako
Nie ma takiej narzędzie organizacyjne. Jest przekonany, że Uniwersytetowi udaje
społeczności, która nie się dostosowywać do umasowienia
ma problemów – są i chronić atrakcyjną ofertę programową dla najlepszych. Uważa, że
tylko społeczności źle jego praca jest szanowana przez
zbadane kolegów i przełożonych, a UW to
miejsce „atrakcyjne intelektualnie
dr Mikołaj Jasiński i towarzysko” oraz „inspirujące”.
Nie podoba mu się „brak zaangażowania kolegów w pracę na Uniwersytecie”. Krytykuje „nadmierną tolerancję
wieloetatowości” i „marazm części współpracowników”. Taka sylwetka wyłania się z wyników
Ogólnouniwersyteckiej ankiety nauczycieli akademickich i lektorów.
Wolność badań i swoboda pracy

W sondażu, oceniającym pracę na UW w 2010 r.,
wypowiedział się co trzeci nauczyciel. Dlaczego
dopiero teraz podane zostały jego wyniki? – Biję
się w piersi. Nie zadbaliśmy o promocję wyników badań – przyznaje dr Mikołaj Jasiński, kierownik Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia
UW, która przeprowadziła ankietę. – W czerwcu
uruchomiliśmy nową stronę internetową PEJK,
na której zostaną umieszczone ostatnie raporty
z badań pracowni – dodaje.
85% osób jest zadowolonych z pracy na UW.
Najwięcej pozytywnych ocen wystawili nauczyciele pracujący tu najdłużej. Wśród zalet pojawiły się: wolność prowadzenia badań, możliwość
rozwoju, swoboda w organizowaniu pracy, kontakt ze studentami i środowiskiem naukowym,
prestiż uczelni, stabilność zatrudnienia, praca na
rzecz ogółu i dobra lokalizacja miejsca pracy.
Ile pracuje wykładowca?
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50% badanych pracowało tylko na UW, 30% było
zatrudnionych oprócz UW w innym miejscu na
stałe, a 20% pracowało na UW i dorywczo. Najczęściej wykładowcy znajdują zatrudnienie w
uczelniach prywatnych lub publicznych albo
w instytucjach naukowo-badawczych. Średnio,

osoby takie spędzają na UW mniej czasu niż ci,
którzy mają tylko jeden etat.
50% z badanych pracuje na Uniwersytecie
dłużej niż 15 lat.
Sceptyczny jak humanista

Ogólne opinie o funkcjonowaniu jednostek były
dobre. Negatywne oceny dostała organizacja
pracy w jednostkach. Im krótszy staż pracy, tym
bardziej sceptyczne komentarze. Humaniści
byli najbardziej krytyczni, również jeśli chodzi
o pomoc finansową. Najlepiej ocenili ją nauczyciele z najkrótszym i najdłuższym stażem pracy.
Duża część badanych niewiele wiedziała o biurach ogólnouczelnianych, ale ci, którzy mieli z
nimi kontakt, mówili o nich dobrze. Im wyższa
pozycja w hierarchii lub dłuższy okres pracy,
tym wyższe oceny wsparcia organizacyjnego
i administracyjnego.
Przyrodnicy mieli do dyspozycji miejsce do
samodzielnej pracy. Im niższe stanowisko, tym
rzadziej można było spotkać nauczycieli z własnym kątem do pracy. 13% go nie miało, a 35%
dzieliło je z innymi osobami. Na wydziałach przyrodniczych takie miejsce było standardem. – Istnieją złe stereotypy na temat miejsca pracy. Filolog
klasyczny, historyk sztuki albo socjolog zajmujący
się historią idei nie może siedzieć na parapecie lub
w zatłoczonej pracowni – komentuje dr Jasiński.
Rysa na szkle

Praca na uczelni jest postrzegana jako stabilna.
Ankietowani nie wierzą w to, że nauczyciel źle
wypełniający swoją rolę może stracić pracę. Ich
zdaniem, nie ma szans na to, by uczelnia zwolniła kogoś, kto ma osiągnięcia naukowe, ale nie
sprawdza się w pracy dydaktycznej.
Respondentom najbardziej przeszkadzały:
biurokratyzacja z brakiem centrów decyzyjnych,
komercjalizacja dydaktyki, nieefektywność
modernizacji na uczelni, niski poziom zaangażowania w pracę osób zatrudnionych na uczelni,
niski poziom kształcenia studentów oraz brak
spójnej wizji przebiegu procesów dydaktycznych. – Nasze zadanie polegało na wyszukiwaniu negatywów. Nie ma takiej społeczności,
która nie ma problemów – są tylko społeczności
źle zbadane. Ewaluatorzy mieli pokazać dobre i
złe strony, szanse i zagrożenia związane z pracą

na UW – mówi dr Mikołaj Jasiński. – Po ankiecie
PEJK, Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia UW przygotował rekomendacje
działań dla jednostek UW. Łatwo powiedzieć: za
miliardy złotych zlikwidujemy problemy Uniwersytetu, ale jeśli się nie ma pełnych możliwości, lepiej zrobić dwa małe kroczki, niż czekać na
jeden wielki krok.
Profesor głodny nauki

68% badanych pracowników stwierdziło, że
wymaga się od nich stałego podnoszenia kwalifikacji. 20% było przeciwnego zdania. 61%
respondentów przyznało, że oczekuje się od nich
uczestnictwa w międzynarodowym życiu naukowym. Dużą presję odczuwali samodzielni pracownicy i ci z wydziałów przyrodniczych.
Aktywność naukowa ankietowanych polega
głównie na publikowaniu artykułów w czasopismach naukowych lub pisaniu rozdziałów
książek (76%) oraz wygłaszaniu referatów na
konferencjach (67%). Ci, którzy są zatrudnieni
w kilku miejscach są bardziej aktywni niż ci
z jednym etatem.
Na aktywność wykładowców wpływa posiadanie dzieci. Potomstwo pozytywnie wpływa na
aktywność mężczyzn. Odwrotny skutek ma dla
kobiet.
Nauczyciele odczuwają niedosyt życia
naukowego na UW. Są zaangażowani w pracę, ale
dostrzegają zbytnią indywidualizację w nauce.
57% pracowników niewiele wie o osiągnięciach
swoich kolegów.

Co o tych wynikach
sądzą władze uczelni?
O komentarz poprosiliśmy rektora Uniwersytetu:
– Słusznie powiedział dr Jasiński, że
ankieta nastawiona była przede wszystkim
na zbieranie uwag i wyszukiwanie rzeczy,
z których nie jesteśmy zadowoleni.
Bardzo jestem ciekaw, jak wypadłaby ona
dzisiaj, trzy lata później. Wiele się przez
ten czas zmieniło, zarówno na uczelni,
jak i w jej otoczeniu, a kolejne zmiany
wciąż następują. Zaczynają wchodzić
w życie kolejne przepisy znowelizowanej
ustawy – niestety, wiąże się to z dalszym
formalizowaniem działań i większą
biurokracją. Znacznemu ograniczeniu uległo
podwójne zatrudnienie. Zostaną oddane do
użytku nowe budynki, realizowany jest też
pierwszy (z zapowiedzianych trzech) etap
podwyżek wynagrodzeń. W zdobywaniu
grantów i funduszy konkursowych mamy
osiągnięcia, których inni nam zazdroszczą.
Warto by powtórzyć tę ankietę za rok
i porównać wnioski z ostatnich pięciu lat.
prof. Marcin Pałys, rektor UW

Niech słabi pozostaną za murami UW

Nauczyciele na kierunkach ścisłych są bardziej
zadowoleni ze studentów i doktorantów niż na
innych kierunkach. Na informatyce pracownicy
są nimi zachwyceni. Studenci tego kierunku na
UW zdobywają od dawna czołowe lokaty w międzynarodowych konkursach.
Poziom merytoryczny studentów, stopień ich
zaangażowania w studiowanie i ich poziom kultury osobistej zostały ocenione poniżej środka
pięciostopniowej skali.
Nauczyciele zgodnie uznali, że od studentów
wymaga się zbyt mało, a tych którzy są najsłabsi
nie skreśla się z list. Jakie są tego przyczyny?
Ankietowani nie wskazali jednoznacznie. Może
to być niedostosowanie do polityki edukacyjnej państwa albo sposób oceniania studentów.
Innym powodem może być nieszczelna rekrutacja, dopuszczająca na Uniwersytet osoby, które
nie nadają się do studiowania. – Jeśli zwiększamy
nabór, to musimy obniżyć kryteria rekrutacyjne
– twierdzi dr Jasiński. – Istnieje silna potrzeba
zmiany przy jednoczesnej ochronie programów
studiów. Wykładowcy jasno wypowiedzieli się, że
powinniśmy słabych studentów skreślać z list.
To nie jest negatyw, a rzeczywistość, z którą się
zetknęliśmy.
Programy studiów otrzymały pozytywne
oceny, choć problemem były powtarzające się na
różnych zajęciach treści.

1030

JJ
osób wypełniło ankiety, czyli trochę ponad
30% pracowników uczelni.

46,5%

JJ
magistrów uczestniczyło w ankiecie, był to
najwyższy poziom w grupach wg zatrudnienia; wśród
doktorów odsetek odpowiadających to 30%; wśród
profesorów, docentów i doktorów
habilitowanych – 27%.

88%

JJ
respondentów odpowiedziało w Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu, to najaktywniejsza
jednostka w sondażu.

540

JJ
godzin wynosi rekord w prowadzeniu zajęć
w ciągu roku akademickiego.
Badanie odbyło się w 2010 r. i składało się
z anonimowych ankiet oraz wywiadów pogłębionych.
Dotyczyło roku poprzedniego.
O pozostałych ankietach przeprowadzanych
przez PEJK wśród absolwentów, pracodawców,
doktorantów i studentów będziemy pisać w kolejnych
numerach „UW”.
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Papirolodzy
i papirusy
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W 1788 roku duński uczony Niels Iversen Schow
opublikował pierwszy w dziejach nauki papirus
grecki zwany od nazwiska kardynała, któremu
został ofiarowany – Charta Borgiana. Europejska
publiczność, która czekała na choćby okruchy
wielkiej, a zagubionej mądrości starożytnego
Egiptu, przeżyła rozczarowanie. Bo zamiast
tajemnic starożytnych czytelnicy mogli zapoznać się ze… „spisem mężczyzn pracujących
przy oczyszczaniu kanałów wsi Tebtunis w roku
33, miesiąc Mecheir, dzień 1. do 14. (33. rok panowania Kommodusa, 25 stycznia – 8 lutego 193 r.
n.e.), ze wsi Ptolemais Hormou mężczyzn 181,
wymienionych po kolei”. Tu zaczynało się długie
wyliczanie – „Sarapion syn Stotoetisa syna Chairemona z matki Thenapynchis; Protas, jego
brat, z tej samej matki; Sarapion, inny brat, z tej
samej matki itd. itp.”.
Mimo wszystko papirusowe dokumenty
stopniowo wzbudzały coraz większe zainteresowanie. Na biurka europejskich uczonych trafiały
one z Egiptu, bo właściwie tylko w tamtejszych
warunkach klimatycznych papirus ma szansę
przetrwać tysiąclecia. Przynosiły nie tylko
ważne teksty literackie, ale przede wszystkim
pozwoliły poznać życie codzienne starożytnych.
Znaczenie tych dokumentów świetnie zrozumiał wielki historyk, Teodor Mommsen, jedyny
starożytnik uhonorowany Nagrodą Nobla. U
schyłku XIX stulecia miał powiedzieć, że tak
jak wiek mijający był wiekiem epigrafiki, tak
wiek XX będzie wiekiem papirologii. I rzeczywiście: pierwsze dekady ubiegłego stulecia to czas
kształtowania się nowej dziedziny, łączącej badania historyczne, filologiczne i prawne, być może
pierwszej interdyscyplinarnej nauki nowożytnej, która przyniosła wiele nowych, ważnych
źródeł, często zasadniczo zmieniających nasze
rozumienie dziejów starożytnych.
Papirolodzy zajmują się odczytywaniem,
komentowaniem i publikowaniem tekstów
zapisanych na różnych materiałach, najczęściej
oczywiście na papirusie, ale także na skorupach
ceramicznych zwanych ostrakami, użytych
wtórnie jako materiał piśmienniczy; na drewnianych plakietkach i tabliczkach powleczonych
woskiem, na skórze i pergaminie. Zdecydowana
większość dokumentów to teksty greckie: greka
była w kraju nad Nilem językiem urzędowym
przez ponad tysiąc lat, od przybycia Aleksandra
Wielkiego i ufundowania monarchii ptolemej-

skiej przez epokę rzymską po czasy panowania
arabskiego (jeszcze przez 150 lat po podboju,
aż do końca VIII wieku w Egipcie sporządzano
dokumenty w języku Homera). Dziś papirolodzy studiują dokumenty w wielu różnych językach, poza greckimi także łacińskie, egipskie
w piśmie demotycznym oraz koptyjskim, aramejskie z terenów Palestyny czy wreszcie arabskie z pierwszych dwóch wieków arabskiego
panowania na Bliskim Wschodzie.
Normy sobie, życie sobie

Historycy praw antycznych, w szczególności
rzymskiego, na dokumenty papirusowe spoglądali z nadzieją poznania prawa klasycznego
nieskażonego justyniańskimi zmianami. Każda
umowa sprzedaży domu czy dzierżawy pola,
zawierana w Egipcie pod rzymskim panowaniem,
powinna w teorii stać w zgodzie, a przynajmniej
nie być sprzeczna z normami prawa obowiązującego w imperium. Dzięki tysiącom dokumentów
wiemy dziś, że rzeczywistość była znacznie bardziej złożona – normy sobie, a życie sobie, choć
niekiedy odnajdujemy w papirusowych dokumentach istnienie wysublimowanych instytucji
prawnych komentowanych przez rzymskich
jurystów. Papirolodzy napisali praktycznie od
nowa historię praw hellenistycznych. Dopiero
w ostatnich latach, w dużej części dzięki absolwentowi Uniwersytetu Warszawskiego, Józefowi Mélèze-Modrzejewskiemu, nasza wiedza
o systemie prawnym monarchii ptolemejskiej
przybiera postać kompletną.
Wyróżniający się Egipt

Drugim nurtem papirologii są badania historyczne. Dziesiątki tysięcy dokumentów to przebogate źródło do pisania historii ptolemejskiego
Egiptu, a potem kraju pod rzymskim panowaniem. Stopień szczegółowości naszej wiedzy jest
tu nieporównywalnie większy niż w przypadku
innych monarchii hellenistycznych, a później prowincji Imperium Romanum. Papirusy
umożliwiają też badania historyczne z użyciem
instrumentarium zaczerpniętego z innych dziedzin nauki – dobrym przykładem są tu studia
demograficzne, podjęte na podstawie kilkuset
zachowanych deklaracji, jakie co czternaście lat
składała każda rodzina w trakcie cenzusu, czyli
spisu powszechnego mieszkańców państwa
rzymskiego. Ogromne znaczenie dla historii

powszechnej mają badania nad życiem gospodarczym Egiptu, choć kwestią sporną pozostaje
stopień wiarygodności wniosków w odniesieniu do innych regionów Śródziemnomorza.
Innymi słowy, historycy świata hellenistycznego
i Rzymu spierają się, na ile typowym krajem
był Egipt, wyróżniający się przecież warunkami
naturalnymi i liczebnością populacji.

P. Edfou 8; III w. p.n.e.; znaleziony podczas polsko-francuskich wykopalisk w Edfou 1936-1939, zbiory Zakładu
Papirologii.
Petycja Filotasa, pyrotelegrafisty do króla Ptolemeusza,
informująca o cudownym wynalazku, który przyniesie pomyślność Egiptowi. Filotas prosi o środki, które pozwolą
mu na podróż do stolicy. Nie wiemy, czy król kiedykolwiek przyjął pomysłowego wynalazcę.

Papirologia literacka

Za trzeci nurt w naszej dyscyplinie często uznaje
się tzw. papirologię literacką. Najwięcej i najczęściej mówi się w tym kontekście o starożytnych
manuskryptach zawierających nowe, nieznane
dzieła starożytnych autorów. Literaturę grecką –
bo tylko właściwie o niej można mówić – znamy
przede wszystkim z tradycji rękopiśmiennej.
Starożytne tragedie, komedie, epigramaty,
dzieła historyczne przepisywano w kolejnych
pokoleniach według pewnego klucza, za którym
stała przede wszystkim szkoła bizantyńska
i wykorzystywany przez nią na różnych poziomach edukacji kanon lektur. Piaski egipskie
dały nam dzieła literackie, które do tego kanonu
nie weszły: komedie Menandra, mimy Herondasa, epigramaty Posejdipposa, dzieła przypisywane Arystotelesowi (słynny Ustrój polityczny
Aten). Dla specjalistów ogromne znaczenie mają
też papirusy z dziełami literackimi dobrze znanymi nauce, ponieważ w ten sposób w ręce filologów trafia tekst starszy z reguły o kilka stuleci
od średniowiecznych kodeksów.
Ojcowie założyciele

W Polsce papirologię uprawia się od lat trzydziestych XX wieku. Jerzy Manteuffel, warszawski filolog klasyczny i znawca literatury
greckiej, uczestniczył we francusko-polskiej
misji archeologicznej, która pod współkierownictwem Kazimierza Michałowskiego badała
starożytne Edfu w Górnym Egipcie. Archeolodzy znaleźli tam m.in. kilkaset dokumentów
podatkowych zapisanych na ceramicznych skorupkach (ostrakach), które z dobrym skutkiem
czytał i następnie opublikował Manteuffel.
Jemu więc wypada przyznać tytuł założyciela
polskiej papirologii historycznej.
Papirologię prawną na Uniwersytet Warszawski wprowadził w 1948 roku Rafał Taubenschlag, przed wojną profesor prawa rzymskiego
na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach wojny
profesor Columbia University w Nowym Jorku.
Taubenschlag wespół z Manteufflem stworzyli
Instytut Papirologii, który działał w ramach
Wydziału Historycznego UW do końca lat pięćdziesiątych. Dziś, po kolejnych przekształceniach organizacyjnych, papirologię uprawia się
w Zakładzie Papirologii w Instytucie Archeologii oraz w Katedrze Prawa Rzymskiego
i Antycznego na Wydziale Prawa i Administracji. Łączy nas wspólna biblioteka i założony
przez Taubenschlaga „The Journal of Juristic
Papyrology” – jedno z najbardziej uznanych
czasopism starożytniczych na świecie.

JJ Na przełomie lipca i sierpnia do Warszawy przyjedzie 350

papirologów z całego świata, reprezentujących największe
i najważniejsze uniwersytety, jak: Harward, Cambridge i Oksford,
ale i uczelnie bardziej egzotyczne, na przykład uniwersytety w
Boroko czy Papui i Nowej Gwinei. Na Uniwersytecie Warszawskim
odbędzie się XXVII Międzynarodowy Kongres Papirologiczny.

JJ Kongres potrwa tydzień, od 29 lipca do 3 sierpnia. Towarzyszyć

mu będzie wystawa prezentująca dokonania polskich
archeologów w Dolinie Nilu oraz wystawa map Klaudiusza
Ptolemeusza ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Organizacją
kongresu zajmują się: Wydział Prawa i Administracji UW, Instytut
Archeologii UW oraz Fundacja im. Rafała Taubenschlaga. Na czele
komitetu honorowego kongresu stanął Bronisław Komorowski,
prezydent RP. Komitetem organizacyjnym kierują prof. Tomasz
Derda oraz dr Jakub Urbanik.

Więcej informacji:
www.papyrocongress2013.wpia.uw.edu.pl.
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DUŻO BLIŻEJ NOWYCH NADPRZEWODNIKÓW

Wizualizacja niesparowanej gęstości elektronowej w KAgF3

Nadprzewodnictwo jest to stan ciał stałych,
w którym przewodzą one prąd elektryczny bez
mierzalnego oporu. Od czasu odkrycia tego zjawiska w 1911 roku zostało ono zaobserwowane
w bardzo wielu związkach (w tym w 52 ze 118
znanych pierwiastków). Jednak w większości
przypadków osiągnięcie nadprzewodnictwa
wymaga schłodzenia materiału do temperatur
poniżej -200°C.
Jak dotąd nadprzewodnictwo powyżej tej
temperatury uzyskano jedynie w układach
otrzymanych poprzez domieszkowanie tlenków
dwuwartościowej miedzi. Odkrycie tej rodziny
nadprzewodników, dokonane w 1986 roku, wzbudziło nadzieję na rychłe znalezienie materiału
wykazującego zerowy opór w temperaturze pokojowej. Marzenie to nie zostało do dziś spełnione.
Ponadto wciąż nie istnieje teoria wyjaśniająca przyczyny nadprzewodnictwa w domieszkowanych tlenkach miedzi. Dane eksperymentalne
wskazują, że w celu otrzymania wysokiej tem-

peratury nadprzewodnictwa wyjściowy tlenek
miedzi (tzw. prekursor) musi posiadać w swej
strukturze płaszczyzny o stechiometrii [CuO2],
charakteryzujące się silnym oddziaływaniem
(sprzężeniem) magnetycznym między niesparowanymi elektronami kationów Cu2+.
Przeprowadzone w ostatnich latach badania
teoretyczne wskazały, że fluorki dwuwartościowego srebra mogą charakteryzować się sprzężeniem magnetycznym o porównywalnej sile.
Chcąc zweryfikować tę hipotezę, dr Dominik
Kurzydłowski i prof. Wojciech Grochala z UW
wraz z naukowcami ze Słowenii i Belgii postanowili zbadać właściwości KAgF3 – jednego z prostszych fluorków srebra.
Dzięki pomiarom dyfrakcji proszkowej oraz
podatności magnetycznej badacze ustalili, że
KAgF3 posiada dwie fazy krystaliczne o nieznacznie różniących się geometriach. Co jednak
ważniejsze, w obu odmianach polimorficznych
siła sprzężenia magnetycznego między kationami Ag2+ jest porównywalna do tej spotykanej
w tlenkach miedzi.
Jednak w odróżnieniu od związków miedzi
oddziaływanie w KAgF3 ma charakter jednowymiarowy. Dlatego też kolejnym wyzwaniem dla
badaczy będzie synteza takiego fluorku srebra,
w którym występowałoby dwuwymiarowe sprzężenie zawarte w płaszczyznach o stechiometrii
[AgF2]. Istnieje duża szansa, że związek chemiczny o takich cechach będzie mógł stać się
prekursorem nowej rodziny materiałów wykazujących nadprzewodnictwo nawet w temperaturze pokojowej.

NAUKOWA PROWOKACJA
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Ciekawą prowokację przeprowadziła grupa studentów pod kierunkiem dr hab. Joanny Tyrowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Autorzy
eksperymentu próbowali sprawdzić, jaka jest
efektywność działania powiatowych urzędów
pracy. Okazało się, że bardzo niska.
Podając się za nieistniejącą firmę, rozesłali
do pośredniaków w całej Polsce ofertę pracy
dla kierowcy, osoby sprzątającej, księgowego
i handlowca. Ogłoszenie przygotowano w lutym

– miesiącu, w którym od lat jest najmniej ofert,
a poziom bezrobocia bije rekordy (w tym roku
14,4 %). Rozesłano je do ponad 400 placówek.
Jakie były wyniki eksperymentu? 60 % urzędów w ogóle nie odpowiedziało. Pozostałe poprosiły o wypełnienie, często zupełnie zbędnych,
formularzy. Tylko dziewięć placówek umieściło
oferty w swoich siedzibach bądź na stronach
internetowych. – Pośrednicy zmuszeni są pracować w obiegu papierowym zamiast cyfrowym.

Efekt? Zbierają formularze, weryfikują dane, zamiast
szukać pracowników dla firm i pracodawców dla osób
poszukujących pracy – piszą w raporcie z badania jego
autorzy. – Większość pracodawców nie uzyska żadnego
wsparcia dopóki nie zjawi się w urzędzie pracy osobiście,
nie przedstawi wielu zbędnych danych i nie wypełni niedostosowanego do realiów, trudnego formularza – dodają.
Według autorów konieczne są zmiany na szczeblu ustawodawczym.

ŁOWCY PLANET
– W „Science” ukazała się specjalna wkładka „Galeria
Łowców Planet”, a w niej wśród największych przedsięwzięć naukowych opisany jest nasz uniwersytecki projekt OGLE – informuje prof. Andrzej Udalski, dyrektor
Obserwatorium Astronomicznego UW, kierujący zespołem OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment).
Siedemnaście lat temu jeden z największych polskich
teleskopów stanął w Las Campanas w Chile. Tam prowadzony jest prestiżowy program obserwacyjny OGLE.
Podczas jego trwania astrofizycy z UW odkryli około trzydziestu planet pozasłonecznych oraz setki tysięcy nieznanych dotąd gwiazd zmiennych.

AKADEMIA W RUBRYKACH
W ostatnich miesiącach rozstrzygnięto dwa krajowe rankingi szkół wyższych.
Uniwersytet znalazł się na pierwszym miejscu
w naukowym rankingu uczelni akademickich tygodnika
„Polityka”, opracowanym przez pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zestawienie zostało oparte na
indeksie Hirscha, co pozwoliło ocenić uczelnie pod względem jakości uprawianej w nich nauki. Klasyfikację przeprowadzono w oparciu o dane z bazy Instytutu Informacji
Naukowej (ISI) w Filadelfii oraz przy użyciu narzędzi, służących do jej analizy i przeszukiwania (Web of Knowledge
v. 5.9 – Web of Science). W bazie tej gromadzone są dane
o liczbie publikacji i cytowań w czasopismach indeksowanych. Lista tych czasopism znana jest w Polsce jako
„lista filadelfijska”. Drugie miejsce w rankingu „Polityki” przypadło Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, a trzecie – Politechnice Warszawskiej. Ranking opublikowano
w czerwcu.
Na początku maja ukazało się zestawienie, które
przygotowują miesięcznik „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Uniwersytet Warszawski przegrał
rywalizację z Uniwersytetem Jagiellońskim o 0,08 punktu
(sic!). UJ zgromadził tych punktów 100, UW – 99,92. Niestety, tak symboliczna różnica nie skłoniła organizatorów
rankingu do przyznania nagrody ex aequo. Na podium
znalazł się też Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu (choć do UW zabrakło mu prawie 20 punktów!). Dwa kolejne miejsca należały do Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Wybrano też najlepsze kierunki studiów. Najwyższe
noty otrzymało aż dziesięć grup kierunków prowadzonych na UW. Są to: chemia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo i administracja, fizyka i astronomia,
kulturoznawstwo, matematyka, ochrona środowiska,
politologia, socjologia oraz nauki przyrodnicze.

Diamentowe granty to nagrody, które mają
umożliwić młodym badaczom szybsze wejście na drogę kariery naukowej – 15 maja
zostały przyznane 89 osobom. Najwięcej
zwycięzców reprezentowało Uniwersytet
Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.
– Chcemy, aby młodzi naukowcy mieli
stworzone jak najlepsze warunki do pracy.
Wierzę, że ten konkurs pozwoli im na
zdynamizowanie prowadzonych badań –
tak rok temu zapowiadała prof. Barbara
Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa
wyższego.
Wśród
wszystkich
wyróżnionych
wniosków – w tegorocznej, drugiej edycji
– znalazło się 35 projektów z nauk ścisłych i technicznych, 28 z nauk humanistycznych oraz 26 z nauk przyrodniczych
i medycznych. Do konkursu mogli przystąpić studenci po licencjacie lub po trzecim
roku jednolitych studiów magisterskich.
Zwycięzcy mogą dostać na swoje badania
nawet 200 tys. zł.
W 2013 r. wartość przyznanych grantów
wynosi ponad 16,5 mln zł. Dofinansowanie
będzie wypłacane przez kilka lat, w tym
roku ministerstwo przekaże laureatom
ponad 4,3 mln zł.

Marcin Kula
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DIAMENTOWY START

JJ Dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski z Wydziału
Biologii UW oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
został laureatem nagrody Narodowego Centrum
Nauki w grupie nauk o życiu. Szczególnym
osiągnięciem biologa molekularnego jest odkrycie
funkcji ludzkiego genu C16orf57. NCN wyróżnił
jeszcze dwoje naukowców z SGH i PAN. Każdy z
badaczy otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł.
JJ Dr Ewa Kalinowska z Uniwersyteckiego Kolegium
Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego
została wyróżniona Orderem Palm Akademickich
– najstarszym francuskim odznaczeniem
cywilnym, ustanowionym na początku XIX w.
dekretem Napoleona. Orderem tym wyróżnia się
przedstawicieli środowisk uniwersyteckich, którzy
swoimi zasługami dla społeczności akademickiej
i szkolnictwa przyczynili się do wzbogacenia
i szerzenia kultury francuskiej.
Dr Ewa Kalinowska wykłada literaturę, kulturę
i historię Francji oraz krajów frankofońskich,
prowadzi też zajęcia z praktycznej nauki języka
francuskiego. Jest wiceprezesem PROF – EUROPE
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego
w Polsce.
JJ Prof. Szewach Weiss z Katedry im. Erazma
z Rotterdamu UW został uhonorowany
tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Prof. Weiss zajmuje
się naukami politycznymi, w latach 2000-2003 był
ambasadorem Izraela w Polsce. To już kolejny tytuł
doktora honorowego, którym wyróżniono prof.
Weissa, m.in. w 2011 roku w ten sposób odznaczyły
go władze Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jak wyląkłem się NCN-u
Parę miesięcy temu zapytano mnie, czy zgodziłbym się być ekspertem Narodowego Centrum
Nauki w dwóch konkursach. Pomyślałem sobie,
że powinienem się zgodzić. Trochę z poczucia
powinności zrobienia czegoś na rzecz środowiska, zwłaszcza gdy tyle krytykuję. Trochę z ciekawości jak to wszystko działa. Trochę w końcu
z chęci, by choćby w tej formie pozostać w kontakcie instytucjonalnym z nauką, gdy – już niedługo – na Uniwersytecie zostanę zezłomowany.
Zgodziłem się więc, dostałem eleganckie powołanie i pojechałem do Krakowa.
W budynku, do którego wszedłem, płynął
potok wniosków badawczych. Przypominało
to wielką fabrykę. Nie umiałem sobie z tym

wszystkim poradzić – z tymi punktami, kratkami, wewnętrznymi zgodnościami punktów
i programem komputerowym, który popierany
przeze mnie wniosek wykazał ostatecznie jako
raczej marny (na podstawie moich własnych,
prawdziwych odpowiedzi!). Czułem się jak zalewany przez powódź, gubiłem się. Może trzeba
umieć robić takie rzeczy, ale ja nie jestem do
nich przygotowany. Bardziej doświadczeni
i – zwłaszcza – młodsi sobie z nimi najpewniej lepiej radzą – bo oni już rodzą się w takim
świecie. Moja reakcja może być reakcją pokoleniową. Starsze pokolenia do śmieszności nieraz
powtarzają, że za ich czasów było lepiej – choć
akurat ja tak nie mówię.

W każdym pokoju pracował inny zespół.
Przerwy na kawę przypominały timing (proszę
docenić użycie angielskiego!) na stacji kolejowej; nie można było przecież dopuścić do
czołowego zderzenia zespołów przy stole z termosami. W swojej karierze uczestniczyłem
już w różnych jury tego typu, np. w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za poprzedniego
zarządu. Tam jednak wszystko było bardziej
ludzkie. Ze zindywidualizowaną troską pochylaliśmy się nad kandydatami, ich wnioskami
oraz opiniami o nich. Tu, w całej tej procedurze, musiałem zajmować stanowisko wobec
spraw odległych ode mnie – i to szybko. Przy
jakimś wniosku archeologicznym, który oczywiście przewidywał rozkopanie czegoś, pomyślałem sobie, że, powiedzmy, jeden pagórek do
rozkopania to za mało – ale natychmiast przypomniałem sobie, że prof. Kostrzewski swego
czasu rozkopał pagórek i wykopał Biskupin,
zaś prof. Jan Samsonowicz pogłębił dołek
i wykopał Krzemionki Opatowskie.
W dyskusji dominowało jedno kryterium
podstawowe: liczba publikacji wnioskodawcy
na jakiejś liście i liczba cytowań. Przywiązywanie do niego wagi przypominało obsesję. Przy
jednym z wniosków, które popierałem, usłyszałem, że jego autor jest mało wart, a więc nie
gwarantuje... itd. Odpowiedziałem, że to autor
bardzo ciekawych i oryginalnych w swojej dyscyplinie książek. Oponent kliknął w klawiaturę
i podniósł, że na liście, co do której zestawienia
mam zresztą zasadnicze wątpliwości, ten autor
figuruje z jedną pozycją. Książki? Wyraźnie
mojego oponenta nie interesowały. Powiedziałem mu, że jest na dobrej drodze do wykończenia humanistyki. Usłyszałem, że humaniści nie
mogą być na innych prawach niż wszyscy.
Zacząłem się po cichu zastanawiać, czy
w ogóle mam moralne prawo siedzenia tam
i oceniania innych, skoro moją legitymacją jest
też przede wszystkim pewna liczba książek – i to
napisanych po polsku, być może niespełniających standardów Wielkiej Nauki. Czy zmarnowałem blisko 50 lat wytężonej pracy? Pisałem moje
książki tak, jak uważałem za stosowne. Najmniej
przejmowałem się standardami akurat modnymi, wylansowanymi przez kilkudziesięciu
wielkich myślicieli. Takiego podejścia nie zamierzam zmienić, bowiem uważam je za istotne dla
twórczego charakteru nauki – nawet jeśli może
okaże się, że nie dorosłem do pięt owym myślicielom. Nauka nie tworzy się jedynie wysiłkiem
Arystotelesów i Einsteinów, choć wszyscy skłaniamy przed nimi głowy.
Przy stole siedzieli sami poważni naukowcy,
przekonani o wadze i doskonałości własnych
dyscyplin. Ja jakoś nie mogę niczego traktować aż tak serio, nawet nauki. To wszystko jest
strasznie pozytywistyczne, choć jest to pozytywizm w wersji skomputeryzowanej. Na dodatek
moja dyscyplina, historia, nie teoretyzuje i nie
modeluje. Może szkoda, że tak jest. Sam przez
lata usiłowałem oddziaływać, aby była to historia

przynajmniej bardziej uogólnia- Powiedziałem,
jąca, socjologizująca. Jest jednak
że jest
jak jest, a robiona przez nas faktografia też jest w końcu potrzebna – na dobrej
choćby jako baza wyjściowa.
drodze do
Fundamentalnym przy rozpa- wykończenia
trywaniu wniosków było pytanie,
co przyniesie ich realizacja. Zgoda, humanistyki.
że skoro nie ma nieograniczonych Usłyszałem, że
środków, a ograniczone są one humaniści nie
zawsze, to trzeba wybierać wniomogą być na
ski realne i zarysowujące projekty
ważne z przyjętego punktu widze- innych prawach
nia. Czujność zebranych – wobec niż wszyscy
czasem niepohamowanych apetytów honoraryjnych ze strony autorów wniosków –
doceniłem bez wahania. Gdy patrzyłem wszakże
na produktywistyczne podejście do nauki, nie
mogłem się powstrzymać od wewnętrznego jęku:
O, Thomasie Edisonie, cóżeś uczynił, gdy założyłeś swoją fabrykę wynalazków?! Zgoda, dzięki
niej zbudowałeś Edisonie potęgę Stanów Zjednoczonych. Któż jednak wymyślił, żeby Twój styl
działania przenieść na humanistykę? W nauce,
a przynajmniej w bliżej mi znanej humanistyce,
powinno być przecież coś ze sztuki. Naukowiec,
jak malarz, oczywiście może się nie sprawdzić.
Artystyczne śmietniki pełne są obrazów genialnych jedynie w oczach ich twórców. Niemniej
jednak nie ma sztuki „pod linijkę”. Nie ma też
nauki „pod linijkę”.
Dawno nie czułem się tak bardzo nie na miejscu w sferze zawodowej jak w tym pokoju. Dawno
nie byłem tak zniszczony zawodowo wieczorem.
No cóż, nie jestem pierwszym uczestnikiem czy
przynajmniej życzliwym świadkiem rewolucji,
którego w miarę postępów ruchu ogarnia przerażenie do czego on prowadzi. „Może to sama
siła rzeczy wiedzie nas do rezultatów, o których wcale nie myśleliśmy” – mówił w 1794 r.
Saint-Just1. Prawie byłem gotów wrócić do
mojego raczej konserwatywnego środowiska
w pokutnej koszuli, stanąć w drzwiach, wyrazić
skruchę, wręcz odpokutować. I dawno tak mocno,
jak tego wieczoru, nie cieszyłem się, że już mam
niewiele do emerytury. W nocy nie mogłem spać,
bo przemyśliwałem nad minionym dniem, bilansem życia zawodowego itd. Przed świtem miałem
już dokładnie przemyślany list rezygnacyjny. Po
goleniu zdecydowałem się jednak odsunąć decyzję do końca tego konkursu, po prostu by nie
komplikować sytuacji.
Wiem, że taka jest przyszłość. Ja już niezbyt
chcę się jednak do niej przystosować. Z przeProf. dr hab. Marcin
rażeniem myślę, że niedługo recenzje z prac
Kula pracuje
doktorskich będziemy robić przez klikanie
na Wydziale
w odpowiednie punkty ekranu, a komputer wyliHistorycznym
czy wynik i wyciągnie wniosek; w pozytywnym
i stale współpracuje
wypadku najpewniej wydrukuje też dyplom. Nie
z naszą redakcją.
chcę ani partyjnych sekretarzy, decydujących
o badaniach, ani nawet najlepszej fabryki mielącej standaryzowane wnioski grantowe.
Jan Baszkiewicz, Wolność. Równość. Własność. Rewolucje
burżuazyjne, Warszawa 1981, s. 213.
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19. OPINIE

1917

1930

1944

1990

1999

w czerwcu / sierpniu
W 1863 r. Szkoła Główna działała w cieniu tragedii powstania
styczniowego. Studenci i wykładowcy nie mogli być bierni.
W gabinecie zoologicznym naszej uczelni odbywały się
tajne spotkania łączników Sekretariatu Stanu z innymi
wydziałami Rządu Narodowego. Także w czerwcu tego roku
został aresztowany i osadzony w Cytadeli dziekan Wydziału
Prawa, Jan Kanty Wołowski. Skazano go na wysiedlenie
w głąb Rosji – do Penzy; tam zmarł następnego roku.
Uniwersytet Warszawski ponownie stał się polską uczelnią
w 1915 r., gdy Niemcy wyparli Rosjan z Warszawy. Uczelnia
uzyskała pewną autonomię. Jednak aspiracje środowiska
akademickiego były dużo większe. Dlatego też w maju
1917 r. wybuchł na uczelni strajk. Nie mogąc poradzić
sobie z rosnącym oporem studentów, władze niemieckie
22 czerwca 1917 r. zawiesiły działalność Uniwersytetu na
dwa miesiące.
3 czerwca 1930 r. na dziedzińcu głównym UW odbyła się
uroczystość upamiętniająca działalność niepodległościową
studentów w Legii Akademickiej. Z tej okazji na uczelnię
przybył sam prezydent RP, Ignacy Mościcki. W obecności
władz uczelnianych oraz licznie przybyłych oficerów wojska
polskiego, głowa państwa udekorowała sztandar UW
odznaką 36 pp Legii Akademickiej.
W 1944 r. podczas Powstania Warszawskiego teren
Uniwersytetu był trzykrotnie atakowany przez siły
powstańcze – przede wszystkim „Krybara”. Pierwszy
szturm odbył się 1 sierpnia, drugi 23 sierpnia, a trzeci
2 września. Atakujący dwukrotnie użyli powstańczych
wozów bojowych (między innymi legendarnego „Kubusia”),
ale mimo bohaterstwa i odwagi, nie zdołali opanować silnie
obsadzonego uniwersyteckiego kampusu.
Największym pomnikiem znajdującym się na Uniwersytecie
Warszawskim jest działo ustawione nad skarpą,
tuż za Pałacem Kazimierzowskim. Podarowano je uczelni
w 1921 r. by od tej pory upamiętniało udział studentów
w walkach o odrodzenie ojczyzny. Pomnik ten usunięto
w 1948 r., bo zbytnio kojarzył się z 1920 rokiem i z walkami
przeciw bolszewikom. Dopiero 15 sierpnia 1990 r. z inicjatywy
pasjonata historii, J. J. Karpińskiego działo ponownie
ustawiono na skarpie. Na uroczystość tę przybyła Joanna
Onyszkiewicz, wnuczka Józefa Piłsudskiego.
11 czerwca 1999 r. uroczyście inaugurowano działalność
Biblioteki Uniwersyteckiej, w nowym budynku przy
ul. Dobrej. Na uroczystości wyjątkowym gościem był papież
Jan Paweł II. Przygotowano dla niego specjalny tron, który
dziś można podziwiać przed wejściem do czytelni na piętrze
biblioteki.

To ostatni odcinek z tego cyklu. Wszystkie miesiące zostały
zaprezentowane. Pełne kalendarium jest dostępne na stronie:
www.pismo-uczelni.uw.edu.pl. Tam też znaleźć można
informacje o wydarzeniach z lipca, o których w wydaniu papierowym
„UW” pisaliśmy przed rokiem.

DOBRZE
OLGA
BASIK

Robert
Gawkowski

1863

Zdarzyło się

POLICZONE

pracowite oczekiwanie

1237

dni dzieli Uniwersytet od 200lecia istnienia, jeśli za początek
przyjmiemy 1 lipca, a datę końcową wyznaczymy na 19
listopada 2016 roku. To łącznie około 40 miesięcy, czyli
prawie 177 tygodni; a mówiąc jeszcze precyzyjniej: 30
tys. godzin i 1,8 mln minut (sekund jeszcze więcej).
Wydaje się, że na zaplanowanie obchodów mamy
trochę czasu, ale już teraz krystalizują się pewne
pomysły.

2

komitety będą pracować nad tym, aby okrągłe
urodziny obejść jak należy. Pierwszy, honorowy,
owiany jest jeszcze tajemnicą. Wiadomo na razie
tyle, że rektor zaprosił do niego najwyższe władze
państwowe. Drugi zespół pod przewodnictwem
prof. Tadeusza Tomaszewskiego, prorektora UW zajmie
się organizacją jubileuszowych wydarzeń.

200

złotych polskich to najwyższy nominał
banknotu w naszym kraju. Wydawany
jest na papierze i to dość dużym. Ma 144 mm długości
i 72 mm szerokości. Na każdym z nich widnieje profil
króla Zygmunta I Starego. Czasem jednak wybijany jest też na monecie. Jest szansa, że już w lipcu
dowiemy się, czy na okrągły jubileusz Uniwersytetu
Narodowy Bank Polski zdecyduje się wyemitować
typowo uczelniane monety. Pomysły są dwa. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem wybita zostanie
kolekcjonerska dwustuzłotówka. Nie wiadomo jeszcze
w jakiej ilości, ale na pewno nie będzie to produkcja
masowa. Drugi to monety o mniejszym nominale, które
wejdą do obiegu w większej liczbie. Wniosek w sprawie wybicia monet jubileuszowych wpłynął do Narodowego Banku Polskiego w marcu. Trwa oczekiwanie
na rozstrzygnięcie!

8

redaktorów i kilkudziesięciu autorów pracuje nad
wydaniem serii publikacji poświęconych historii
naszej uczelni Monumenta Universitatis Varsoviensis.
Na ukończeniu jest już kilka pozycji książkowych.
Prawdopodobnie pierwszą z nich będzie tom
o 51 wybitnych uczonych z XIX wieku. Publikację
otworzy biogram o Edwardzie Abramowskim,
a zamknie esej o Witoldzie Załęskim.

650

lat już za rok będzie miał Uniwersytet
Jagielloński. Nie ulega wątpliwości, że
uczelnia z Krakowa jest najstarszą w Polsce (w tej
kategorii trudno by ją było prześcignąć), my za to
największą, a o tytuł najlepszego rywalizujemy od lat.
Dobrze mieć z kim konkurować!

B

Bez all inclusive
– Moi koledzy i koleżanki spoza akademickiego świata mówią: „wy to
macie dobrze, trzy miesiące wakacji!”. A ja, raz jeszcze zdałam sobie
sprawę, jak bardzo są w błędzie – mówi dr hab. Izabela Wagner-Saffray.
Postanowiliśmy sprawdzić, kto ma rację. O plany na wakacje zapytaliśmy
więc naszych autorów. Choć grupa nie jest może najliczniejsza, to dość
zróżnicowana – „tytularnie”, „wydziałowo” i wiekowo.

Materiały zebrała:
Olga Basik

Cygańsko i familijnie
Moje plany na wakacje zawsze wyglądają mniej
więcej tak: pierwszą część lata spędzam na iście
cygańskich podróżach z przyjaciółmi, a drugą już
spokojniej, w rodzinnym gronie np. na jakiejś małej
chorwackiej czy greckiej wyspie.
Ta „cygańska” część ma być w tym roku na dalekiej Ukrainie, 150 km za Kijowem, w miejscowości
Niżyn, która posłuży nam jako baza wypadowa do
szeregu bliższych i dalszych wycieczek. Zwiedzę
stary Czernichów i przejadę się lokalną „elektriczką”, czyli podmiejskim pociągiem. To wyśmienita przygoda pod warunkiem, że trwa nie dłużej
niż trzy godziny. Pociąg zatrzymuje się na autentycznym stepie. Każdy przystanek jest atrakcją,
bo do wagonów wchodzą przedziwni, ale serdeczni
handlarze. Kupić można wszystko: sznurówki,
piwo, gorące pierożki i gazetę.
Przyjemne połączę z pożytecznym, bo w Niżynie
znajduje się ciekawe muzeum uczelniane, a w nim

zdjęcia profesorów naszego Uniwersytetu! No niezupełnie „naszego”, bo rosyjskiego – Carskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W Niżynie kształcono
w końcu XIX w. wielkoruskich naukowców i polityków jednocześnie, a potem wysyłano ich do Warszawy, na nasz Uniwersytet. Niemiło pamiętamy ich
pobyt nad Wisłą, ale wiedzieć o nich powinniśmy.
Bardzo liczę na to, że zdobędę kopie starych zdjęć
i zamieszczę w swojej książce o rektorach, która
ukaże się w serii Monumenta Universitatis Varsoviensis.
Na przełomie sierpnia i września chcę pojechać
na wyspę Rava. To już typowo wakacyjne plany.
Z Ravy rozciąga się przepiękny widok na cały Adriatyk. Sączyć leniwie wino w trzydziestostopniowym
upale, zajadać się świeżymi krewetkami, czytać
książki i słuchać cykad – to dopiero odpoczynek!

dr Robert Gawkowski

Chemik na dwóch kontynentach
Będę dużo podróżował, głównie konferencyjnie,
pojadę z dzieciakami na Mazury, a na miejscu będę
nadzorował wakacyjne warsztaty dla studentów.
Konferencje, w których wezmę udział, dotyczą chemii związków fluoru, jedna odbędzie się
w Budapeszcie, a druga w Paryżu. Wyjeżdżam też
do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez dwa tygodnie w Instytucie Carnegie w Waszyngtonie będę
wykonywać wysokociśnieniowe pomiary oporności

elektrycznej próbek fluorosrebrzanów, o których
tyle pisaliśmy w „UW”. Potem we wrześniu czekają
mnie zjazdy Niemieckiego (Darmstadt) i Polskiego
(Siedlce) Towarzystwa Chemicznego.
Warsztaty dla studentów inżynierii nanostruktur dotyczyć będą chemii srebra oraz palladu. Młodzież aż rwie się do pracy w laboratorium!

prof. Wojciech Grochala
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Przyzwyczajony wyrobnik
Plany na wakacje? Banalne, żadna Wyspa Wielkanocna. Trochę nad morzem, trochę w górach – ale
blisko, w miejscowościach znanych od dawna.
Jakoś w codziennym kołowrotku nie mam głowy
i fantazji, żeby zawczasu pomyśleć o jakiejś dalekiej wycieczce. Wyspa Wielkanocna przyszła mi
w tej chwili do głowy, gdyż akurat jedna z koleżanek
napisała o niej interesującą pracę – ale to może ona
się na nią wybierze.
Co gorsza mój codzienny kołowrotek nie całkiem przestaje się kręcić podczas wakacji. Stoją
temu na przeszkodzie dwa błogosławione wynalazki:
komputer oraz internet. Przeszkadza także natura
pracy humanisty. Przed wakacjami człowiek marzy,
żeby się w końcu odczepić od codzienności, od tych
wszystkich spraw obecnie szczególnie denerwujących, tych uczelnianych papierów, planów, sprawozdań i punktów, a potem i tak patrzy się, jakie
przyszły maile. Powiedzenie, że przyzwyczajenie jest
drugą naturą, okazuje się prawdziwe. Sprawy zresztą
nie ustają. Kalendarz uczelniany i zwlekanie z kończeniem prac przez licznych studentów stwarzają
sytuacje, że muszą oni uzyskać zaliczenia na samym
początku września. Z tego wynika, że muszą być
w kontakcie z opiekunem naukowym w miesiącach
letnich. Na dodatek mailem można przesłać kolejne
wersje prac, z czego wynika, że ja mogę (muszę) je
czytać na monitorze – czego nie lubię. Nie ustają też
moje sprawy wydawnicze, choćby korekty, które nie
mogą czekać. Wprawdzie wpierw ja czekałem długo
na nie, ale gdy przychodzi korekta, to jest najczę-

ściej opatrzona napisem „proszę o szybki zwrot”. No
i moja własna twórczość również ma swoje wymogi.
Humaniści mają ten przywilej i to skaranie boskie
zarazem, że nie pracują w laboratorium. Nawet jeśli
przyrodnik długo siedzi w pracowni, to kiedyś z niej
jednak wychodzi. My natomiast, gdy już mamy cały
materiał zgromadzony, nosimy nasze „laboratorium” pod pachą. No i podczas wakacji nieraz pracujemy – bo to jest czas mimo wszystko swobodny.
Zwłaszcza wygodnie jest wtedy wykańczać rzecz
napisaną już w podstawowym zarysie. Humaniście
w ogóle trudno wyłączyć się z zawodowego myślenia – bowiem może ono żywić się chociażby prostym
oglądem życia. Podczas wakacji lubię na przykład
śledzić ewolucję odniesień do historii w miejscowościach, gdzie przebywam. Takie obserwacje, nawet
mało systematyczne, bardzo mi pomogły w różnych
sprawach zawodowych. W sumie mój rytm pracy
ulega oczywiście podczas wakacji osłabieniu. Czy
to góry, czy morze, też zauważam i to nie tylko jako
materiał do rozważań historyka (choć oczywiście
one również bywają takim materiałem!). Niemniej
jednak praca trwa. Prawda, że niedługo sytuacja się
już zmieni. Przed następnymi wakacjami zostanę
zezłomowany, a więc część rutynowych spraw uczelnianych odpadnie. Ciekaw jestem, czy będzie mi ich
brak? Pewno najpierw ucieszę się, że ich nie mam,
potem będzie mi ich brakować, a jeszcze później
znajdę podwójne zadowolenie w oglądaniu zachodów słońca nad morzem.

prof. Marcin Kula

Zgoda na anomalie
Do niedawna uważałem, że to właśnie latem najlepiej odwiedzać biblioteki. Efektywność pracy, gdy
można skoncentrować się tylko na badaniach, jest
przecież znacznie większa niż w ciągu roku akademickiego. Letni wyjazd za granicę, to jedyna możliwość nadgonienia lektur.
Stan taki jednak zawiera w sobie zgodę na anomalię: podczas wakacji pracujemy najwięcej. Od
pewnego czasu jednak postanowiłem dążyć do normalności i przeznaczać – choćby część urlopu – na
prawdziwy wypoczynek. Zalecała nam to kiedyś

prof. Ewa Wipszycka, mówiąc, że jak nie odetniemy
mózgów od pracy naukowej choćby na dwa tygodnie, to grozi nam obłęd.
Naukowiec nie przestaje być rodzicem, zatem
wakacje planuję głównie dla dzieci. Zabiorę rodzinę
nad Bałtyk oraz na Mazury. Będę starał się odciąć
od zajęć zawodowych, ale z doświadczenia wiem, że
po kilku dniach i tak wrócę do pracy przy komputerze, by nadgonić zaległości.

dr Łukasz Niesiołowski-Spanò

W poszukiwaniu ciszy
Tegoroczne wakacje poświęcę na pisanie książki
o relacjach braterskich we wczesnym średniowieczu. W związku z tym zaszyję się na wsi, z dala od
gorączkowego tempa Warszawy. I oczywiście, na
nadrabianie zaległości w lekturach. Tak wiele publikacji ukazuje się w mediewistyce światowej, że śledzenie na bieżąco nawet podstawowej literatury
w ciągu roku akademickiego jest trudne.
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Ponadto, wraz z kolegami z ruchu Obywatele Nauki będę pracować – zapewne na odległość
– nad przygotowaniem dwóch ważnych debat planowanych na jesień, poświęconych parametryzacji
i finansowaniu nauki. Chcemy też przy tej okazji
opracować zarys propozycji zmian systemowych
w tym zakresie, który zostanie włączony do „Paktu
dla nauki” ON.

dr Aneta Pieniądz

Byle do października
Najpierw dwa wstępne założenia: to mają być pracowite
wakacje, żadnej zagranicy, no chyba że przytrafi się jakaś
wyspa – ale jeśli już, to najlepiej włoska i naprawdę w formule last minute.
W wakacje, bo przecież mówimy o wakacjach, a nie
o urlopie, mam nadzieję sprostać aż trzem wyzwaniom. Najważniejsze, sportowe, ma być w lipcu. Chciałbym pograć
z przyjaciółmi w tenisa – niedaleko Szczytna, na Warmii,
popularnie zwanej Mazurami; dobrze by było wytrwać i nie
schodzić z kortu już po pierwszej godzinie (zwłaszcza jeśli to
będzie debel). Jest też wyzwanie turystyczne – wejść wreszcie na Rohacze (Tatry Zachodnie), które tak są położone,
że z każdego miejsca jest do nich daleko, przynajmniej od
polskiej strony. No i trzecie wyzwanie, nazwijmy je cywilizacyjnym, które wydaje się najtrudniejsze: wysiedzieć kilka
tygodni na wsi, ale przy komputerze.
Co z tego ostatniego powinno wyniknąć? Może już
książka, roboczo zatytułowana Italiam…, o fascynacji Włochami, i to nie tylko w najbliższym mojemu sercu wczesnym

okresie nowożytnym (XVI-XVIII w.), ale także w czasach późniejszych. A zatem próba znalezienia odpowiedzi na pytania
– co ludzi, bardzo przecież różnych, w kolejnych stuleciach
ciągnęło do Italii i skutecznie skłaniało do niemałego podróżniczego wysiłku; co dawni turyści-peregrynanci oglądali
i jak to komentowali; z kim się spotykali i czego od miejscowych rozmówców się dowiadywali oraz jak swoje obserwacje
i doświadczenia wykorzystywali po powrocie; wreszcie, czy ta
fascynacja, bo z długotrwałą fascynacją mamy tu z pewnością
do czynienia, ewoluowała i jak ma się ona do współczesnych
podróżniczych wyzwań, do zmieniających się realiów edukacyjnych, słowem – do procesu europejskiej integracji?
Niestety, to nie jedyne tego rodzaju zobowiązanie. Szczerze
mówiąc, to sytuacja jest taka, że nie wiadomo, w co najpierw
ręce włożyć! Może zatem lepiej niech już nadejdzie październik; powróci dydaktyka, zebrania i posiedzenia wszelkiej
maści, a na pracę naukową znowu (co za ulga!) będzie brakować czasu, przynajmniej do Bożego Narodzenia.

prof. Wojciech Tygielski

Najgorętszy okres
Plany naukowe na wakacje mam takie same od ponad 20 lat.
Od kwietnia do września trwa najgorętszy okres w naszym
Obserwatorium Astronomicznym w Las Campanas w Chile.
Co roku trzeba więc dbać o maksymalne wykorzystanie tego
czasu i zebranie jak największej liczby danych naukowych.
Ponieważ obserwacje wykonywane są każdej nocy, trzeba ten
„urobek” analizować, wybierać najciekawsze obiekty, często
na bieżąco zmieniać sposób obserwacji. Ponadto, jak zresztą

przez cały rok, analizujemy zebrane dane i kończymy rozpoczęte projekty naukowe. W wakacje będzie na to więcej czasu,
bo mam trochę mniej obowiązków administracyjnych.
Szykują się jeszcze dwie konferencje i budowa nowego
instrumentu dla Obserwatorium na Tasmanii, więc na nadmiar czasu narzekać nie będę. Ale może uda się gdzieś
wyskoczyć w polskie góry.

prof. Andrzej Udalski

Typowo, bo naukowo
Rok 2013 to dla socjologów dwa ważne kongresy. Polskie
Towarzystwo Socjologiczne organizuje we wrześniu zjazd w
Szczecinie, a European Sociological Association pod koniec
sierpnia w Turynie. Przez wakacje wraz z grupą doktorantów
i adiunktów będziemy się do nich przygotowywać.
Wakacje to też czas intensywnej pracy ze studentami
i doktorantami, którzy kończą pisanie swoich prac. Już w
czerwcu czekają mnie też kolejne wywiady z naukowcami.
Resztę czasu poświęcę na transkrypcję zrealizowanych
dawniej rozmów i pisanie kolejnej książki. Nieodzownym
punktem udanych wakacji jest też lektura zaległych książek. A we wrześniu znów pracujemy – egzaminy wstępne,
rekrutacja na studia doktoranckie i najgorętszy okres dla

dyrektora dydaktycznego – poprawki, podania i kolejki na
korytarzu.
Opis ten przedstawia typowe dla pracownika akademickiego spędzanie „wolnego czasu”. Bardziej odpowiadające
wizji sielskich wakacji są moje codzienne zajęcia ze zwierzętami. Mamy w domu trzy psy i trzy konie, którymi codziennie
się opiekuję.
To, co może przypominać „wakacje” osób spoza obszaru
nauki, to tydzień pobytu na Sardynii (ale nie wczasy, tylko
wizyta przyjacielska u znajomych naukowców). Czasu oczywiście nie spędzamy leżąc plackiem na plaży, ale z komputerem i książkami.

dr hab. Izabela Wagner-Saffray

Z książką i dłutem
Mieszkam na wsi, pod lasem, w starym drewnianym domu
znajdującym się około 40 kilometrów od centrum Warszawy.
Jest to moje ulubione miejsce, zarówno do pracy jak i wypoczynku. Wakacje, to okres umowny, bo w lipcu czy sierpniu
również pracuję naukowo, ale mam większe możliwości swobodnego układania harmonogramu zajęć. Przede wszystkim,
znacznie rzadziej muszę przyjeżdżać do Warszawy, co zawsze
pochłania dużo czasu.
W wakacje zamierzam skończyć pisanie bardzo dla mnie
ważnej książki. Miała być skończona jeszcze w poprzednie
wakacje, ale nie wyszło. Może uda się tym razem.
Przynajmniej dwa tygodnie zajmie mi pobyt z wnukami.

Sprawia to dużo radości, ale wymaga też czasem dużego
wysiłku, także sportowego. Uwielbiam jazdę na rowerze;
korzystam z niego od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a w
letnie miesiące szczególnie.
Obiecuję sobie też, że wrócę do mojego hobby, jakim jest
rzeźbienie w drewnie. Bardzo mnie ta czynność uspokaja.
W domu mam dużą kolekcję rzeźb, w tym kilka moich. Dawno
już nie miałem dłutka w rękach. We wrześniu wyjeżdżamy
z żoną na dwa tygodnie do Chorwacji. Zawsze mam dużo wakacyjnych planów i zauważam, że coraz mniej z nich udaje się
zrealizować. Chyba dlatego, że czas upływa mi coraz szybciej.

prof. Jerzy Wilkin

WYCINKI

UNIWERSYTET PANOPTIKON
Prof. Tadeusz Gadacz z UP w Krakowie tak napisał o przemianach, którym podlegają
współczesne uczelnie:
Uniwersytet przekształca się na naszych oczach w Benthamowski Panoptikon, miejsce permanentnej biurokratycznej kontroli. „Uniwersytet Panoptikon” oparty jest na założeniu, że da się zmierzyć
efekty myślenia i zaplanować to, o czym się będzie myślało w najbliższej przyszłości, jakby dało się
z góry określić, co przyjdzie nam na myśl i co będzie godne myślenia. „Uniwersytet Panoptikon”
realizuje marzenia biurokratów, których dotąd nie udało się nikomu zrealizować: w jaki sposób posadzić pisarzy do biurek i rozliczać ich z wierszówki? Ostatnie lata wprowadziły na uczelnie nie tylko
system boloński, ale także nowe procedury: grantowe, ochrony danych osobowych, krajowych ram
kształcenia, komisje rekrutacyjne i jakości kształcenia, analizy karier absolwentów itd., itp. Wszystkie
te coraz liczniejsze reguły spadają jako obowiązki na wciąż te same grupy pracowników naukowych,
którzy mają wrażenie zawężającej się w coraz większym stopniu szczeliny między nieustannym planowaniem i sprawozdawczością.
Pamiętam przed laty ks. prof. Józefa Tischnera, który w czasie stanu wojennego przyszedł
na pierwsze seminarium z książką. Otworzył ją i powiedział, że to Fenomenologia ducha Hegla
i że w tym semestrze właśnie to dzieło będziemy czytać i interpretować. Dzisiaj nie przeprowadziłby
tego seminarium. Najpierw musiałby określić, czy będzie to konwersatorium czy ćwiczenia, na żywo
czy na platformie cyfrowej. Rozpisać je detalicznie na godziny, określić kompetencje, kwalifikacje
i umiejętności, opisać profil absolwenta, przydzielić punkty ECTS. Uzyskać zatwierdzenie Rady Instytutu, Rady Wydziału, pozyskać grupę 20 studentów. Czy wykształcenie było wtedy mniej efektywne?
Nie sądzę.
Studia i odpowiedzialność,
„Znak”, kwiecień 2013

MARKETYZACJA
Z BIUROKRATYZACJĄ
Prof. Andrzej Walicki, historyk idei, doktor
honoris causa UW wypowiedział się na
podobny temat:
Cechą szczególną polskiego modelu neoliberalnego jest osobliwe połączenie marketyzacji
z biurokratyzacją. W ujęciu klasycznym, opracowanym teoretycznie przez Maxa Webera,
były to tendencje przeciwstawne: biurokratyzacja reprezentowała zasadę regulacji administracyjnej przeciwstawną regulacji rynkowej.
Polski system opiera się jednak na obu tych
zasadach łącznie, obie wspierają się wzajemnie jako główne filary promowanego ładu.
(…) W ramach tak przyjętego ładu
systemowego nie może być miejsca na
autonomię środowisk naukowych i prawnie zagwarantowaną (w teorii!) autonomię uczelni. Pozostawienie spraw nauki
w rękach naukowców byłoby (zdaniem
osób reprezentujących opisywany sposób
myślenia) oddawaniem ich na pastwę niekontrolowanej prywaty, nieuzasadnionym ograniczeniem prerogatyw władzy państwowej,
a
zarazem
niedopuszczalną
ingerencją czynników pozarynkowych w sprawy
gospodarcze. Produkty działalności nauko-
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wej są bowiem towarami, a więc muszą
być przedmiotem rywalizacji rynkowej,
w której nie powinno być miejsca na „przywileje" jakichkolwiek grup.
Zastosowanie tych zasad do reformy nauki
i szkolnictwa wyższego sprowadzić można do
trzech spraw najważniejszych:
• pozbawienie naukowców stabilności
zatrudnienia, zdegradowanie ich statusu
do roli wykonawców terminowych umów;
• instytucjonalizacja rywalizacji o pieniądze przez system ubiegania się o granty
w nowo powstałych instytucjach państwowych, przy czym wnioski o granty oceniane
są anonimowo za pieniądze państwowego
monopolisty;
• tzw. parametryzacja, czyli ocenianie
dorobku naukowców i instytucji naukowych według rygorystycznego systemu
punktowego, ustalonego w sposób arbitralny, w interesie urzędników, wbrew
opinii szerszych środowisk naukowych,
ale mającego decydować o losie naukowców przez finansowanie lub odmowę
finansowania ich działalności.
Nieświęty sojusz biurokracji z rynkiem,
„Gazeta Wyborcza”, 1 czerwca 2013

Teleturniej
„FAMILIADA”
Bogusław Śliwerski,
przewodniczący Komitetu Nauk
Pedagogicznych PAN i członek
Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów tak zrecenzował
poziom kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych:
Młodym ludziom proponuje się
dziś wiedzę typu instant. Skondensowaną, która pozwala przebrnąć przez testy. A testy buduje
się na zasadzie teleturnieju „Familiada”. Trzeba dać odpowiedź, jaki
procent ludzi uważa tak czy tak.
Kształcimy coraz większą liczbę
osób, które są podatne na różne
techniki manipulacyjne, osobowości radarowe. Wypuszczamy
pokolenia nastawione zadaniowo,
egoistycznie, unikające zagrożeń.
A przecież istotą edukacji powinno
być wykształcenie osobowości
żyroskopowych, wewnątrzsterownych, kierujących się własnym
rozumem, sumieniem, wartościami
i poczuciem odpowiedzialności.
Musimy dać młodym ludziom trwałe
podstawy do samowychowania
i samorealizacji, wytworzyć u nich
zdolności do racjonalnych ocen,
analizy, kierowania się sumieniem.
Do tego potrzebna jest edukacja
uwzględniająca formację zarówno
etyczną, jak i filozoficzną.
Zmierzamy ku edukacyjnej
katastrofie. Sowietyzację
zastąpiła amerykanizacja,
„Dziennik Gazeta Prawna”,
4 maja 2013

ZASADA
„DARWINIZMU”
Prof. Przemysław Urbańczyk
z Instytutu Archeologii
i Etnologii PAN tak napisał
o powszechności kształcenia:
Prawo wielkich liczb wskazuje,
że nie wszyscy mamy równe
zdolności. Powszechność kształcenia powinna być tylko ofertą,
a nie obowiązkiem przepychania wszystkich przez wszystkie szczeble edukacji. Trzeba
dopuszczać, że na każdym
etapie kształcenia jakaś liczba
uczących się może odpadać
i trzeba im zapewnić łatwe zdobycie praktycznego zawodu.
Kryteria selekcji powinny być
coraz trudniejsze w miarę wkraczania na coraz wyższe szczeble
systemu
edukacyjnego
– aż do zasady bezwzględnego

„darwinizmu" w jednostkach
naukowych, w których powinni
zostawać wyłącznie najlepsi
i najpracowitsi. Tych, którzy nie
wypełniają obowiązku stałego
podnoszenia swoich kwalifikacji,
powinno się zwalniać natychmiast po okresie próbnym, żeby
zrobić miejsce tym zdolniejszym.
Trzeba się pogodzić z tym,
że zwiększanie liczby studentów
wprost proporcjonalnie obniża
poziom wyższego wykształcenia,
bo nie wszyscy się do studiowania (na wysokim poziomie!)
nadają, a i zasoby ludzi nadających się do ich nauczania (na
wysokim poziomie!) też są oczywiście ograniczone. To nie kwestia sprawiedliwości społecznej,
tylko statystyka.
Oburzeni – źle wykształceni,
„Gazeta Wyborcza”,
24 maja 2013

KONTYNENT BEZ INNOWACJI
Prof. Marcin Król z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych zabrał głos
w sprawie wynagrodzeń dla uczonych:
Alexis de Tocqueville pisał, że wybitni mogą być tylko ludzie, którzy mają dość wolnego czasu, inteligencji i pieniędzy, żeby swobodnie myśleć. Inteligencja nie jest
zależna od władz państwowych, natomiast pieniądze są. Nie da się sensownie myśleć,
kiedy ma się na głowie, jak przetrwać do pierwszego. Uczony to taki dziwny zawód,
któremu społeczeństwo płaci za myślenie i za uczenie. Wbrew pozorom jedno jest
z drugim bardzo ściśle związane. Im mniej myślimy, tym gorzej uczymy. Pogląd Tocqueville'a powtarzało wielu myślicieli, ale dzisiaj jest on przez liberalną administrację niechętnie słuchany.
(…) Od pewnego czasu cała Europa nie szanuje swoich uczonych i nie bez powodu
staje się kontynentem bez innowacji i bez ducha. Ten proces będzie się pogłębiał, skoro
nie chcemy jednoznacznie uznać pewnych ograniczonych form elitaryzmu. Demokracja, równość i sprawiedliwość powinny rządzić większością naszego życia publicznego,
ale los czy Pan Bóg talentów równo nie rozdaje. Nie ma potrzeby specjalnie chuchać na
te talenty, bo człowiek naprawdę zdolny sam to wie i sam da sobie radę. Trzeba jednak
stwarzać mu minimalne szanse, a co najmniej nie utrudniać życia.
Paradoksem jest, że w znacznie bardziej zdemokratyzowanej Ameryce elitaryzm
w zakresie uczelni i doceniania intelektualnych talentów jest w pełni rozwinięty, a w Europie – ojczyźnie uniwersytetu – ulega zanikowi. Pewną rolę odgrywają w tym wszystkim
liczby: im więcej studentów, tym gorsza jakość nauczających. Ale wciąż profesor cieszy
się wyjątkowym szacunkiem społecznym (jak pokazują badania opinii publicznej).
Tylko dlatego, że jego zarobki nie są publicznie znane. Możemy narzekać na młodzież,
na szkoły, na system edukacji, ale to wszystko jest bez sensu dopóty, dopóki nie potrafimy docenić, uszanować i odpowiednio opłacić ludzi wybitnych. Sami skazujemy się
na degradację, zresztą wzorem wielu innych państw europejskich. Proszę tylko potem
nie narzekać na poziom polskich osiągnięć naukowych, szczególnie w humanistyce.
Zagoniony profesor nie jest profesorem, tylko wyrobnikiem.
Potrzeba elitaryzmu,
„Dziennik Gazeta Prawna”, 10 czerwca 2013
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Ha, ha, ha

Czy piszę recenzję, czy wniosek o grant, pytają
mnie o H1. Nie jestem zdziwiony, w moich stronach publikacje i cytowania od dawna były
w cenie, swego H nie muszę się wstydzić. Lecz
rozumiem kolegę profesora z innej okolicy, który
odwiedza mnie, szukając rady, jak by tu sobie
H powiększyć. Dlaczego H? – pyta. Bo jest! –
spieszę z odpowiedzią, znajdziesz w sieci. Spochmurniał, wie. Przyszedł zaniepokojony świeżą
lekturą2. Więc mu opowiadam.
H to liczba twoich publikacji poddanych
szczególnej ocenie. Dla każdej pozycji zdobyć
musisz liczbę jej przywołań w piśmiennictwie
innych autorów. Uszereguj prace według malejącej liczby cytowań i sprawdzaj, czy ich liczba
jest większa od numeru na liście (a tak!); gdy
być przestaje, listę obcinasz. Numerek ostatniej
pozycji to twoje H. Proste? Ułamki, procenty,
plusy i minusy nie są potrzebne; zrozumie inżynier, humanista i urzędnik. Mój gość z pobłażaniem przyjmuje aluzję.
H nie będzie większe niż liczba twoich publikacji, nawet u noblistów sięga zaledwie połowy.
Zadbaj o ilość, łącz siły ze współpracownikami,
nawet z konkurencją, próbuj zaprosić do napisanej pracy kogoś z zagranicy. (Milczy zakłopotany). Najskuteczniejszą metodę wypraktykowali
wizjonerzy od wielkich wyzwań: dwustronicowa
publikacja miewa i pięćdziesięciu autorów; jedni
projektują, inni obsługują, ktoś interpretuje,
ktoś pisze. A zespół za morzem cytuje i H każdemu rośnie. Ktoś dał temat, załatwił fundusze,
dorzuca ze zrozumieniem profesor.
H urośnie z czasem; nie ryzykujesz jego
pomniejszenia, gdy ci się nie chce lub już nie
możesz. A gdyby twoją pracę wytykano jako
błędną (lub – strach pomyśleć – nawet fałszywą),
twoje H na tym zyska… (uśmiech).
Jeśli wpadniesz na genialny pomysł, a jedną
pracę zacytują tysiące, twoje H się nie zmieni!
(niedowierzanie). Nie hoduj myśli, nie sprawdzaj
referencji, nie szlifuj zdań – marnujesz czas. H
zyska więcej, gdy ogłosisz krótki list pod atrakcyjnym tytułem. Najlepiej dwa lub trzy, powtórzeniami się nie przejmuj. Twarz gościa się
rozjaśnia. Po angielsku! Marszczy brwi.
Najlepsze na H są cytowania. Nawet kilku
znajomych potrafi zauważalnie dźwignąć twoje
H. Odwdzięczaj się! To nie trudne dla ludzi piszących, komentuje zamyślony profesor. Uwaga,

liczą się tylko cytowania widziane z Filadelfii.
Patrzy zdumiony. A nasze? Niektóre zauważą;
pokazuję mu listę 247 krajowych czasopism,
z której jedno właśnie wykreśliłem, po informacji
rozżalonego wydawcy, że wypadł z filadelfijskiej
listy3. A książki? – docieka profesor. Moje wzruszenie ramion budzi jego irytację. Sam policzę
cytowania i ten H – rzuca gorączkowo. Naiwny,
myślę, nie zna rozporządzenia2, w którym polski
minister nakazuje w tym celu sięgać wyłącznie
po produkt zagranicznej korporacji o przychodach większych niż budżet resortu. Ja przywykłem, za mój darmowy dostęp płaci uczelnia,
a gościa nie chcę rozdrażniać.
Chcąc profesora udobruchać, wyjaśniam jak
sprawiedliwie to działa. U nas H=1 ma szczęśliwy doktorant, autor pierwszej zacytowanej
publikacji, 6 doświadczony doktor, 12 jego promotor w niszowej tematyce, 22 ambitny opiekun
dziesiątek doktorantów, 38 badacz po latach
pracy za granicą, 70 – noblista. W ilu dziedzinach przyznają Noble? – wybucha profesor. Czy
moje książki się już nie liczą? Po polsku pisać
nie warto? Mój doktorant ma pisać dobrze, nie
po angielsku! Rozsierdził się na dobre.
Mam ochotę zapytać, czy każdy rodzaj rozpowszechnianej drukiem wiedzy uważa za
naukę, lecz obawiam się znajomej reakcji: Czy
moja nauka jest gorsza od twojej dlatego, że nie
wiedzą o niej w Pensylwanii? Żegnam go pojednawczo: Tu nie idzie o naukę, lecz o awanse3. No
właśnie – rzuca niepocieszony, więc po co nam
amerykańskie H?
Szczęście, żem go nie uraczył mądrością
zasłyszaną ongi od zaprawionego we władzy
przyjaciela. Gdy zamiast decyzji rządzą algorytmy, a zamiast opinii – liczbowe wskaźniki,
szczególna rola w ustalaniu reguł przypada uczonym z obszarów zaprzyjaźnionych z matematyką
– oni potrafią przewidywać skutki planowanych
procedur. (Zapamiętałem mrugnięcie okiem).
Zanim inni się zorientują, rzecz będzie uchwalonym prawem i pozostanie im tylko narzekać.
Czerwiec, wielka woda, 2013.
Indeks Hirscha, Dz. U. 196 (2011), poz. 1165, § 4, p. 5.
Janusz Gil, Naukowy ranking polskich uczelni, „Polityka”
nr 22 (2013), s. 58.
3
Sławomir Tumański, Segregacja prasowa, „Polityka” nr 23
(2013), s. 67.
1
2
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Rekrutacja po rekrutacji
Uniwersytet Otwarty zaprasza w wakacje

12 lipca, gdy zegar wybije godzinę 14, poznamy
nazwiska maturzystów, którzy od października
będą mogli rozpocząć studia na Uniwersytecie
Warszawskim. Niektórzy mogą pomyśleć, że po
tak intensywnym czasie tempo życia akademickiego zwolni – do wrześniowej sesji poprawkowej na uczelni zalegnie głucha cisza, a senność
zmorzy pracowników administracji. Nic bardziej
mylnego! Już w sierpniu rozpocznie się kolejna
rekrutacja, tym razem swoje podwoje otworzy
Uniwersytet Otwarty UW. – Już w tej chwili mamy
prawie 100 nowości i około 180 ponownych zgłoszeń. Zapowiada się, że w ofercie będzie prawie
300 kursów – mówi Marta Skrzydelska z UO.
Uniwersytet Otwarty jest pierwszym i największym centrum kształcenia otwartego
w Polsce. Na zajęcia oferowane przez UO może
przyjść każdy, kto ukończył 16 lat. Kursy obejmują sześć dziedzin: języki i narody, kultura
i sztuka, człowiek i społeczeństwo, biznes,
gospodarka i prawo, człowiek i środowisko,
nauka i technika. Niektóre z proponowanych
kursów mogą wzbogacić CV, inne przeznaczone
są dla hobbystów. Wśród zajęć, które od dawna
cieszą się nieustającą popularnością słuchaczy
znajdują się: Szok i wzniosłość, czyli jak rozumieć sztukę współczesną?, Etykieta językowa
i skuteczna komunikacja w biznesie oraz Język
arabski w pigułce. Ci, którzy jeszcze nie mieli
okazji w nich uczestniczyć, mogą nadrobić zaległości – te kursy również znajdą się w najnowszej
ofercie UO.
Wszystkie zajęcia oparte są na autorskich
programach, stworzonych przez pracowników
i doktorantów z UW. Kursy językowe nie są zwykłymi lektoratami. Zawsze mają jakiś motyw
przewodni związany z kulturą, np. rosyjskiego
można uczyć się na zajęciach ze śpiewu, a niemieckiego – poznając życie gwiazd kina. Zajęcia
mają różne formy, niektóre odbywają się w sali
wykładowej (np. z protokołu dyplomatycznego),
inne w terenie (np. spacery ornitologiczne Ptaki
wokół nas). Są też takie, na które trzeba przyjść
do sali gimnastycznej (np. Kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie technik w piłce
siatkowej). Zajęcia trwają najczęściej tyle, ile
semestr nauki na uczelni, czyli 30 godzin i kosztują od 180 do 270 zł.
Wśród słuchaczy UO przeważają osoby z wyższym i średnim wykształceniem. Najliczniejszą

grupę wiekową stanowią osoby: w wieku 26-30
lat (29,7%) oraz 31-35 lat (24,9%), łącznie ponad
50% wszystkich słuchaczy. Rekordzista uczestniczył w 36 kursach oferowanych przez UO UW.
Po zakończeniu kursów słuchacze wypełniają ankiety, w których mogą ocenić m.in.
sposób prowadzenia zajęć, gotowość wykładowcy do szerszych wyjaśnień, przygotowanie
dodatkowych materiałów, wzbogacenie wiedzy
w danej dziedzinie itp. W ubiegłym roku zajęcia Uniwersytetu Otwartego oceniono na 4,76
(w skali od 1 do 5).

Izabela Wołczaska
Olga Basik

JJ Więcej informacji
o Uniwersytecie Otwartym
UW znaleźć można
na stronie:
www.uo.uw.edu.pl.

w II trymestrze 2011/12
W ofercie
edukacyjnej
w 2012 roku
znalazło się

756 kursów

234

kursy

w III trymestrze 2011/12

228 kursów

w I trymestrze 2012/13

294 kursy

Prezentacje multimedialne w pigułce
Do your best! Ćwiczymy wystąpienia
publiczne
Gry w bliskich związkach
Doskonała pamięć: techniki
skutecznego zapamiętywania
i utrwalania wiedzy

Popularne
kursy, które
znajdą się
również w
najnowszej
ofercie

Prawo i język – wykłady z zakresu
komunikacji prawniczej i urzędowej;
ćwiczenia i warsztaty w rozumieniu
i pisaniu pism prawnych oraz
urzędowych
Odporność w zdrowiu i chorobie: jak
się rozwija i zmienia w ciągu życia
człowieka
Współczesna fizyka cząstek
elementarnych i jądra atomowego
Sztuka spojrzenia: wstęp do fotografii
naukowej i przyrodniczo-podróżniczej
Etykieta językowa i skuteczna
komunikacja w biznesie
Hiszpańskie smaki/Los sabores de
España
Inspirujący świat pracy – angielski
biznesowy

F

Maciej Geller
Katarzyna Kuś

Festiwal Nauki
w Warszawie

W TYM ROKU

Przez dziesięć dni, od 20 do 29 września odbędzie się prawie tysiąc spotkań przygotowanych
przez ponad 120 placówek naukowych, badawczych, dydaktycznych i kulturalnych stolicy.
W tegorocznej edycji stołecznego Festiwalu
Nauki weźmie udział rekordowa liczba wydziałów i instytutów Uniwersytetu Warszawskiego.
Jest to jedyna w swoim rodzaju okazja, by pokazać, czym się zajmują naukowcy, zaprezentować
szerokiej publiczności prowadzone na uczelni
badania oraz pochwalić się osiągnięciami.
Ponad tysiąc pracowników naukowych
i nauczycieli akademickich będzie pokazywało,
czym jest nauka, do czego można ją wykorzystać i jakie stawia przed nami wyzwania. Otworzone zostaną laboratoria i sale doświadczalne
nie tylko po to, by odpowiedzieć na konkretne
pytania naukowe, ale też, aby pokazać, dlaczego
ważna i przydatna jest wiedza i jak tak naprawdę
wyglądają badania naukowe. Trudno wymienić
wszystko, co w tym roku przygotowują na festiwal pracownicy Uniwersytetu. Będą zarówno
spotkania dla młodzieży, jak i pokazy, warsztaty
i wykłady dla dorosłych. Swoje podwoje otworzy piętnaście wydziałów UW oraz wiele samodzielnych centrów i ośrodków badań, będzie
też można zwiedzać laboratoria fizyczne i biologiczne, pracownie językowe, psychologiczne
i komputerowe.
PO CO I DLACZEGO?

Dr hab. Maciej Geller
pracuje na Wydziale
Fizyki i kieruje festiwalem od jego
początu. Dr Katarzyna
Kuś z Instytutu Filozofii
jest jednym z dwóch
sekretarzy festiwalu.
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Od pierwszego festiwalu minęło już siedemnaście lat. Spotkania popularnonaukowe, pikniki
edukacyjne, kawiarnie dyskusyjne i festiwale
nauki są teraz organizowane w każdym większym mieście i we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce. W tym czasie dorobiliśmy
się całego, nowego pokolenia popularyzatorów,
którzy rozumieją, że rola naukowca nie sprowadza się do pracy w zamkniętym środowisku, lecz
że jego obowiązkiem jest także dzielić się zdobytą wiedzą.
Gdy zastanawiamy się, dlaczego nie zamykać się w wieży z kości słoniowej, lecz podejmować
wysiłek
popularyzowania
nauki,
przychodzą na myśl przynajmniej trzy racje.
Po pierwsze, wyniki badań naukowych mają
wpływ na codzienne życie każdego z nas. Można
nie wiedzieć, jak działają urządzenia elektroniczne, telefony komórkowe, systemy nawigacji
satelitarnej czy szczepionki rekombinowane,

jak przeprowadza się analizy ekonomiczne i na
jakich podstawach powstają prognozy pogody.
Życie codzienne, jego jakość i rozwój są jednak
w wysokim stopniu zależne od osiągnięć nauki.
Łatwiej żyć, gdy rozumie się otaczający świat.
Po drugie, korzystanie z osiągnięć nauki jest
jednym z lepszych, jeśli nie najlepszym, ze znanych sposobów zmieniania i ulepszania świata.
Jej rozwój niesie ze sobą jednak również poważne
zagrożenia oraz stwarza dylematy moralne. Decyzję o tym, w jaki sposób powinna być uprawiana,
na co należy kłaść nacisk, a czego unikać, musi
podjąć każde społeczeństwo. To rolą naukowców
jest jednak dostarczanie wiedzy, która pozwoli
odpowiedzieć na te pytania. Dziś w wartość nauki
mało kto wątpi, często jednak podczas debat społecznych i ekonomicznych zapomina się o niej.
Tymczasem bez jej uwzględnienia i nakładów
na rozwój nie da się rozwiązywać skutecznie dzisiejszych problemów.
Po trzecie wreszcie, wiedza – od umiejętności wyliczenia pochodnej przez rozumienie procesów fotosyntezy i dziedziczenia po znajomość
choćby prawa starożytnych Rzymian i sanskrytu
– jest częścią naszej cywilizacji. Nie jest tym
samym osobistą własnością naukowców i specjalistów w danej dziedzinie, lecz należy do naszego
dziedzictwa kulturowego.
Podczas Festiwalu Nauki w Warszawie propagujemy hasło Brak inwestycji w naukę to
inwestycja w ignorancję. Polecamy też refleksję
nad innym porównaniem: W nauce, przeciwnik
naszych poglądów jest moim współtowarzyszem
na drodze zbliżania się do prawdy, a nie, jak
w polityce, przeciwnikiem, którego należy bezwzględnie niszczyć. To właśnie takie postępowanie zapewnia od kilku wieków niebywały rozwój
nauki.
SKĄD POMYSŁ?

Pomysłodawcą spotkań naukowców z szeroką
publicznością był biofizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, twórca polskiej biofizyki molekularnej, prof. David Shugar. W połowie lat
dziewięćdziesiątych zaproponował w środowisku
Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego UW zorganizowanie w jeden z weekendów kilku wykładów
popularnonaukowych. Inicjatywę podchwycili
naukowcy z licznych instytucji naukowo-badawczych i kulturalnych Warszawy. Z kilkudziesięciu spotkań w trakcie jednego weekendu

w 1997 roku festiwal rozrósł się w dziesięciodniowe święto nauki, podczas którego można
wybierać z kilkuset spotkań, wykładów, warsztatów i pokazów. Spotkania festiwalowe dotyczą
większości dziedzin wiedzy, pozwalają zapoznać
się z różnymi gałęziami techniki i technologii
oraz dają możliwość kontaktu ze sztuką.
Sygnatariuszami porozumienia z 1997 roku
powołującego festiwal przy Uniwersytecie Warszawskim byli rektorzy Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej oraz prezes Polskiej Akademii
Nauk. Animatorami, czyli placówkami istotnie wspomagającymi organizacyjnie tworzenie
Festiwalu, są Wydziały Fizyki UW i Politechniki
Warszawskiej oraz Instytut Biochemii i Biofizyki
PAN. Za obsługę kontrolno-finansową odpowiedzialny pozostaje nieodmiennie Uniwersytet
Warszawski.
Uniwersytet Warszawski wnosi największy wkład w tworzenie imprez festiwalowych,
dostarcza wielu sal i laboratoriów. Festiwal działa
również dzięki wparciu finansowemu najpierw
Komitetu Badań Naukowych, a później Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki
wkładowi organizacyjnemu placówek naukowych, pozyskiwanym funduszom sponsorskim
firm rozumiejących wartość nauki oraz w znacz-

nej części dzięki pracy społecznej samych JJ Program oraz dodatkowe
informacje o festiwalu
naukowców.
FESTIWAL PO SIEDEMNASTU LATACH

znajdują się na stronie:
www.festiwalnauki.
edu.pl.

Dziś w festiwalu biorą udział wszystkie najważniejsze uczelnie warszawskie, instytuty Polskiej
Akademii Nauk, instytucje kultury oraz wiele
stowarzyszeń i organizacji naukowo-edukacyjnych. Organizatorom stawiamy warunek, by
spotkania były przystępne dla osób, które nie
mają kontaktu z badaniami naukowymi i nie
przyszły po to, by uczestniczyć w seminariach
akademickich, lecz chciałyby po prostu więcej
wiedzieć i więcej rozumieć. Organizujemy specjalne spotkania dla młodych i najmłodszych.
Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy cieszące
się wielkim zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, lekcje dla szkół w placówkach naukowych
i kulturalnych. Program festiwalu przygotowuje
ponad 100 instytucji, a w nich ponad tysiąc pracowników naukowych, wspomaganych przez
studentów, doktorantów, pracowników technicznych, administracyjnych i obsługi. Zapraszamy
do uczestnictwa w festiwalu także naukowców,
którzy jako słuchacze chcieliby dowiedzieć się,
co robią ich koledzy z innych wydziałów.

Manifest programowy Festiwalu Nauki

Dlaczego to robimy?
W 1989 roku zaczęliśmy zmieniać polskie życie. Początkiem były wolności
obywatelskie, demokratyczne zasady i instytucje. To nie wystarcza. Stoimy przed
innym, może trudniejszym wyzwaniem: jak spowodować, by w jednoczącej się
Europie być równorzędnym partnerem, a nie jedynie robotnikiem bądź technikiem odtwarzającym cudze pomysły. Rozstrzygnie o tym konkurencyjność polskich produktów na światowych rynkach, a o niej nie wysiłek fizyczny, lecz wkład
myśli naukowej umiejętnie przetworzony przez technikę i technologię.
Rozumieją to Stany Zjednoczone, Japonia, prawie cała Europa i wiele innych
rozwijających się krajów świata. Dodatkowo w krajach rozwiniętych drugie
tyle dokłada zwykle sektor prywatny. Tymczasem nakłady na naukę w budżecie państwa są od dawna w Polsce rozczarowująco niskie. Trzeba tę sytuację
zmienić i przekonać nie tylko polskich polityków, lecz także społeczeństwo, że
warto inwestować w naukę. To ostatecznie zadecyduje, czy będziemy mieli dość
środków na właściwą opiekę medyczną, oświatę, kulturę, wreszcie – na godziwe
wynagrodzenia. A także o tym, czy nasza zdolna młodzież będzie współtworzyć
Polskę, czy wspomagać gospodarki innych krajów świata.
Od poziomu nauki, jej wykorzystania i dobrego wykształcenia społeczeństwa zależeć będzie, czy będziemy rozumieli świat i umieli w nim działać. Festiwal Nauki
to wkład środowiska naukowego w myślenie o lepszej Polsce.

Festiwal Nauki 2013:

JJ 17. edycja, 20-29
września,
JJ dla uczestników festiwalu
swoje sale wykładowe
i laboratoria otworzy 15
wydziałów UW,
JJ do festiwalu przyłączy
się około 120 instytucji
naukowych, badawczych,
dydaktycznych
i kulturalnych stolicy,
JJ odbędzie się prawie
tysiąc spotkań,
JJ zaangażowanych
jest ponad tysiąc
pracowników naukowych.

Magdalena Fikus, Maciej Geller, Anna Lesyng
oraz organizatorzy spotkań festiwalowych
Manifest został podpisany w 1997 roku.
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NA TRAKCIE
ADAM TYSZKIEWICZ

Adam Tyszkiewicz pracuje
w Muzeum UW.

NA TRAKCIE .

30

P

Pomnik z „cegiełek”

Dzieje posągu ks. Józefa Poniatowskiego

Na początku roku na łamach „UW” ukazał się
artykuł poświęcony pomnikowi Mikołaja Kopernika, autorstwa Bertela Thorvaldsena. Ten znakomity, duński artysta wykonał dla Warszawy
jeszcze jeden okazały monument – figurę księcia
Józefa Poniatowskiego. Stojący obecnie przed
Pałacem Prezydenckim, posąg bohatera wojen
napoleońskich stanowi dziś nie tylko jedną
z najważniejszych wizytówek stolicy. Jest też
symbolem dwóch ostatnich, pogmatwanych stuleci naszego kraju.
Idea ufundowania w Warszawie pomnika bratanka Stanisława Augusta Poniatowskiego narodziła się niebawem po jego tragicznej śmierci
w nurtach Elstery w 1813 r. Klęska Napoleona
pod Lipskiem odmieniła diametralnie sytuację
w Europie. Okupowane przez wojska rosyjskie
Księstwo Warszawskie praktycznie już dogorywało. W tak trudnym okresie naród polski
potrzebował bardzo czytelnych symboli państwowych, na których mógłby budować marzenia o niepodległości. Dlatego też, wykreowano
kult księcia Józefa Poniatowskiego, przydając
mu wiele legend i otaczając go aureolą sławy.
Pierwsze działania związane z fundacją
pomnika Józefa Poniatowskiego podjęli generał
Stanisław Mokronowski – przyjaciel i towarzysz
broni zmarłego księcia oraz ks. Adam Czartoryski. Wspomagała ich stryjeczna siostrzenica
księcia Józefa – Anna z Tyszkiewiczów Potocka.
Goszcząc w listopadzie 1815 r. w pałacu w Wilanowie Aleksandra I, udało jej się uzyskać od cara
Rosji oficjalną zgodę na wzniesienie w Warszawie
pomnika polskiego bohatera. Dzięki tej decyzji
mógł zawiązać się legalnie komitet budowy ze
wspomnianymi już Czartoryskim i Mokronowskim oraz wykonawcą testamentu ks. Poniatowskiego – kasztelanem Aleksandrem Linowskim.
Na początek podjęto wysiłek zebrania odpowiednich funduszy. Zadanie to nie należało do najłatwiejszych, mimo że datki napływały od całego
społeczeństwa. Swoje „cegiełki” dorzucały,
m.in.: oddziały wojskowe, arystokracja, chłopi
i Żydzi. Paradoksalnie najbardziej opieszale
zareagowali ci, na których najbardziej liczono,
czyli rodzina księcia Józefa Poniatowskiego.
O wiele trudniejszą kwestią dla komitetu
okazało się wybranie najwłaściwszej formy
pomnika oraz najodpowiedniejszego wykonawcy. Interesujące propozycje przygotowali,
m.in.: Piotr Aigner (projekt sarkofagu) i Zyg-

munt Vogel (wizja świątyni pamięci), jednak
pomysły ich nie spotkały się z aprobatą. Pojawiła
się też idea uczczenia pamięci księcia domem
dla inwalidów, który miałby stanąć w okolicach
Belwederu. Patroni przedsięwzięcia pragnęli
jednak by przyszły pomnik nawiązywał do słynnego monumentu Marka Aureliusza w Rzymie.
Rozważano też oddanie zlecenia znanym niemieckim rzeźbiarzom: Chrystianowi Rauchowi
lub Karolowi Schinklowi, a nawet włoskiemu
mistrzowi dłuta Antonio Canovie. Ostatecznie, za namową Józefa Sierakowskiego (radcy
stanu w Ministerstwie Oświaty), zdecydowano
się na mieszkającego w Rzymie – Bertela Thorvaldsena. 18 lipca 1818 r. w Wiecznym Mieście
kontrakt z artystą w imieniu strony polskiej
podpisał Leon Potocki. Umowa zapewniała rzeźbiarzowi honorarium 12 000 rzymskich skudów,
płatne w trzech ratach. Artysta przystąpił od
razu do pracy.
Z włoskiej ziemi wykopany

„Wydaje się jakby z włoskiej ziemi został wykopany…” – takimi to poetyckimi słowami polscy
wielbiciele klasycyzmu wielokrotnie opisywali
warszawski, konny posąg Józefa Poniatowskiego. Punktem wyjścia dla Thorvaldsena był
oczywiście słynny pomnik Marka Aureliusza,
zachowany doskonale od czasów starożytnych
na Kapitolu. Jeszcze innymi źródłami inspiracji dla duńskiego rzeźbiarza stały się konne
posągi Noniuszów Balbusów z Museo Nazionale
w Neapolu oraz płaskorzeźba Marka Kurcjusza
z rzymskiego Palazzo dei Conservatori. Nad
Zatokę Neapolitańską artysta udał się także,
by obejrzeć w stajniach generała Nugenta arabskiego konia, który należał ponoć w przeszłości do księcia Józefa Poniatowskiego. Pierwsze
szkice rysunkowe wyszły spod ręki Thorvaldsena jeszcze w 1818 r. Początkowo rzeźbiarz przychylał się opiniom komitetu, by Poniatowskiego
przedstawić w stroju narodowym, jednakże gdy
tylko przysłano mu z Warszawy materiały dokumentacyjne, tj. rysunek projektowy Aleksandra
Orłowskiego, litografię portretu księcia pędzla
Marcella Bacciarellego oraz gwasz Michała Stachowicza, zdecydowanie opowiedział się za stylistyką antyczną. Znacznie później do rzymskiej
pracowni Thorvaldsena trafił też szkic portretowy ks. Poniatowskiego, autorstwa profesora
Oddziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie

Pomnik ks. Józefa Poniatowskiego
przed Pałacem Prezydenckim
w Warszawie.

Warszawskim – Antoniego Brodowskiego. Artysta rozważał także połączenie rzeźby z fontanną
poprzez umieszczenie na postumencie pomnika
płaskorzeźby z wizerunkiem boga rzecznego
(personifikacja Elstery) podtrzymującego urnę,
z której wypływałby strumień wody do basenu
umieszczonego poniżej. Ostateczne decyzje co
do kształtu pomnika zapaść miały jednak w Warszawie, do której Thorvaldsen zawitał 19 września 1820 r., powracając z Kopenhagi do Rzymu.
Na salonach warszawskich

Przez całe życie sława wyprzedzała duńskiego
artystę zawsze o mile, dlatego też od pierwszego dnia pobytu w stolicy Królestwa Polskiego
zapraszano go na oficjalne spotkania, uroczystości i rauty. Na Zamku Królewskim uzyskał
audiencję u przebywającego w tym czasie w Warszawie na sesji sejmowej cara Aleksandra I. Na
Uniwersytecie Warszawskim Oddział Sztuk
Pięknych urządził na jego cześć uroczysty obiad.
Być może, podczas tego spotkania, Thorvaldsen
poznał dwóch swoich przyszłych, niezwykle
utalentowanych uczniów: Pawła Malińskiego
i Jakuba Tatarkiewicza. Dla tego pierwszego
Stanisław Kostka Potocki załatwił nawet stypendium, umożliwiające mu towarzyszenie Duńczykowi w drodze powrotnej do Rzymu. Na uczelni
warszawskiej Thorvaldsen zwiedził z pewnością,
dopiero co zakupioną od spadkobierców Stanisława Augusta, kolekcję odlewów gipsowych.
Podjęto nawet z nim rozmowy na temat nabycia
dla Uniwersytetu odlewów najważniejszych jego
prac. Niestety projekt ten nie został nigdy zrealizowany; na uczelnię dotarły natomiast wiele
lat później modele gipsowe pomników Józefa
Poniatowskiego i Mikołaja Kopernika. Tho-

rvaldsen wziął także udział w uro- Pewien gość oburzył się
czystościach położenia kamienia
węgielnego pod gmach królew- z powodu ubrania wodza
skiego Towarzystwa Przyjaciół w jakieś „gałgany”
Nauk. Spotkał się ze Stanisławem
Staszicem i uzgodnił warunki
wykonania pomnika Kopernika. Najważniejszym jednak celem jego wizyty nad Wisłą było
doprecyzowanie umowy, dotyczącej posągu księcia Poniatowskiego. Podczas rozmów z komitetem ustalono ostatecznie klasyczną pozę konia
i antykizujący kostium jeźdźca (z polskim orłem
na piersi). W przypadku nagłej śmierci artysty
zamówienie dokończyć miał jego najbardziej
zaufany uczeń Pietro Tenerani. Zrezygnowano
też z pomysłu z wodotryskiem, w jego miejsce
rzeźbiarz zobowiązał się wykonać bezinteresownie dwa reliefy na postument, tj. wejście wojsk
polskich do Krakowa w 1809 r. oraz wyjście wojsk
pruskich z Warszawy i wkroczenie do niej armii
Napoleona z księciem Józefem Poniatowskim na
koniu. Bardzo długo rozmawiano na temat przyszłej lokalizacji pomnika. Proponowane pierwotnie lokalizacje posągu, m.in.: pl. Trzech Krzyży,
Ogród Saski, pl. za Żelazną Bramą oraz najczęściej forsowana przez komitet – pl. Krasińskich,
nie przypadły do gustu artyście. Preferował on
ustawienie posągu przy Krakowskim Przedmieściu, tuż obok już nieistniejącej kamienicy
Wasilewskiego (znajdowała się na wysokości ul.
Bednarskiej).
Paskiewiczowskie kajdany

Pomimo zapewnień Thorvaldsena, że rzeźba
księcia będzie gotowa w przeciągu roku, prace
nad nią posuwały się mozolnie. Mijały lata,
umierali kolejni członkowie komitetu budowy
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Józef Poniatowski portret
wg Antoniego Brodowskiego,
Muzeum UW.

Na początek podjęto wysiłek zebrania
odpowiednich funduszy. Zadanie to nie
należało do najłatwiejszych, mimo że
datki napływały od całego społeczeństwa.
Paradoksalnie najbardziej opieszale
zareagowali ci, na których najbardziej liczono,
czyli rodzina księcia Józefa

NA TRAKCIE .

32

pomnika, a z rzymskiej pracowni artysty wychodziły w międzyczasie inne arcydzieła, np. słynny
posąg Chrystusa, pomnik nagrobny Włodzimierza Potockiego czy Dwunastu Apostołów. Ostatecznie model pomnika księcia został ukończony
w 1826 r. Musiały upłynąć jednak kolejne trzy
lata nim trafił on w skrzyniach, drogą morską
przez Gdańsk do Warszawy. By zaspokoić ciekawość mieszkańców miasta rzeźbę wystawiono
w specjalnie na ten cel zbudowanej szopie
obok Teatru Narodowego na pl. Krasińskich.
W prasie warszawskiej, a także na salonach rozpoczęła się wnet ożywiona dyskusja pomiędzy
klasycystami a romantykami na temat formy
pomnika. Pierwsi głosili, że jego klasyczna stylistyka najpełniej odpowiada prawidłom sztuki
i odzwierciedla wielkość charakteru przedstawionej postaci. Drudzy natomiast wytykali palcami sztywność, brak namiętności oraz przede
wszystkim niehistoryczność odzieży księcia.
Znawca tematu Ernest Łuniński w przedwojennej publikacji O pomniku księcia Józefa
Poniatowskiego i Thorvaldsenie donosił nawet,
że „niektóre damy zgorszyły się pokazywaniem
figury nieprzyzwoicie odzianej z gołemi nogami
i rękami…”. Pewien gość oburzył się z powodu
ubrania wodza w jakieś „gałgany”.
W lutym 1830 r. udało się zawrzeć umowę
na odlew pomnika. Tego niezmiernie trudnego zadania podjęli się Klaudiusz Franciszek
Grégoire i jego syn Emile. Warto wspomnieć,
że kontrakt został zawarty w obecności Jana
Wincentego Bandtkiego – rejenta kancelarii hipotecznej województwa mazowieckiego,
a także wykładowcy prawa na Uniwersytecie
Warszawskim. W międzyczasie, w porozumieniu
z carem Mikołajem I, ustalono nową lokalizację
pomnika, a mianowicie dziedziniec przed Pałacem Namiestnikowskim. Niestety ze względu
na wybuch powstania listopadowego prace nad
pomnikiem w zakładzie odlewniczym Grégoire’ów na okres walk przerwano. Gdy w 1832 r.
odlew posągu został ostatecznie ukończony, nie
było dla niego miejsca w popowstaniowej rze-

czywistości warszawskiej. Padały propozycje
przeniesienia go do Krakowa bądź Jabłonny.
Rosjanie rozważali nawet przerobienie posągu
Poniatowskiego na wizerunek Św. Jerzego
i przewiezienie go do Moskwy. Koszty tego nierealnego pomysłu były jednak kolosalne. Decyzją cara rzeźbę w 1836 r. odesłano do Modlina,
gdzie przez kilka lat przeleżała w skrzyniach.
Sześć lat później na prośbę namiestnika Iwana
Paskiewicza trafiła do jego majątku w Homlu,
gdzie ustawiono ją w parku i otoczono armatami
zdobytymi w bojach tureckich w 1829 r. Do Warszawy posąg Poniatowskiego powrócił dopiero
po Traktacie Ryskim. Pamięć o niechlubnym
okresie rządów Paskiewicza spowodowała, że
pomnik stanął na pl. Saskim pomiędzy monumentalną kolumnadą projektu Adama Idźkowskiego a Soborem św. Aleksandra Newskiego,
który zresztą wkrótce rozebrano. Autorem
nowego cokołu posągu został znany warszawski
architekt – Aleksander Bojemski. W uroczystościach odsłonięcia pomnika wzięli udział prezydent Stanisław Wojciechowski, marszałek Józef
Piłsudski oraz marszałek Francji i Polski Ferdynand Foch.
W czasie II wojny światowej monument trwał
na swym miejscu niezłomnie, pomimo widocznej niechęci Niemców. Zniszczony został dopiero
w grudniu 1944 r. na rozkaz gen. Ericha von dem
Bacha. Udało się go zrekonstruować w 1951 r.,
dzięki pomocy i nakładom finansowym Muzeum
Thorvaldsena w Kopenhadze. Wykonany na
podstawie oryginalnego odlewu gipsowego
nowy, brązowy pomnik ks. Józefa Poniatowskiego umieszczony został początkowo przed
budynkiem Starej Pomarańczarni w Łazienkach
Królewskich, a w 1964 r. przeniesiono go przed
Pałac Namiestnikowski. W ten sposób historia
zatoczyła koło. Posąg trafił tam, gdzie pierwotnie
miał stanąć w 1830 r. Ironia losu jest tym większa, że miejsce to od 1870 r. do 1917 r. zajmował
monument znienawidzonego przez Polaków
namiestnika Iwana Paskiewicza.

p

„Przybytek Nauk”

w smutnych latach 1832-1836

„W roku 1832 po wyniesieniu z dziedzińca Kazimierowskiego Dyrekcyi Edukacyjnej i połączeniu jej z Komissyą Spraw Wewnętrznych
a jeszcze bardziej po śmierci wyższy zarząd
Pałacu mającego urzędnika Kamińskiego,
wszystko w nim poszło w największe zaniedbanie. Krowy świnie owce zaczęły się paść a stada
kur, gęsi i kaczek zanieczyszczały place na trawnikach dziedzińca który się stał ulicą przechodową dla wszystkich. W końcu ów podziwiany
przybytek Nauk przybrał postać brudnego folwarku. Taki nieład i brudne zaniedbanie trwało
aż blizko po koniec 1834 roku.
W roku 1834 dopiero gdy Generał Okunew
w tytule Inspektora Zakładów Naukowych
zawodów zaczął w Komissyi Rzą[dzącej]. S. W.
i D i O. P. wyrobiła w miesiącu Październiku
polecenie ażeby Jarocki Dyrektor Gabinetów
przyjął zarząd Pałacu Kazimierowskiego i żeby
starał się w nim zaprowadzić przyzwoity porządek. Za pośrednictwem Generała Okunewa
uzyskując Jarocki zezwolenia i odpowiednie
fundusze od Komissyi Rządowej przyczynił się
w ciągu lat 5 to jest do 1840 roku do zaprowadzenia porządku w Pałacu Kazimierowskim,
a mianowicie: 1° Zabrudzone gmachy zostały na
nowo otynkowane i pomalowane. 2° W miejscu
lichych drewnianych do upadku chylących się
kloak tak na północnym jak na południowym
brzegu dziedzińca wybudowano murowane. 3°
Mur graniczny przy ulicy Oboźnej znacznie
nadpsuty, został zreperowany, podwyższony
i po obu stronach otynkowany. 4° W miejscu
popróchniałego klockowego wymoszczenia
w przedsionkach Korpusu, położono wiecznotrwały cios zrobiony z wielkich głazów znajdujących się w obrukowaniach gmachów na
dziedzińcu będących. 5° Przy upadku góry
na północnej stronie ogrodu pałacowego gdzie
skośnie schodzący kanał co moment się zapadał, i na koszta naprawy Rząd i Komissyę Kanałową narażał: wymurowano basztę ściekową.
6° Przerobiono przyzwoicie domek stróżów
przy murze P. P. Wizytek będący. 7. W ogrodzeniu dziedzińca w miejsce zbutwiałych
dano nowe sztachety. 8. Dół Korpusu zupełnie
przeistoczono wewnątrz, i stosowniejszym na
pomieszczenie Klass Gimnazyalnych zrobiono;
przebito bowiem przez całą długość gmachu
korytarz, powyrzucano przedziały antresolowe,

i wypruwszy w ścianach nowe cybuchy kominowe; wiele miejsca mniej dotąd użytecznych
w tym gmachu zamieniono w dogodne dla
Klass salony. 9. Ponieważ wązkie obrukowanie gmachów w dziedzińcu po większej części
z wielkich głazów złożone, przez czas stało się
nierówne i niewygodne, owe głazy przyzwoicie
popłytowane tak materjał brukowy pomnożyły,
że dwa dotąd błotniste kwadratowe ustępy
między korpusem i przyległemi gmachami
zabrukowano i przed Korpusem liniią bruku
wyprostowano i zabrukowaniem pawilonów
połączono. 10. Nieprawym sposobem jeszcze
za Pruskiego Rządu na południową zachodnią stronę dziedzińca wsunione obce liche
budynki i ogródki zostały zniesione dziedziniec w tamtej stronie znacznie rozszerzony. 11.
Podobnież nieprawnie na Królewskich zdrojach przy ulicy Oboźnej zbudowane dwa liche
domki zburzono, zdroje ze znacznym kosztem
w nowy murowany kanał zebrano i gustownie
ich wpływ urządzono. Współcześnie Generał
Gołowin Dyrektor Prezydujący w Komissyi R.
S. W. D. I O. P. kazał wygodny wjazd na rzeczoną ulicę Oboźną wielkim kosztem wysypać
i najbrudniejszy kąt w ozdobną ulicę zamienił. 12. Na wstępie do szerokiego dziedzińca
postawiono ozdobną kratę żelazną z bramą
zamykaną; przy niej drewnianą strażnicę czyli
domek dla stróżów straż nocną odbywających.
13. Dla Kursów Pedagogicznych i dla Towarzystwa Egzaminacyjnego w dolnych Salach
gmachu Mineralogicznego urządzono podług
rozkazu Generała Gołowina wzorowy lokal. Tak
dbały Generał Okunew o zewnętrzny porządek
Pałacu Kazimierowskiego i odpowiednie użytkowanie z gmachów jego, nie opuścił z uwagi
i zakładów naukowych w tychże gmachach
znajdujących się. Za jego to staraniem dokonano następujących robót: 1. Ze szczątków
drewnianych które na poddaszach były rozrzucone utworzono użyteczny Gabinet Modelów
Architektonicznych. 2° Uporządkowanie zbioru
Minerałów krajowych, od Radcy Górniczego
Puscha zakupionych, gabinet Mineralogiczny
o jedną salę powiększyło. Tym sposobem gabinet ten całe pierwsze piętro zajął. 3. Oczyszczenie i ponaprawianie machin w gabinecie
fizycznym uczyniono. 4. Gabinet Zoologiczny,
przez dodanie dwóch sal przyległych na pół-
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nocnej stronie powiększono i upiększono. 5.
Gabinet Gipsów w największym nieładzie
i zabrudzeniu będący przez umiejętne dopilnowanie oczyszczenie starych posągów i złożenie nowych, które tak jak z Paryża przyszły,

w częściach na podłodze gabinetu rozrzucone
leżały; utworzono najozdobniejszy, a dla Malarstwa i Rzeźby niezbędnie potrzebny, bogato
w antyki uposażony Gabinet. /zwiedzany przez
J. O. Namiestnika w 1836 r/.”

Wspomniane przez Jarockiego „stada kur, gęsi
i kaczek” biegające przy gmachach uniwersyteckich zamiast rzesz studentów, musiały robić
niezwykle przygnębiające wrażenie. Nie dziwią
zatem słowa z jednego pamiętnika z tamtych
czasów: „Warszawa jak wdowa prowadzi żywot
sierocy, dotąd jęcząc i płacząc na przemian”.
Jan Kucharzewski, zasłużony badacz czasów
paskiewiczowskich, zauważył, że trwała likwidacja Uniwersytetu, nie zaś tylko okresowe jego
zamknięcie, i niemal doszczętna grabież jego
zbiorów zaskoczyły najbardziej serwilistycznych urzędników carskich, w tym samego Iwana
Paskiewicza. Bezlitosny i bezduszny car Mikołaj
I napisał: „Wszystkie te przedmioty należą do
Rosji z prawa wojny, gdyż wojska rosyjskie zajęły
Warszawę siłą oręża”. Już w lutym 1831 roku,
spodziewając się szybkiego upadku powstania car tak pisał do feldmarszałka Iwana Dybicza [jego miejsce zajął niebawem Paskiewicz]:
„Opieczętujesz Pan bibliotekę uniwersytecką
i bibliotekę Towarzystwa Przyjaciół Nauk”.
Na nic zdały się liczne petycje w sprawie pozostawienia w Warszawie przynajmniej książek naukowych pisane przez niemal wszystkich dziekanów,
m.in. Adama M. Kitajewskiego i Marcina Rolińskiego oraz Franciszka Armińskiego, dyrektora
Obserwatorium Astronomicznego. Autorem
jednej z petycji był również Jarocki, który w 1834
roku został zarządcą Pałacu Kazimierzowskiego,
czyli całego campusu uniwersyteckiego. Dzięki

niemu Gabinet Zoologiczny został doprowadzony do jeszcze większego rozkwitu, pozyskał
też nowe pomieszczenia.
Nie mamy powodów, aby wątpić w wielki
wkład Jarockiego w konserwację gmachów uniwersyteckich i uporządkowanie całego obejścia.
De facto dopiero w tym miejscu Kroniki nasz
profesor zoologii zadbał o swoje dobre imię
i szczegółowo wymienił wszystkie swoje dokonania. Po bez mała 170 latach, które minęły od
wydania publikacji, nie możemy nie wyrazić
naszego dla niej i dla autora uznania, pomimo
że dla wielu była to forma kolaboracji z zaborcą.
Najwyraźniej Jarocki znalazł linię porozumienia
i dobrej współpracy zarówno z Nikołajem Okuniewem, Inspektorem Zakładów Naukowych,
jak i Ewgenijem Gołowinem, dyrektorem prezydującym w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego.
W publikowanym tu fragmencie Kroniki
szczególnie interesujące są odniesienia do Pałacu
Kazimierzowskiego i do utworzenia wjazdu od
strony ul. Oboźnej, który do dziś pozostaje w tym
samym miejscu. Pisząc „dół Korpusu” Jarocki
ma oczywiście na myśli główny gmach Uniwersytetu. „Zupełnie przeistoczono [go] wewnątrz
– czytamy w Kronice – i stosowniejszym na
pomieszczenie Klass Gimnazyalnych zrobiono;
przebito bowiem przez całą długość gmachu
korytarz, powyrzucano przedziały antresolowe
[…]”. O tej transformacji wnętrza dają wyobra-

Widok dziedzińca
uniwersyteckiego,
M. Zaleski.

Jerzy Miziołek
Hubert Kowalski

Prof. dr hab. Jerzy
Miziołek jest dyrektorem
Muzeum UW, a dr Hubert
Kowalski jego zastępcą.
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żenie przekazy ikonograficzne z epoki. Właśnie
w tej przestrzeni umieszczono Bibliotekę Szkoły
Głównej (1862-1869). Pierwotna biblioteka, ta
ograbiona w 1832 roku, znajdowała się również
na pierwszym piętrze.
Pomimo niezwykłej zwięzłości Kroniki jej
autor nie zapomina o przywołaniu nazwisk
swoich przełożonych. „Współcześnie Generał
Gołowin – pisze Jarocki – kazał wygodny wjazd
na rzeczoną ulicę Oboźną wielkim kosztem
wysypać i najbrudniejszy kąt w ozdobną ulicę
zamienił”. Kolejnym ważnym wydarzeniem, być
może również spowodowanym przez wspomnianego dyrektora, było zbudowanie ogrodzenia „na
wstępie do szerokiego dziedzińca […] z bramą
zamykaną”.
Pomimo tych wszystkich zabiegów konserwatorskich i nowych inwestycji intensywne
niegdyś życie campusu nie miało w latach 30.
XIX wieku już tej atmosfery, co w czasach Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego. W Pałacu
Kazimierzowskim umieszczono Gimnazjum, tuż
po roku 1840 przeniesiono je do nowego gmachu
znanego dziś jako Szkoła Główna (siedziba Instytutu Archeologii); w gmachu mineralogicznym
(gdzie dziś mieści się polonistyka) umieszczono
Kursy Pedagogiczne.
Jeśli wierzyć Jarockiemu, inspektor Okuniew
zaangażował się ogromnie w uporządkowanie
wszystkich pozostałości po gabinetach naukowych Uniwersytetu, w tym mineralogicznego,
który podobnie jak zoologiczny został znacznie
rozbudowany. Wspomniane w Kronice modele
architektoniczne trafiły z czasem do Muzeum

Starożytności, założonego w Pałacu Kazimierzowskim przez Hipolita Skimborowicza. Wśród
nich znajdowały się też wykonane z korka modele
Koloseum, Świątyni Sybilii w Tivoli i Łuku Konstantyna Wielkiego. Tylko ten ostatni przetrwał
do naszych czasów i niebawem, pomimo słabego stanu zachowania, ozdobi nową ekspozycję
Muzeum UW.
Niezwykle ciekawy, w związku z przywracaniem Sali Kolumnowej z jej odlewami gipsowymi do jej dawnej świetności, jest passus
dotyczący tychże odlewów. Jarocki pisze o umiejętnym oczyszczeniu starych posągów i „złożeniu
nowych, które tak jak z Paryża przyszły, w częściach na podłodze gabinetu rozrzucone leżały”.
Wiemy z innych źródeł, że spora grupa odlewów
nadeszła znad Sekwany tuż przed wybuchem
powstania. Dzięki Jarockiemu wiemy, że podobnie jak posąg księcia Józefa Poniatowskiego,
przybyły zbyt późno, by cieszyć oczy studentów
i profesorów w atmosferze normalnie funkcjonującego Uniwersytetu. I teraz oto, jakby na
otarcie łez po zamknięciu Oddziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu, „utworzono najozdobniejszy,
a dla Malarstwa i Rzeźby niezbędnie potrzebny,
bogato w antyki uposażony Gabinet”. Niebawem,
w 1844 roku, gdy powstała w murach uniwersyteckich Szkoła Sztuk Pięknych, która wykształciła rzesze artystów malarzy, w tym m.in. tak
znakomitych jak Wojciech Gerson, gabinet ten
stał się centrum warszawskiego życia artystycznego. O tym wielkim wydarzeniu w kulturalnym
życiu Warszawy pisze Jarocki w kolejnym fragmencie Kroniki.
Zdrój przy ulicy Oboźnej
w Warszawie, A. Gierymski.
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O Fidiaszu, Amazonkach
i Demostenesie
Hej, popatrzcie, jakie to fantastyczne wnętrze i jakie wspaniałe rzeźby…
(Okrzyk jednej z osób zwiedzających Salę Kolumnową w tegoroczną Noc Muzeów)
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Stanisław Kostka Potocki (1755-1821) byłby
niewątpliwie tak samo zachwycony, mogąc
wejść ponownie w progi Sali Kolumnowej,
którą zapewne sam zaprojektował być może
we współpracy z Christianem P. Aignerem. Ten
współfundator czy raczej jeden z ojców-założycieli Uniwersytetu Warszawskiego był – jak
powszechnie wiadomo – w sposób szczególny
zainteresowany architekturą i sztukami pięknymi. To głównie za jego staraniem, będący
w stanie formowania Uniwersytet, zakupił
już na przełomie lat 1809-1810, choć przeniósł
w swoje mury dopiero kilka lat później, królewski, liczący przeszło 500 obiektów, zbiór odlewów gipsowych. W dokumentach dotyczących
tego zakupu pojawia się nazwisko Jana Węgleńskiego, ówczesnego ministra skarbu, przodka
prof. Piotra Węgleńskiego, rektora UW w latach
1999-2005. Historia uniwersyteckiego zbioru
gipsów, który uzupełniano po okres międzywojenny, miała zmienne koleje losu; z przeszło 750
obiektów zostało nieco ponad 130. Pokruszył je
ząb czasu i barbarzyństwo niemieckich nazistów.
To, co z nich ocalało przygarnęły Łazienki Królewskie. Kto jest ich właścicielem, zwłaszcza że
Uniwersytet nigdy się ich nie wyrzekł? Liczymy
na consensus z dyrekcją Łazienek, które we
współpracy z Muzeum UW tym do niedawna
ignorowanym obiektom poświęcają wiele uwagi;
dokonuje się niejako akt ich nobilitacji. Wspólnie
też wydaliśmy książkę pt. Fidiasz, Michał Anioł
i inni. Ten akt nobilitacji spełnia się najpiękniej
w Sali Kolumnowej; po wystawie poświęconej
kopiom arcydzieł Michała Anioła przyszedł czas
na ekspozycję odlewów arcydzieł Fidiasza, jego
uczniów i kontynuatorów ich dzieła w czasach
Aleksandra Wielkiego i w epoce hellenistycznej.
Zapraszamy do ich podziwiania, studiowania
i kontemplowania. Zanim je nieco przybliżymy,
warto przywołać teksty archiwalne dotyczące tej
sali i wystawionych w niej odlewów.

Sala Kolumnowa i minister Potocki

Doniosłe wypowiedzi na temat odlewów gipsowych i wzniesienia gmachu, będącego obecnie
siedzibą dziekanatu Wydziału Historycznego
i Instytutu Historii, odnaleźć można w tekstach
Stanisława Staszica, raportach Rady Ogólnej
Uniwersytetu, której przewodniczył i sprawozdaniach rektora Wojciecha Szweykowskiego.
„Miłośnik i znawca sztuk pięknych – pisze Staszic – Potocki chciał i w tej części publicznego
oświecenia ułatwić Polakom kształcenie władz
umysłowych, chciał zaszczepić w narodzie chęć
doskonalenia sztuk swojego wieku, rozszerzyć
smak pięknych rzeczy, a w młodzieży polskiej
rozwijający się rozum wzbogacić uczuciami
tego, co jest pięknem, prawdziwem i wielkiem, tak w naukach i sztukach, jak w naturze
i w moralności”. W swym wspomnieniu Potockiego Staszic nie omieszkał wspomnieć również
o „muzeum sztuk pięknych, złożonem z samych
celnych wzorowych modelów, posągów, niskorzeźb, jakich nie miała żadna z dawnych akademii w Polsce i żadna z najdawniejszych szkół
głównych większej części Europy”.
Przywołajmy teraz kilka zapisów ze sprawozdań Rady Ogólnej i rektora; pod datą 5.03.1819,
czytamy: „Dziekan Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych za żądanie rektora złożył raport o stanie
Oddziału Sztuk Pięknych, ma być w kopii
przesłany JW. Ministrowi Wyznań i Oświecenia
Publicznego”. Sprawozdanie rektora za 1818 rok
takie zawiera słowa: „Oddział sztuk pięknych
potrzebuje wiele pomocniczych zakładów; lecz
ile na początek najlepiej ze wszystkich jest
w nie opatrzony. Zbiory rysunków i wzorów
gipsowych niegdyś staraniem króla Stanisława
zgromadzone, a teraz zakupione dla Uniwersytetu, są niepospolitej wartości. Zbywało jedynie
na miejscowości, do przyzwoitego tych zbiorów
rozstawienia. Lecz już rzucone są fundamenty
do przeznaczonej na ten koniec budowli. Dzięki

tu od nas należą się JW. Ministrowi Oświecenia,
który szczególniej opiekuje się ciągle sztukami
pięknymi”. Do kwestii gmachu z jej Salą Kolumnową wrócił Szweykowski w sprawozdaniu pod
datą 8.10.1819: „Dla sztuk pięknych wznosi się
przed oczyma naszymi gmach nowy i powierzchownością swoją i wewnętrznym urządzeniem,
przeznaczeniu swemu chlubnie odpowiadający”.
Niedługo po tym niestrudzony rektor zapisał:
„Do sali malarskiej JW. kasztelan Kochanowski podarował zbiór obrazów, pomiędzy którymi znajdować się mają dzieła najpierwszych
mistrzów; lecz te dla przeszkód pewnych w części
dopiero małej odebranymi zostały. Piękny zbiór
wzorów gipsowych pomnożony zostanie zamówionymi wzorami w Paryżu, za staraniem JW.
Ministra Oświecenia Publicznego”.
A więc dla ministra Potockiego zbiór odlewów gipsowych był prawdziwym oczkiem
w głowie. Dodajmy tu, że w tym samym czasie
ofiarował on Uniwersytetowi przeszło 5000 rycin
z własnych zbiorów i wraz z małżonką – Aleksandrą z Lubomirskich – kilkadziesiąt odlewów gipsowych zakupionych w Dreźnie. Tak to
odnotował Józef Bieliński w swej wiekopomnej
Historii Uniwersytetu Królewsko-Warszawskiego: „Stanisław Potocki, minister, zakupił
w Dreźnie u Mathei za 84 dukaty różne figury;
Aleksandrowa Potocka zrobiła tamże obstalunek na 68 dukatów. Rachunek uregulował
L. Hube i owe figury sprowadził do Warszawy
dnia 27 października 1815 r. […] w inwentarzu
figury [te], oznaczone są, jako dar dla Uniwersytetu przez Stanisława Potockiego uczyniony”.
Fidiasz i inni

Jedna z rzeźb ofiarowanych przez ministra to tzw.
Herkulanka, ustawiona w połowie długości Sali
Kolumnowej. Jest kopią rzeźby odkrytej w 1710
roku w teatrze w Herkulanum; niedługo potem
trafiła w ręce króla polskiego Augusta II, ale nie
do Warszawy, a do Drezna. To dzieło sztuki greckiej zachowane w herkulańskiej kopii jest w warszawskim wydaniu niestety pozbawione głowy.
Wszakże wyobrażając sobie jej utracone oblicze
pamiętajmy jej długą historię i hojność ministra
Potockiego, który pomimo swoich ogromnych
zasług nie doczekał się dotąd w murach UW
nawet tablicy jego imię upamiętniającej.
Jednakże nowa odsłona Sali Kolumnowej
czy raczej kolejny etap rekonstruowania jej
ekspozycji stoi pod znakiem Fidiasza. Kopie
jego Demeter i Kory, Iris oraz Dione z Afrodytą
przypominają nam o niegdysiejszej urodzie
wschodniego przyczółka Partenonu, którego
mocno poobtłukiwane oryginały znajdują się
w londyńskim British Museum. Naszą ekspozycję zdobi również kopia pięknej Ateny Lemnia
Fidiasza, także rodem z ateńskiej Akropolis.
Losy tej rzeźby są niezwykle złożone i omówimy
je w innej publikacji. A ponadto Potos, czyli alegoria wiecznego odpoczywania, Hermes wiążący
sandał, zwany też Cyncynatem i dwaj słynni
greccy mężowie – Demostenes z około 280 roku

przed Chr., i brodaty filozof, zapewne Zenon ze
szkoły cyników. To właśnie ustawiona obecnie
w Sali Kolumnowej kopia posągu Demostenesa
z Agory w Atenach dostarczyła wzoru dla statui
tego oratora zdobiącej jedną z nisz starego BUW.
Z kolei statua filozofa o nieco chmurnym obliczu i ze zwojem w ręku może być najstarszym
zachowanym spośród wszystkich warszawskich
odlewów gipsowych. Naszą ekspozycję dopełniają Faun z koźlęciem, posągi rannej Amazonki
– jedna jest dziełem Fidiasza, druga zapewne
Kresilasa lub, jak chcą inni badacze, Polikleta.
W eksponowanym zbiorze nie zabrakło rzymskiego akcentu – statui Westalki. Przy wejściu
do sali spotykamy dwóch Tyranbójców – Harmodiosa i Aristogejtona – autorstwa Kristiosa
i Nesjotesa. Oryginał upamiętniający narodziny
demokracji w Atenach powstał w 477 roku i był
ustawiony, podobnie jak statua Demostenesa, na
Agorze.
Poetyka odlewu gipsowego

„Nawet w najlepszym odlewie gipsowym – zauważył Goethe – zatraca się szlachetne tchnienie [marmuru]. Gips zawsze wygląda kredowo i martwo.
Jakże wielką jednak przyjemnością jest wizyta
u modelarza, gdzie można zobaczyć kolejno
wyłaniające się z form członki posągów […]. Nie
mogłem się oprzeć i kupiłem kolosalną [gipsową] głowę Jowisza”. Wielki niemiecki myśliciel
i poeta zachwycał się także inną kolosalną głową,
tzw. Junoną Ludovisi, której odlew również zakupił; jej kopię – niestety nieco uszkodzoną – także
eksponujemy w Sali Kolumnowej.
Na naszej nowej wystawie zachowaliśmy
wszystkie poprzednio eksponowane kopie dzieł
Michała Anioła. Ale tylko niektóre z nich – w tym
Pieta Watykańska, Mojżesz, Niewolnik i statua
Giuliano Medici Młodszego – stają w interkolumniach i prowadzą dialog w poetyce gipsu
z kopiami dzieł Fidiasza i jego następców. Dzieła
rodem z Aten, Rzymu i Florencji głoszą w Warszawie pochwałę sztuki, mądrości i filozofii. Zapraszamy do Sali Kolumnowej, by studiować na
pozór niepozorne, gipsowe kopie arcydzieł. Są one
cząstką naszego dziedzictwa uniwersyteckiego
i jednocześnie cząstką dziedzictwa polskiego.
Winniśmy wdzięczność Łazienkom Królewskim
za współpracę, a pracownikom Muzeum UW pod
przewodnictwem dr. Huberta Kowalskiego za ich
przemyślane rozmieszczenie.

JJ Sala Kolumnowa jest
czynna dla zwiedzających
w każdą środę,
od 9.00 do 17.00.
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KLEMENS SZANIAWSKI
rEKTOR BEZ TOGI I BERŁA

Urodził się w Warszawie w 1925 r. Imię dostał po sławnym dziadku
– powieściopisarzu i felietoniście – zmarłym pod koniec XIX w. Dorastał
w domu o patriotycznych tradycjach, ale nie zawsze było to szczęśliwe
dzieciństwo. W czasie II wojny światowej stracił ojca Władysława, który
został rozstrzelany przez hitlerowców. Matka Stanisława bohatersko
ratowała żydowskie dzieci przed Holocaustem.

Wybuch wojny przerwał legalną edukację młodego Klemensa Szaniawskiego (rozpoczętą
w 1936 r. w gimnazjum Stefana Batorego)
i maturę musiał robić na tajnych kompletach
w 1942 r., należąc już do konspiracji. Wstąpił
na Tajny Uniwersytet Warszawski, gdzie zetknął
się z luminarzami polskiej nauki. Wykładowcami studenta żołnierza byli: Władysław Tatarkiewicz, Jan Łukasiewicz, Maria i Stanisław
Ossowscy oraz Tadeusz Kotarbiński. Mimo
czasów niesprzyjających humanistycznej nauce,
Szaniawski zauroczył się filozofią.
Po Powstaniu Warszawskim
Klemens Szaniawski dostał się do niewoli. Przeżył
gehennę obozów w Auschwitz
przeszedł do i Mauthausen. Uwolniony został
historii uczelni w maju, a miesiąc później zdecydował się na powrót do kraju. Jesienią
jako rektor elekt – 1945 r. wznowił studia w Katedrze
niezatwierdzony przez Nauki o Moralności na UniwerŁódzkim. Miał wyjątkowe
ministerstwo sytecie
zdolności i jeszcze zanim ukończył
studia (w 1947 r.), otrzymał posadę
asystenta. Uniwersytet Łódzki uchodził wtedy
za „przytulisko” warszawskiej inteligencji, która
w zrujnowanej stolicy nie miała mieszkania.
W Katedrze Nauki o Moralności wykładali Kotarbińscy i Ossowscy.
Gdy w 1949 r. sytuacja mieszkaniowa
w Warszawie się poprawiła, katedrę niemal
w całości przeniesiono na Uniwersytet Warszawski. Już w stolicy, w 1950 r. młody filozof
obronił doktorat. Jego dysertacja nosiła tytuł
Analiza pojęcia honoru na tle grup rycerskich
Europy średniowiecznej. Po śmierci Bieruta,
w roku odwilży politycznej, był prelegentem
w Klubie Krzywego Koła.
Na przełomie lat 1957/1958 przebywał
na stypendium w Cambridge, gdzie miał okazję
poznać najlepszych zachodnioeuropejskich filozofów. Trzy lata po swoim powrocie ukończył
Dr Robert Gawkowski
habilitację, a w 1968 r. uzyskał tytuł profesora.
jest historykiem, pracuje
w Muzeum UW.
Wtedy też został dziekanem Wydziału Filozoficznego. W latach 1972-1990 kierował Zakładem Logiki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Warszawskiego. Ważne funkcje zaczynał pełnić
także poza swoją macierzystą uczelnią. W 1977 r.
DZ IEJE UW.
obrany został przewodniczącym Zarządu Głów-
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nego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
Stawał się coraz ważniejszą postacią w Zakładzie Logiki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
kierowanym przez Kazimierza Ajdukiewicza.
Od 1970 r. przez cztery lata był redaktorem
naczelnym „Studia Logica”.
W 1978 r. należał do współzałożycieli konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Ten klub
dyskusyjny skupiał przedstawicieli inteligencji,
współpracujących z opozycją demokratyczną.
W 1979 r. był współautorem Raportu o stanie
Rzeczpospolitej i drogach wiodących do jej
naprawy, wydanym w podziemnym wydawnictwie. Komunistyczna władza zaczęła upatrywać w Szaniawskim swego zagorzałego wroga
i od maja 1979 pracownicy SB rozpoczęli inwigilację profesora. Akcji nadano kryptonim Goya.
W roku akademickim 1980/81 filozof został
przewodniczącym komisji Senatu UW do
spraw „analizy niewłaściwych decyzji personalnych władz uczelni podjętych w latach 19681980”. Odważnie upominał się za tymi, których
zwolniono z uczelni z powodów politycznych.
W pamiętną noc z 12 na 13 grudnia 1981 został
aresztowany i osadzony w obozie dla internowanych w Białołęce. W wyniku interwencji episkopatu, zwolniono go po 24 godzinach.
Jednodniowy pobyt w Białołęce oraz inne
drobne szykany nie zniechęciły Szaniawskiego
do wspierania „Solidarności”. W latach 19831989 zasiadał w Komisji Zaufania Społecznego
(z Janem Olszewskim i ks. Bronisławem Dembowskim) kontrolującej finanse podziemnego,
mazowieckiego regionu „Solidarności”. Gdy
na początku 1984 r. profesor chciał pojechać do
Stanów Zjednoczonych, MSW odmówiło mu
wydania paszportu. Powszechnie uznano to
za kolejną szykanę i gdy 7 maja 1984 r. odbywały
się demokratyczne wybory rektora, opozycja
wystawiła kandydaturę Szaniawskiego. Profesor wzbudził entuzjazm swoim przemówieniem,
kończącym się słowami: „Program Uniwersytetu musi pochodzić od samego Uniwersytetu,
a do rozwoju uczelni niezbędny jest stały udział
nas wszystkich”.
Zdobył 204 głosy i został wybrany rektorem
UW. Jego kontrkandydat, dotychczasowy rektor
Kazimierz Albin Dobrowolski, uzyskał ledwie

Prof. Klemens Szaniawski
66 głosów. Jednakże dwa dni później
wybór ten napotkał weto ministra
oświaty Janusza Górskiego. Minister
stwierdził, że „osoba wybrana nie
gwarantuje socjalistycznego wychowania studentów” i jednocześnie
zawiesił kolegium elektorskie na pół
roku.
Tak więc Klemens Szaniawski
przeszedł do historii uczelni jako rektor
elekt – niezatwierdzony przez ministerstwo. Profesor nadal był czynnym
naukowcem. Był również działaczem
nielegalnego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, a w lutym
1989 r. reprezentował stronę solidarnościową w otwarciu obrad Okrągłego
Stołu. Ostatni rok życia spędził w Stanach Zjednoczonych, do których już
bez żadnych przeszkód mógł pojechać.
Wrócił do kraju jesienią 1989. Zmarł
wskutek ciężkiej choroby 5 marca 1990.

PISMO STOP.
INNE PUBLIKACJE

START!
To ostatni w tym roku akademickim numer pisma uczelni.
Kolejny na przełomie września i października. Jednak praca
nad nim nie pochłonie całych trzech miesięcy.
W tym czasie planowane są cztery inne publikacje.

Z LOTU PTAKA

Na uczelni jest 20 wydziałów i ponad 30 innych jednostek dydaktycznych, które mieszczą się w 120 budynkach,
znajdujących się nie tylko w Warszawie, ale i w innych częściach kraju. Teraz można będzie zobaczyć większość
z nich w albumie fotograficznym. Część zdjęć wykonano
z samolotu, paralotni, balonu i latawca. W publikacji znajdą się też informacje o historii tych obiektów oraz badaniach
w nich prowadzonych.

SPRAWOZDANIE W KIESZENI

Właśnie opublikowane zostało Sprawozdanie Rektora UW z działalności uczelni w 2012 roku. Znajduje się tam sporo informacji o Uniwersytecie. O tym, co ciekawego działo się przez ostatni rok, ilu nas jest, co
mamy do zaoferowania, ile wydajemy, w co inwestujemy, jak się rozwijamy. Wszystko to na ponad 150 stronach. Pakiet takich informacji
to jednak za wielka i zbyt szczegółowa lektura, żeby wręczać ją uniwersyteckim gościom. Pracujemy więc nad wersją mini, którą będzie
im można sprezentować.

CENTOWY PAKIET

Ochota tak bardzo się rozbudowała, że warto się nią chwalić nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Mówić o nowoczesnych badaniach
i laboratoriach – w których naukowcy będą pracować – można,
a nawet trzeba. Dobrze to jednak też pokazać. Przecież ponad połowa z nas to wzrokowcy. Przygotowujemy więc pakiet informacji
o Centrum Nowych Technologii. Nad formą jeszcze pracujemy, co
do treści jesteśmy zgodni, że muszą się tam znaleźć wiadomości
o badaniach, naukowcach, studiach, współpracy z instytucjami
w Polsce i zagranicą oraz o samej rozbudowie kampusu.

NA BIURKO

Komputer, telefon, kilogram długopisów, kilka ołówków, zakreślacze, papiery potrzebne bardzo i te, które już dawno powinny znaleźć się w koszu, teczki, może jakiś kubek. Czegoś brakuje? Na
biurku obowiązkowo powinien znaleźć się kalendarz! Najlepiej
akademicki, żeby od razu było wiadomo, kiedy jest sesja, a kiedy wolne. Dobrze, gdyby funkcję praktyczną łączył z walorami
estetycznymi. Kalendarz do tej pory wydaliśmy raz. Dwa lata
temu. Chyba się spodobał, bo w październiku wiele osób
o niego dopytywało. Przez rok zebraliśmy sporo ciekawych
zdjęć i chętnie się nimi podzielimy. Tym razem powstaną
dwie wersje, jedna ze zdjęciami naszych najnowszych budynków, druga – bardziej subtelna, łączyć będzie uniwersytecką architekturę i roślinność.

Poczet rektorów UW ukaże
się też niedługo w serii
Monumenta Universitatis
Varsoviensis.

Kontakt: pismo-uczelni@uw.edu.pl
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Dr Lucyna Juśkiewicz

znawczyni myśli i kultury renesansu,
pracownik Instytutu Filozofii

Maria Aleksandra Biernacka

anglistka, tłumaczka, emerytowana wykładowczyni Szkoły
Języków Obcych

24.05.2013

Dr hab. Dorota Wolicka

geomikrobiolog, prodziekan Wydziału Geologii
ds. finansowych i inwestycji, zmarła tragicznie

24.05.2013

Dr hab. Alicja Borowska

specjalistka z zakresu mykologii, wieloletnia dyrektor
Instytutu Botaniki na Wydziale Biologii

Dr Krystyna Kamińska

wieloletnia kierownik zespołu języka niemieckiego
w Szkole Języków Obcych

kwiecień 2013
3.05.2013

2.06.2013
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redakcja naukowa

rySzard kuleSza, Marek Stępień, elżBieta SzaBat, Maciej daSzuta
Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo
W tomie zamieszczono artykuły ukazujące różne aspekty funkcjonowania państwa i społeczeństwa
w Babilonii, Persji, Grecji archaicznej i klasycznej, Rzymie republikańskim i cesarskim, Bizancjum. Ich autorami są historycy, filologowie i archeologowie, którzy poprzez konfrontację rozmaitych metod i postaw
badawczych ukazują aktualny stan wiedzy oraz nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych.
Tom, stanowiący pokłosie konferencji naukowej, która odbyła się w Warszawie, mimo imponujących
rozmiarów, nie daje oczywiście pełnego obrazu dziejów starożytnych. Dla wielu jednak zagadnień zawarte w nim teksty przynoszą nowe, istotne ustalenia, stanowiąc obiektywnie ważny przyczynek do
pogłębienia wiedzy o antyku.

BarBara StępniewSka-Holzer

Żydzi na Białorusi. Studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w.
Książka przedstawia społeczne i ekonomiczne warunki egzystencji Żydów na Białorusi w pierwszej połowie XIX w., a więc w okresie powstawania wielkiej rosyjskiej diaspory żydowskiej na tych terenach.
Żydowskie osadnictwo małomiasteczkowe na Białorusi, w większości w miastach prywatnych (szlacheckich), tworzyło szczególne struktury. Uzależnienie od średnio zamożnej szlachty i słabo wykształconych
struktur municypalnych w znacznym stopniu warunkowało żydowską egzystencję na tych terenach.
Autorka przedstawia też proces stopniowej eliminacji z udziału w gremiach decyzyjnych ludności żydowskiej, którą konsekwentnie odsuwano od udziału w organach miejskich.

kryStyna pankowSka

Kultura – sztuka – edukacja w świecie zmian.
Refleksje antropologiczno-pedagogiczne
Książka prezentuje problemy współczesnej edukacji w sytuacji przyspieszonych przemian kulturowych.
Dotyczy procesów związanych z umasowieniem treści kulturowych, ich unifikacją i globalizacją. Traktuje
o wyzwaniach edukacyjnych ze strony kultury popularnej, o nowych perspektywach pedagogiki kultury,
przemianach w obrębie kanonu. Analizuje również takie zjawiska i problemy we współczesnej kulturze,
które implikują problemy pedagogiczne, jak: wirtualizacja rzeczywistości, wkraczanie zabawy (karnawału) jako imperatywu w codzienne życie człowieka, presja mód i trendów, powodująca odchodzenie
od myślenia o edukacji kategoriami trwałych wzorów. Wskazuje też na nowe relacje sztuki i kultury
współczesnej, prowadzące do redefinicji teorii wychowania estetycznego.
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