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Współpraca miedzy Wydziałem Nauk 
Biologicznych a ZOO Wrocław
Tekst: Marcin Kadej
Zdjęcie: Cezary Kipigroc

→
Porozumienie zawarte 14 stycznia 2021 r. między Uniwersytetem 
Wrocławskim a ZOO Wrocław przynosi pierwsze wymierne efekty. 
Poza prowadzonymi na terenie ZOO Wrocław zajęciami dydaktycznymi 
skierowanymi do studentów Wydziału Nauk Biologicznych (np. biologia 
konserwatorska, genetyka konserwatorska), realizowane są także prace 
magisterskie oraz regularne badania naukowe.

→
Jednym z podjętych działań w obszarze ochrony rodzimych gatunków 
zwierząt jest projekt restytucji podgorzałki – niewielkiej kaczki nurkującej 
(fot.). Ptak ten objęty jest całoroczną ochroną w Polsce, wymieniony 
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, jako gatunek specjalnej troski UE 
w Obszarach Natura 2000. 

Według najnowszego wydania „Czerwonej listy ptaków Polski” kaczka ta jest zaliczana do 
kategorii gatunków „narażonych na wyginięcie” (vulnerable), obecnie wykazując trend spadkowy. 
Ze względu na niską liczebność krajowej populacji oraz silny spadek liczebności w krajach 
ościennych, co zwiększa ryzyko braku możliwości zasilania krajowej populacji w przyszłości 
z zewnątrz, najlepszym sposobem na utrzymanie tego gatunku w kraju jest zasilenie populacji 
ptakami pochodzącymi z hodowli. Jednocześnie chcemy dokonać zmian siedliskowych 
sprzyjających podgorzałce w okresie rozrodczym, polegających na przystosowaniu wysp 
na stawach do wymagań podgorzałki (usunięcie trzcin i zakrzewień, a w ich miejsce przywrócenie 
siedliska trawiastego). Mając to na uwadze, przy wsparciu Spółki Stawy Milickie S.A. 
(porozumienie podpisane 4 marca 2022 r.), dotychczas udało nam się zasilić lokalną populację 
podgorzałki w Rezerwacie „Stawy Milickie” przez 22 osobniki tego jakże urokliwego gatunku. 
Przed nami kolejne etapy polegające na dalszym zasilaniu krajowej populacji nowymi osobnikami 
oraz monitoring losów zaobrączkowanych ptaków.

Samce podgorzałki 
w szacie godowej

Fragment kwietnego zakątka 
na terenie Firmy Rawlplug S.A. 
objęty inwentaryzacją

Współpraca miedzy Wydziałem 
Nauk Biologicznych a ZOO Wrocław
Tekst i zdjęcie: Marcin Kadej

→
Interesującym projektem jest opracowanie koncepcji korytarza 
ekologicznego przebiegającego przez teren Firmy Rawlplug S.A. 
we Wrocławiu. Na obecnym etapie pracownicy Wydziału Nauk 
Biologicznych inwentaryzują obszary zielone zlokalizowane na terenie 
zakładu (Fot.) pod kątem roślin i zwierząt tam występujących. 

Jesteśmy odpowiedzialni także za przygotowanie rekomendacji mających na względzie poprawę 
warunków siedliskowych zinwentaryzowanych tu gatunków zwierząt, w tym owadów zapylających. 
Renaturyzacja ekosystemu wokół Rawlplug docelowo stanowi część zielonego przedsięwzięcia 
planowanego przez Firmę w postaci utworzenia otwartej dla wszystkich wrocławian ścieżki 
edukacyjnej z punktami obserwacji dzikiej przyrody. Co bardzo ważne, w działaniach tych aktywny 
udział biorą także nasi Studenci, którzy pod opieką specjalistów - pracowników WNB aktywnie 
inwentaryzują florę i faunę. Zebrane przez pracowników i Studentów Wydziału Nauk Biologicznych 
dane pozwolą na opracowanie koncepcji mającej na celu edukację pracowników Firmy, a także 
innych osób odwiedzających w przyszłości najbliższe otoczenie zakładu. To ostatnie działanie 
będzie realizowane wspólnie z Działem Edukacji ZOO Wrocław w ścisłej współpracy z Pracownią 
Edukacji Biologicznej WNB UWr.

W niedalekiej przyszłości wspólnie z ZOO Wrocław chcemy zorganizować konferencję 
skierowaną głównie do urzędników samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za ochronę 
przyrody i środowiska w miastach i gminach. Będzie to nasz realny wkład w działanie pt. „Dzikie 
w mieście” związane z edukacją w zakresie zarzadzania przestrzenią miejską w sposób właściwy 
dla zachowania lokalnych populacji dzikich gatunków zwierząt, które w miastach znajdują warunki 
do życia. O szczegółach tego wydarzenia opowiemy wkrótce. 
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  najnowsze rankingi 

4. miejsce
wśród uniwersytetów w Rankingu 

Szkół Wyższych 2022 „Perspektyw”

biologia na 4. miejscu
wśród polskich uczelni według  

Rankingu QS WUR by Subject 2022

7. miejsce w kategorii prestiż
wśród uniwersytetów w Rankingu 

Szkół Wyższych 2022 „Perspektyw”

5. miejsce
wśród polskich instytucji według  

rankingu Nature Index 2022

451-500 miejsce 
wśród najlepszych uczelni na świecie 

w dziedzinie Natural Sciences 
według rankingu QS 

1. miejsce w Polsce  
i 101–200 miejsce na świecie

w kategorii Życie na lądzie według rankingu 
THE Impact Rankings 2022 

matematyka na 301-400 
miejscu na świecie

według rankingu GRAS 2022

401-600 miejsce 
na świecie w realizacji SDG 8. 

Godna praca i wzrost gospodarczy 
(Decent Work and Economic Growth)

informatyka, politologia, pedagogika  
specjalna oraz fizyka na 3. miejscu 

w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych  
2022 „Perspektyw”

4. miejsce
wśród polskich uczelni

według rankingu Nature Index 
2022
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Uniwersytet 
Wrocławski w najnowszych 

rankingach uczelnianych

1. Awans UWr w Rankingu Szkół  
    Wyższych Perspektywy 2022 

Ranking magazynu „Perspektywy” jest naj-
ważniejszym polskim rankingiem porównującym 
uczelnie wyższe.

W tym roku Uniwersytet Wrocławski znalazł 
się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni 
publicznych w Polsce. Awansowaliśmy aż o trzy 
miejsca, w zeszłym roku byliśmy na miejscu 13. 
Jeśli chodzi o uniwersytety, jesteśmy ponownie 
na miejscu 4. Przed nami są tylko Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu.

W ogólnej klasyfikacji uczelni oprócz wyżej 
wymienionych uniwersytetów wyprzedziły nas 
uczelnie medyczne oraz techniczne. Pierwsza 
dziesiątka prezentuje się następująco:

1. Uniwersytet Warszawski – 100 pkt,
2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 99,4 pkt,
3. Politechnika Warszawska – 84 pkt,
4. ex aequo Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
    w Poznaniu – 80,9 pkt. oraz AGH  
    im. Stanisława Staszica w Krakowie – 80,4 pkt,
6. Politechnika Gdańska – 78,4 pkt,
7. ex aequo Gdański Uniwersytet Medyczny – 
   72,8 pkt. oraz Politechnika Wrocławska –  
     72,6 pkt,
9. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 71,8 pkt,
10. ex aequo Uniwersytet Wrocławski – 70,9 pkt, 
      oraz Politechnika Łódzka – 70,4 pkt.

Metodologia rankingu opiera się na 7 głów-
nych kategoriach: prestiż (12%), absolwenci na 
rynku pracy (12%), innowacyjność (8%), po-
tencjał naukowy (15%), efektywność naukowa 
(28%), warunki kształcenia (10%), umiędzyna-
rodowienie (15%).

Uniwersytet Wrocławski jest rozpoznawalny 
i coraz bardziej międzynarodowy

Najsilniejszą stroną Uniwersytetu Wrocławskie-
go jest prestiż, w tej kategorii znajdujemy się na 
7. miejscu wśród wszystkich uczelni. Wskaźnik 
ten jest wyliczany na podstawie opinii o uczelni 
wśród kadry akademickiej oraz uznania mię-
dzynarodowego (pozycja uczelni w najważniej-
szych globalnych rankingach). Jesteśmy moc-
ni również w kategorii umiędzynarodowienie. 
Pod tym względem zajęliśmy 8. miejsce w kra-
ju, jest to awans aż o 10 miejsc w stosunku do 
ubiegłego roku. Tak wysoką pozycję osiągnęli-
śmy m.in. dzięki systematycznemu zwiększaniu 
liczby programów studiów w języku angielskim, 
zatrudnianiu coraz większej liczby naukowców 
cudzoziemców, publikacjom we współpracy z ba-
daczami z zagranicy (ICI – Collaboration Impact) 
oraz uczestnictwu w uniwersytecie europejskim 
(Arqus). Trzecią mocną kategorią UWr jest po-
tencjał naukowy, pod tym względem jesteśmy na 
miejscu 10.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022

Biorąc pod uwagę najlepsze kierunki studiów 
na UWr, w czołówce ponownie znalazła się in-
formatyka (mgr). Tak jak w zeszłym roku jest na 
3. miejscu w Polsce. Na 3. miejsce awansowa-
ła politologia, pedagogika specjalna oraz fizy-
ka. Bardzo dobre 4. miejsce zajęły: psychologia, 
geografia, administracja, prawo, filologie obce, 
geologia, biotechnologia. Na 5. miejscu znala-
zły się: pedagogika, filologia polska, astronomia, 
i chemia. Na 6. są archeologia, biologia, dzienni-
karstwo i komunikacja, filologia angielska, mate-
matyka, i kulturoznawstwo, a na 7. historia oraz 
kierunki o bezpieczeństwie.
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2. Uniwersytet Wrocławski  
     wysoko w Nature Index 2022

W najnowszej edycji rankingu Nature Index 
2022 Uniwersytet Wrocławski znalazł się na 
5. miejscu wśród polskich instytucji, oraz na 
4. miejscu wśród polskich uczelni. Pierwsze 
miejsce w Polsce zajęła Polska Akademia Nauk, 
za nią znalazły się kolejno Uniwersytet Warszaw-
ski, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Nature Index to baza danych gromadząca in-
formacje o afiliacjach autorów publikacji na-
ukowych i współpracy badawczej. Indeks śle-
dzi wkład w tworzenie publikacji naukowych 
w 82 najbardziej prestiżowych czasopismach 
naukowych z dziedziny nauk ścisłych i przyrod-
niczych, wybranych przez niezależną grupę ba-
daczy. Ranking jest opracowywany przez Nature 
Research, wydawcę m.in. czołowego czasopi-
sma naukowego "Nature". Przedstawia zarówno 
bezwzględną liczbę artykułów opublikowanych 
w ww. czasopismach przez naukowców z po-
szczególnych krajów oraz instytucji naukowych 
(tzw. Count), jak i wskaźnik dotyczący procento-
wego udziału we współautorstwie danej publikacji 
(tzw. Share). 

Za każdy artykuł, którego współautorem jest 
badacz z danego kraju, bądź instytucji, kraj 
ten bądź instytucja otrzymują 1 punkt (Count). 
Wskaźnik Share obliczany jest w taki sposób, że 
każdy artykuł otrzymuje 1 punkt, do podziału po-
między współautorów. Zakłada się, że każdy z na-
ukowców przyczynił się do powstania publikacji 
w równym stopniu. Jeśli zatem artykuł ma 10 au-
torów, każdy z nich otrzymuje 0,1 punktu (Share).

Ranking 2022 prezentuje wyniki afiliacji arty-
kułów opublikowanych między 1 stycznia 2021 
roku a 31. grudnia 2021. Wyniki przedstawiane 
są również w podziale na poszczególne dziedziny 
naukowe, t.j. nauki fizyczne, chemia, nauki o ziemi 
i środowisku oraz nauki biologiczne. 

W roku 2021 naukowcy z Uniwersytetu Wro-
cławskiego opublikowali 62 artykuły w czasopi-
smach, będących na prestiżowej liście Nature 
Research, wskaźnik Share wyniósł natomiast 
15,86. Najwyższy wskaźnik Share uzyskaliśmy 
w zakresie chemii, tj. 9,37. Pod względem publi-
kacji w dziedzinie nauk chemicznych UWr jest 

na 4. miejscu wśród polskich instytucji na-
ukowych (przed nami kolejno PAN, UW oraz 

UJ). Dobrze wypadły również nauki biolo-
giczne – 5. miejsce w Polsce. Najwięcej 

artykułów, bo aż 32, opublikowali w ze-
szłym roku fizycy.

3. Bardzo dobra pozycja  
    matematyki i eklogii UWr  
    w szanghajskim rankingu  
    GRAS 2022

W rankingu Global Ranking of Academic Sub-
jects 2022 (GRAS) publikowanym przez chińską 
agencję ShanghaiRanking Consultancy nasza 
uczelnia utrzymała wysoką pozycję w dwóch dys-
cyplinach: matematyka oraz ekologia. Podobnie 
jak w zeszłym roku matematyka uplasowała się 
na wysokim 301-400 miejscu na świecie, do-
bre miejsce w gronie 401-500 na świecie za-
jęła również ekologia. 

Agencja ShanghaiRanking Consultancy zna-
na jest przede wszystkim z publikowanego od 
2009 r. światowego rankingu uczelni – Academic 
Ranking of World Universities (ARWU). Ranking 
GRAS, obejmujący obecnie 54 dyscypliny na-
ukowe, zaczęła publikować od roku 2017. GRAS 
ocenia dyscypliny w zakresie nauk przyrodni-
czych, medycznych, społecznych, nauk o życiu 
oraz nauk technicznych. Jest to ranking, do któ-
rego uczelnie nie raportują żadnych danych, są 
one pobierane całkowicie automatycznie z Web 
of Science oraz InCites. W tegorocznej edycji 
wzięto pod uwagę dane za okres 2016–2020. 

W rankingu GRAS 2022 w poszczególnych 
54 dyscyplinach uwzględniono ogółem 5 000 
uczelni, w tym 25 uczelni z Polski. Szkołom wyż-
szym z naszego kraju udało się znaleźć aż w 28 
dyscyplinach. Rekordzistą jest Uniwersytet Ja-
gielloński – został uwzględniony w 13. dyscypli-
nach. Natomiast Uniwersytet Warszawski znalazł 
się w rankingu najwyżej. Warszawska fizyka znaj-
duje się wśród 50-75 najlepszych na świecie.

Metodologia rankingu

W rankingu GRAS pod uwagę branych jest 
5 wskaźników: 

1. publikacje naukowe (research output) 
– wskaźnik mierzony poprzez liczbę publika-
cji uczelni w danej dyscyplinie w czasopismach 
z pierwszego kwartyla (Q1) pod względem Im-
pact Factor; 

2. wpływ publikacji (research influence) – ob-
liczany za pomocą Category Normalized Citation 
Impact (CNCI), czyli stosunku cytowań opubliko-
wanych przez uczelnię artykułów w danej dyscy-
plinie do średniej liczby cytowań artykułów z tej 
samej kategorii, publikowanych w tym samym 
roku i w tego samego typu czasopismach;

3. międzynarodowa współpraca badawcza 
– brany jest pod uwagę stosunek wspólnych pu-
blikacji z autorami z zagranicy do ogólnej liczby 
publikacji instytucji;

4. jakość badań (research quality) – mierzona 
poprzez liczbę prac opublikowanych przez insy-
tucję w najlepszych czasopismach z danej dzie-
dziny (TOP papers);

5. znaczące nagrody akademickie (m.in. Na-
grody Nobla oraz medale Fieldsa).
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4. Awans matematyki  
    i biologii w QS WUR  
    by Subject 2022

Rankingi QS to wiodące światowe rankingi two-
rzone od 2004 r. przez QS Quacquarelli Symonds 
– globalnego lidera w dostarczaniu usług anali-
tycznych dla międzynarodowego sektora edukacji 
wyższej. Rankingi te są jednym z najbardziej popu-
larnych źródeł danych, porównujących osiągnięcia 
szkół wyższych.

QS corocznie porównuje uczelnie w 5 szero-
kich dziedzinach naukowych (Arts & Humanities, 
Engineering & Technology, Life Sciences & Medi-
cine, Natural Sciences , Social Sciences & Mana-
gement) oraz 51 węższych dyscyplinach. W roku 
2022 w rankingu znalazły się 1 543 instytucje 
z 161 krajów. W gronie najlepszych na świecie są 
aż 23 polskie uczelnie (6 więcej niż przed rokiem).

W tegorocznym rankingu Uniwersytet Wrocław-
ski został oceniony w dziedzinie Natural Sciences, 
w której zajął miejsce w przedziale 451-500 naj-
lepszych uczelni na świecie. Dziedzina ta obej-
muje takie dyscypliny jak matematyka, w zakresie 
której Uniwersytet Wrocławski w tym roku awan-
sował na miejsce 401-451 (5. miejsce wśród pol-
skich uczelni i 3. wśród uniwersytetów). Ponadto 
w obrębie Natural Sciences oceniona została fizy-
ka i astronomia, utrzymując zeszłoroczny wynik, 
t.j. miejsce 451-500 (również 5. miejsce w Polsce 
i 3. wśród uniwersytetów). W dziedzinie Natural 
Sciences oceniona została także chemia, otrzymu-
jąc miejsce 501-550.

Duży awans w  tym roku osiągnęła  biolo-
gia (dziedzina Life Sciences & Medicine). Z ze-
szłorocznego miejsca w przedziale 601-620, 
wskoczyła na miejsce 501-550. W zakresie biolo-
gii jesteśmy na 4. miejscu wśród polskich uczelni. 
Wyprzedza nas tylko Uniwersytet Warszawski, 
Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Metodologia rankingu QS WUR by Subject opie-
ra się na kilku kluczowych wskaźnikach, z których 
największe znaczenie ma reputacja danej uczelni 
wśród kadry akademickiej. W zależności od oce-
nianej szerokiej dziedziny wskaźnik ten ma wagę 
od 40% (Engineering & Technology, Life Sciences 
& Medicine, Natural Sciences) do aż 60% (Arts 
& Humanities). W przypadku węższych dyscyplin, 
wskaźnik ten może mieć jeszcze wyższą wagę 
i wynosić aż do 70%. Opinie na temat jakości badań 

naukowych i kształcenia na poszczególnych uni-
wersytetach QS uzyskuje z badań przeprowadzo-
nych wśród 130 000 naukowców na całym świe-
cie, do których wysyłane są ankiety rankingowe.

Drugim istotnym wskaźnikiem, uzyskiwanym 
również z ankiet, jest reputacja uczelni oraz jej 
absolwentów wśród pracodawców (QS bada opi-
nie 75 000 pracodawców). Wskaźnik ten ma wagę 
od 10% (Life Sciences & Medicine) do 30% (En-
gineering & Technology, Social Sciences & Man-
agement). Pozostałe wskaźniki to cytowania z wagą 
7,5% dla Arts & Humanities oraz Social Sciences 
& Management, 10% dla Engineering & Technol-
ogy, 15% dla Natural Sciences i 20% dla Life Sci-
ences & Medicine. Dokładnie takie same wagi ma 
indeks Hirscha. Ostatnim wskaźnikiem branym 
pod uwagę jest tzw. IRN, czyli International Rese-
arch Network, mierzący efektywność, z jaką insty-
tucje tworzą stabilną międzynarodową współpracę 
badawczą. IRN ma wagę od 5% do 10%.

Najwięcej punktów wśród ocenionych dyscyplin 
Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie wskaźni-
ka Academic Reputation (opinia dyscypliny wśród 
naukowców) uzyskała matematyka – 57 pkt. W Em-
ployer Reputation (reputacja wśród pracodawców) 
najwyżej znalazła się biologia uzyskując 57,2 pkt. 
W kategorii dotyczącego cytowań prowadzi fizyka 
i astronomia z 78,8 punktami. Natomiast w zakre-
sie indeksu Hirscha najwyższą liczbę punktów do-
stała ponownie matematyka – 62,1 punkty.

5. UWr najbardziej ekologiczną  
    uczelnią wg rankingu THE Impact!

W tegorocznym rankingu uczelnianym THE Im-
pact Rankings 2022 nasz uniwersytet zajął bar-
dzo wysokie 101–200 miejsce w kategorii Życie 
na lądzie (Life on Land), konkurując z uczelnia-
mi z całego świata. W tej kategorii okazaliśmy się 
najlepsi w Polsce. Zajęliśmy pierwsze miejsce ex 
aequo, co ciekawe, z inną wrocławską uczelnią 
– Uniwersytetem Przyrodniczym. W rankingu, 
w którym oceniono aż 1 406 szkół wyższych, zna-
lazło się 15 polskich uczelni.

THE Impact Ranking ocenia wkład sektora edu-
kacji wyższej w realizację 17 Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju (Sustainable Development Goals 
– SDG) wyznaczonych przez ONZ. Cel 15. Życie 
na lądzie jest jednym z nich. THE Impact jest jak 
do tej pory jedynym globalnym rankingiem, któ-
ry porównuje uczelnie pod kątem SDG, jednakże 
inne rankingi również przymierzają się do po-
dobnych analiz. Zbieranie informacji na temat 
działalności uniwersytetów w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju rozpoczął QS. Również nasze 
rodzime „Perspektywy” ujęły wskaźnik dotyczący 
SDG w tegorocznym rankingu uczelni wyższych. 
Nic dziwnego, że ten trend rośnie, sektor edukacji 
wyższej ma wiele możliwości, aby przyczynić się 
do poprawy jakości życia społeczeństw, zarówno 
poprzez edukację, badania, jak i przez wprowadza-
nie w swoich instytucjach odpowiednich strategii 
i polityk dotyczących kwestii społecznych i ekolo-
gicznych.

W rankingu THE Impact 2022 każda z uczelni 
jest oceniana obowiązkowo w zakresie realiza-
cji Celu 17 Partnerstwa na Rzecz Realizacji Ce-
lów (Partnerships for the Goals) oraz w minimum 
trzech innych, według własnego wyboru. Przy 
ocenie wkładu danej uczelni w  realizację 
każdego z celów, instytucja rankingowa bierze 
pod uwagę cztery główne obszary: badania, 
edukację, zasięg działań oraz strategie 
uniwersytetu związane z wdrażaniem Celów 
Zrównoważonego Rozwoju.

Jeśli chodzi o cel Życie na lądzie, w którym Uni-
wersytet Wrocławski wiedzie prym w tym roku, 
wysokie miejsce zapewniły nam publikacje i cy-
towania naszych naukowców nt. ekosystemów 
lądowych oraz działalność dydaktyczna i inicja-
tywy związane z ochroną środowiska lądowego. 
Pod uwagę brano tutaj to, czy uczelnia bezpośred-

nio angażuje się na rzecz utrzymania i rozwoju 
istniejących ekosystemów i ich bioróżnorodności, 
szczególnie ekosystemów zagrożonych. Liczyło się 
także to, czy uniwersytet realizuje programy edu-
kacyjne skierowane w stronę społeczności lokalnej 
dotyczące ekosystemów oraz zrównoważonego 
zarządzania środowiskiem w rolnictwie i turystyce. 
Oceniana była również współpraca ze społeczno-
ścią lokalną w zakresie ochrony wspólnych eko-
systemów lądowych oraz polityka uczelni w kwestii 
recyklingu i zarządzania odpadami.

Jak wiemy, Uniwersytet Wrocławski może po-
chwalić się wieloma projektami edukacyjnymi 
z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, 
prowadzonymi m.in. przez pracowników Ogrodu 
Botanicznego, Arboretum w Wojsławicach, Wy-
działu Nauk Biologicznych czy Wydziału Nauk 
o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Dzięki temu, 
że nasza uczelnia koncentruje się nie tylko na dzia-
łaniach naukowych i dydaktycznych skierowanych 
w stronę studentów, ale edukuje również społecz-
ność lokalną w dziedzinie ochrony zasobów na-
szej planety, pozycja Uniwersytetu Wrocławskiego 
w rankingach ekologicznych będzie stale rosła.

Uniwersytet Wrocławski zajął także wysoką po-
zycję w realizacji SDG 8. Godna praca i wzrost 
gospodarczy  (Decent Work and Economic 
Growth). Znaleźliśmy się tutaj w przedziale 401-
600 najlepszych uczelni na świecie. Nieco niżej 
uplasowaliśmy się w kategorii SDG 4. Jakość 
edukacji (Quality Education) – miejsce 601-
800. W zakresie realizacji SDG 17. Partnerstwa 
na rzecz realizacji celów zajęliśmy miejsce 801-
1000. W klasyfikacji ogólnej natomiast, jesteśmy 
wśród 801-1000 uniwersytetów mających 
największy wkład w realizację Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju ONZ, a tym samym w budowę 
lepszego, bardziej sprawiedliwego świata.
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Ceny mieszkań we Wrocławiu poszybowały w górę.  
Przy inflacji rzędu 16% wynajęcie mieszkania w stolicy  

Dolnego Śląska zdrożało średnio o 78%. To skłania wielu  
studentów do poszukiwania lokum w miejscowościach  

satelickich. Inni, mający domy rodzinne w Legnicy, Jeleniej 
Górze oraz Świdnicy, decydują się dojeżdżać na studia z tych  

miejscowości. UWr wspólnie z Kolejami Dolnośląskimi  
sprawdza czy to możliwe i skąd dojazdy są najorzystniejsze.

Koleją na studia:  
fanaberia czy  

dobry pomysł?
Tekst: Wojciech Głodek
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Czasy, kiedy pociągi były brudne i niebezpiecz-
ne, a podróż między niezbyt odległymi miej-
scowościami ciągnęła się godzinami, dawno już 
odeszły w przeszłość. Koleje Dolnośląskie, które 
obsługują już większość tras w aglomeracji wro-
cławskiej, posiadają jedne z najnowocześniejszych 
pociągów w Polsce. 

Jeśli jesteś przyszłym psychologiem lub peda-
gogiem, to dojazd na studia koleją jest dla ciebie 
idealnym rozwiązaniem, bo budynek Instytutów 
Pedagogiki i Psychologii jest położony prawie do-
kładnie vis-à-vis wrocławskiego Dworca Głów-
nego. Dojedziesz tu pociągiem z każdej stacji czy 
przystanku we Wrocławiu w mniej niż 25 minut, 
a z większości przystanków i stacji w aglomeracji 
wrocławskiej w mniej niż godzinę. Pociąg będzie 
w tym wypadku bezkonkurencyjny.

Jeśli studiujesz w kampusie grunwaldzkim, to 
musisz przygotować się na dwudziestopięciomi-
nutowy spacer. Możesz też skorzystać z komu-
nikacji miejskiej, jednak tramwaje na tym odcin-
ku nie mają całkowicie wydzielonego torowiska, 
a więc nieraz przejazd nimi może zająć więcej 
czasu niż dojście. Jeśli się spieszysz, to dobrym 
rozwiązaniem może okazać się rower miejski. 
Będzie to też rozwiązanie całkowicie darmowe, 
bo do 20 minut ‒ co na pokonanie dwóch kilome-

trów dzielących dworzec od kampusu wystarczy 
ci bez problemu ‒ przejazd rowerem miejskim 
jest bezpłatny.

Jeśli studiujesz w centralnym kampusie leopol-
dyńskim, położonym na północ od wrocławskie-
go rynku, to z Dworca Głównego będziesz miał 
tutaj mniej niż pół godziny, a z dworca Wrocław 
Nadodrze trochę ponad 20 minut. Do położonej 
po drugiej strony Odry części kampusu – budynki 
przy pl. Maxa Borna – zdecydowanie bliżej jest 
z dworca Nadodrze. Dotrzesz tu w kwadrans. 
Oczywiście zawsze może też być szybciej, jeśli 
zdecydujesz się skorzystać z roweru miejskiego.

Do ostatniego z uniwersyteckich kampusów, 
położonego przy ul. Koszarowej, jest szczególnie 
trudno dojechać zarówno komunikacją miejską, 
jak i własnym samochodem. Jednak z przystanku 
kolejowego Wrocław-Sołtysowice można tu dojść 
w zaledwie 20 minut (przejazd rowerem zajmuje 
ok. 8 minut). 

Jak więc widać, do prawie wszystkich uniwer-
syteckich lokalizacji łatwo można dotrzeć po-
ciągiem. Aby jednak w pełni korzystać z dobro-
dziejstw komunikacji kolejowej, trzeba też móc 
szybko dostać się na najbliższy przystanek kole-
jowy ze swojego miejsca zamieszkania. Najlepiej 
szukać lokum w odległości do 15 minut piechotą 

od kolei, bo wtedy można mieć pewność, że czas 
door-to-door będzie konkurencyjny zarówno 
wobec własnego samochodu, jak i komunikacji 
miejskiej. A poza tym będziecie mogli czas do-
jazdu poświęcić na czytanie książki lub powtórkę 
przed kolokwium.

Kolej to obecnie najwygodniejszy i najszybszy 
środek komunikacji w dużych aglomeracjach 
miejskich, takich jak Wrocław. Wybierając pociąg, 
na pewno nie utkniecie w korkach, a wybierając 
Koleje Dolnośląskie, będziecie mogli spędzić 
podróż wygodnie w klimatyzowanym wagonie, 
co przy coraz cieplejszych dniach nie jest bez 
znaczenia. Pociąg to także idealne miejsce 
do pracy czy nauki i o ile na dalszych trasach 
pojawiają się białe plamy sieci komórkowych, 
o tyle w pobliżu Wrocławia przerwy w dostępie 
do wi-fi prawie nie występują.

Jeśli waszą stacją docelową jest Wrocław-
-Nadodrze lub Wrocław-Sołtysowice, to najlepiej 
znaleźć sobie mieszkanie lub stancję przy liniach 
kolejowych do Trzebnicy, Oleśnicy lub Jelcza-La-
skowic przez Wojnów. Szczególnie ta ostatnia li-
nia, otwarta ponownie pod koniec zeszłego roku, 
jest warta uwagi. Dzięki porozumieniu władz wo-
jewódzkich z samorządami, przez które przecho-
dzi ta linia kolejowa, i partycypacji tych ostatnich 
w kosztach uruchamiania połączeń już od naj-
bliższego roku akademickiego tą trasą kursować 
będzie 15 par pociągów każdego dnia.

Całkiem możliwe, że w kolejnych latach po-
łączeń na tej, jak i innych liniach, będzie więcej. 
29 października 2021 r., podczas sesji Sejmiku 
Dolnośląskiego, wszystkich 36 radnych woje-
wódzkich, niezależne od przynależności politycz-
nej, poparło złożony przez stowarzyszenie Akcję 
Miasto projekt uchwały w sprawie kolei aglome-
racyjnej. – Widzimy ogromne zainteresowanie 
połączeniami w ramach budowanej przez nas 
kolei aglomeracyjnej. Będziemy dalej rozwijać 
dolnośląską kolej w oparciu o standardowe kursy, 
ekspresy regionalne i połączenia aglomeracyjne, 
docelowo tworząc spójną sieć, odpowiadającą 
potrzebom mieszkańców całego województwa – 
mówi Tymoteusz Myrda, członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Widzimy ogromne 
zainteresowanie połączeniami 
w ramach budowanej przez  
nas kolei aglomeracyjnej.  
Będziemy dalej rozwijać 
dolnośląską kolej w oparciu  
o standardowe kursy, ekspresy 
regionalne i połączenia 
aglomeracyjne, docelowo tworząc 
spójną sieć, odpowiadającą 
potrzebom mieszkańców –  
mówi Tymoteusz Myrda, 
członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego.
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Na pierwszej trasie Dolnośląskich Kolei Aglo-
meracyjnych we Wrocławiu są między innymi 
przystanki Swojczyce czy Wojnów zlokalizowane 
przy wielkich, nowych i nadal rozbudowujących 
się osiedlach mieszkaniowych. Dojazd z Wojno-
wa czy Swojczyc do Sołtysowic czy Nadodrza to 
zaledwie kilkanaście minut w pociągu. Ta sama 
droga komunikacją miejską zajmie prawie go-
dzinę, a własnym samochodem pół godziny poza 
szczytem i dwa lub trzy razy dłużej w godzinach 
szczytu. Nawet mieszkanie w Jelczu-Laskowi-
cach nie będzie stanowiło problemu, bo dojazd ze 
stacji końcowej na tej linii to mniej niż 40 minut. To 
czas konkurencyjny nawet wobec wielu lokalizacji 
jeszcze w granicach miasta Wrocławia.

Jednak pierwsza linia DKA to niejedyna moż-
liwość. Wybranie linii trzebnickiej lub oleśnickiej 
to także dobry pomysł na wygodny dojazd na 
uczelnię. Do Trzebnicy kursuje od 8 w niedzie-
le do 16 pociągów w dni robocze. Do Oleśnicy 
od 18 w niedziele do 26 w dni robocze. Obie li-
nie zbiegają się na stacji Psie Pole, odjeżdża stąd 
ponad 40 pociągów docierających w 5 minut 
do Sołtysowic, w 10 ‒ do Nadodrza i w 20 ‒ do 
Dworca Głównego. Wynik nie do pobicia ani ko-
munikacją miejską, ani własnym samochodem. 

W odległości kwadransa spacerkiem od dwor-
ca Wrocław-Psie Pole znajdują się dwa duże 
osiedla mieszkaniowe. Warto tu poszukać miejsca 
do zamieszkania, bo wynajem potrafi być nawet 
o połowę tańszy od ofert w centrum. Dodatko-
wo mamy tu blisko duże tereny zielone i ścieżki 
spacerowe nad Widawą. Jeśli lepiej czujecie się 
w mniejszych miejscowościach, to warto pomy-
śleć o Oleśnicy lub Trzebnicy, skąd dojazd zajmu-
je niecałe trzy kwadranse. Szczególnie to drugie 
miasto jest warte uwagi. Pięknie odnowiona daw-
na dzielnica uzdrowiskowa w Trzebnicy łączy się 
z położonym na wzgórzach Lasem Bukowym. To 
świetne miejsce na spacery, bieganie czy jazdę 
na rowerze.

Jeśli waszą stacją docelową jest Wrocław 
Główny, to liczba osiedli, w których możecie zna-
leźć swoje miejsce do zamieszkania, wzrasta la-
winowo. Może to być Leśnica (stacja Wrocław-
-Leśnica), Stabłowice (stacja Wrocław-Pracze), 
Pracze Odrzańskie (stacja Wrocław-Pracze), 
Pilczyce (przystanek Wrocław-Stadion), Żer-
niki (stacja Wrocław-Żerniki), Kuźniki (stacje 
Wrocław-Kuźniki, przystanek Wrocław-Nowy 
Dwór), Gądów Mały (stacja Wrocław-Kuźniki), 

Składy, którymi planowo wożą 
pasażerów Koleje Dolnośląskie, 
są całkowicie przystosowane  
do potrzeb osób z ograniczonymi 
możliwościami ruchowymi, 
mają bezprzewodowy Internet, 
gniazdka elektryczne (najnowsze 
‒ także porty USB) oraz – co 
niezmiernie ważne dla komfortu 
podróży w coraz cieplejszych 
miesiącach – wszystkie  
wyposażone są w klimatyzację. 

Muchobór Mały (przystanki Wrocław-Mucho-
bór i Wrocław-Grabiszyn), Grabiszyn (przy-
stanek Wrocław-Grabiszyn), Popowice (stacja 
Wrocław-Popowice i przystanek Wrocław-Mi-
kołajów), Partynice (przystanek Wrocław-Par-
tynice), Ołtaszyn (przystanek Wrocław-Partyni-
ce), Wojszyce (przystanek Wrocław-Wojszyce), 
Gaj (przystanek Wrocław-Wojszyce), Jagodno 
(przystanek Iwiny), Brochów (stacja Wrocław-
-Brochów), Szczepin (przystanek Wrocław-
-Szczepin), Kleczków (stacja Wrocław-Nadod-
rze), Różanka (przystanek Wrocław-Różanka), 
Osobowice (przystanek Wrocław-Różanka i sta-
cja Wrocław-Osobowice), Świniary (przystanek 
Wrocław-Świniary), Sołtysowice (przystanek 
Wrocław-Sołtysowice), Zakrzów (stacja Wro-
cław-Psie Pole i przystanek Wrocław-Zakrzów), 
Pawłowice (przystanek Wrocław-Pawłowice), 
Kowale (stacja Wrocław-Sołtysowice, przystanki 
Wrocław-Kowale i Wrocław-Popiele), Swojczy-
ce (stacja Wrocław-Swojczyce, przystanki Wro-
cław-Popiele i Wrocław-Strachocin), Strachocin 
(przystanki Wrocław-Strachocin i Wrocław-Woj-
nów) oraz Wojnów (przystanki Wrocław-Wojnów 
i Wrocław-Wojnów Wschodni).
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Jeśli jedziecie samochodem, możecie najwyżej 
słuchać radia, w autobusie czy tramwaju może-
cie czytać książkę, jednak nie zawsze to jest łatwe. 
Zupełnie inaczej jest w pociągu. Nawet jeśli mu-
sicie pojechać w szczycie i traficie na mniejszy 
niż zazwyczaj skład, to jednak aby stać w po-
ciągu, nie trzeba trzymać się cały czas uchwy-
tów, ponieważ to nie podskakujący na krzywych 
torach tramwaj czy autobus, który może nagle 
ostro zahamować, bo w ktoś właśnie próbował 
się wcisnąć przed niego w korku.

Dojazd koleją na studia czy potem do pracy 
ma więc wiele plusów. Składy, którymi plano-
wo wożą pasażerów Koleje Dolnośląskie, są 
całkowicie przystosowane do potrzeb osób 
z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, 
mają bezprzewodowy Internet,  gniazdka 
elektryczne (najnowsze ‒ także porty USB) 
oraz – co niezmiernie ważne dla komfortu 
podróży w coraz cieplejszych miesiącach – 
wszystkie wyposażone są w klimatyzację. 

Czy są minusy? Występują oczywiście opóź-
nienia, ale te dłuższe niż kilka minut nie zda-
rzają się tak często. Zauważalna jest też wzra-
stająca lawinowo popularność kolei na Dolnym 
Śląsku. W godzinach szczytu sporo pociągów 
bywa niestety przepełnionych. To jednak po-
winno się wkrótce zmienić. Koleje Dolnośląskie 
podpisały w tym roku z bydgoską PESĄ poro-
zumienie, które pozwoliło na zakup kolejnych 
nowoczesnych pociągów pasażerskich Elf 2. 
Oznacza to, że dolnośląski przewoźnik stanie 
się posiadaczem największej floty pojazdów 
tego typu w Polsce i będzie w sumie dyspo-
nował 25 sztukami. Zgodnie z umową powinny 
one wyjechać na tory do końca 2024 r., zwięk-
szając tym samym tabor Kolei Dolnośląskich do 
88 pojazdów.

Ale ta popularność to także plus. Coraz wię-
cej osób dojeżdża pociągami do pracy czy 
na studia, a więc decydując się na wybranie 
pociągu, będziecie mieli nie tylko blisko na 

zajęcia, ale także pozostaniecie blisko ze swoimi 
kolegami. Te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut 
spędzone w wygodnej podróży może rano 
poświęcić na powtórkę przed kolokwium, a po 
południu – na zaplanowanie wieczoru. Nie 
mówiąc o samochodzie, ale i podróż rowerem 
– który jako środek lokomocji na zajęcia może 
być niezłym pomysłem – nawet po jednym pi-
wie to nie jest dobre rozwiązanie. Wtedy pociąg 
to też idealne wyjście, szczególnie że pociągi 
dzisiaj nie przestają jeździć już po dobranocce. 
Teraz ostatnie kursy do podwrocławskich miej-
scowości odbywają przed północą. Po godzinie 
23 znajdziecie jeszcze pociągi do Jelcza-La-
skowic, Obornik Śląskich i Żmigrodu, Kątów 
Wrocławskich i Wałbrzycha, Trzebnicy, Środy 
Śląskiej i Legnicy oraz Strzelina i Kłodzka.

Jeśli nie lubicie zgiełku dużego miasta, to 
warto rozejrzeć się też wśród miasteczek 
w aglomeracji wrocławskiej. Są ciche i spo-
kojne. Mieszkając w nich, ma się blisko tereny 
zielone, są też zazwyczaj już nowe kawiarenki 
i restauracje. Także ceny najmu mieszkań i po-
kojów są nawet o 40% niższe niż we Wrocławiu. 
A jeśli zatęsknicie za dużym miastem, to wy-
starczy wsiąść w pociąg i w 30 lub 40 minut 
dotrzecie do Wrocławia. To często mniej niż 
zajmuje przejazd autobusem lub samochodem 

z niektórych peryferyjnych dzielnic Wrocła-
wia. W mniej niż trzy kwadranse do centrum 
Wrocławia dojedziecie pociągami z Długołęki, 
Siechnic, Jelcza-Laskowic, Oleśnicy, Miękini, 
Środy Śląskiej, Malczyc, Żórawiny, Strzelina, 
Trzebnicy, Brzegu Dolnego, Wołowa, Kątów 
Wrocławskich, Żarowa, Jaworzyny Śląskiej, 
Oławy, Brzegu, Obornik Śląskich, Żmigrodu, 
Kobierzyc, Sobótki.

Gdy nie macie zajęć codziennie albo już my-
ślicie o przyszłości, a Wrocław to dla was za 
duże miasto, warto rozważyć inne możliwości 
zamieszkania w okolicy. Miasta średniej wielko-
ści, kilkudziesięciotysięczne, zapewniają dobre 
perspektywy do pracy i życia, jest w nich sporo 
miejsc, do których można pójść ze znajomymi 
wieczorem, są kina i teatry, a nie ma minusów 
wielkiego miasta. Ze Świdnicy czy Legnicy do-
jedziecie na studia do Wrocławia w mniej niż 
godzinę! Kilkanaście minut więcej będziecie 
mieli do Wałbrzycha, Bolesławca czy Lubina.

Kolej to najbardziej ekologiczny i bezpieczny 
środek transportu. W przeliczeniu na przewie-
zienie jednego pasażera przez jeden kilometr 
pociąg zużywa średnio 10 razy mniej energii 
od samochodu. Według European Environment 
Agency transport kolejowy odpowiada za 0,6% 
emisji gazów cieplarnianych w transporcie, 
transport lotniczy za 13%, zaś transport dro-
gowy za ponad 70%. Aby przewieźć 500 osób, 
potrzeba ponad 100 samochodów osobowych, 
ponad 10 autobusów albo 1 pociąg. Aby uzy-
skać przepustowość 50 tys. pasażerów na go-
dzinę 9 metrów na linię kolejową, aby przewieźć 
tyle samo pasażerów autobusami, potrzeba 
drogi cztery razy szerszej, a samochodami 
osobowymi – 20 razy szerszej.
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Literatura może ukazywać pokłady uczuć, to 
one decydują o wyostrzonym obrazie przedsta-
wianej rzeczywistości. Zespół „Cassandra” ana-
lizuje teksty z możliwych obszarów kryzysowych 
(północna Afryka, peryferie Rosji, Afganistan, 
Irak). Systematyczne czytanie tekstów oznacza 
czytanie mające na celu wyłonienie pewnych 
tendencji, które pojawiają się jako nowe w spo-
łeczeństwie, np. brak towarów, strach przed wy-
chodzeniem z domu, wzmożone kłótnie rodzinne, 
troski egzystencjalne figur. Chodzi o poszukiwa-
nie czasami drobiazgów, które zakłócają zwykły 
rytm życia. Zespół projektowy „Cassandra” po-
szukuje w tekstach literackich takich zagęszczeń 
konfliktowych, bo mogą one wskazywać na przy-
szłe rzeczywiste konflikty.

Literatura często dzieli los Kasandry, córki 
Priama, która posiadała dar widzenia przyszłości, 
ale klątwa rzucona na nią przez Apolla sprawiła, 

że nikt nie wierzył w jej przepowiednie. Drama-
tycznych ostrzeżeń Kasandry nie słuchali jej ro-
dacy, co sprawiło, że wpuścili do miasta konia tro-
jańskiego i Troja upadła. My jednak w Kasandrze 
widzimy figurę dającą nadzieję. Analiza tekstów 
literackich może być subtelnym instrumentem do 
wczesnego wykrywania kryzysów.

Żadna wojna nie pojawia się znikąd. Każda woj-
na zaczyna się od słów. Hasła ideologiczne i kry-
tyczne niuanse mogą wskazywać na zbliżające się 
zagrożenia wiele lat przed oddaniem pierwszego 
strzału. Literatura może zatem retrospektywnie 
opisać więcej, niż tylko opowiedzieć pewną histo-
rię. Może wskazywać na problemy, utarczki, nie-
pokoje, błędy. Literatura jest prowokacyjna, skan-
daliczna, bezwzględna, czasem obsceniczna. Ale 
taka też jest rzeczywistość. Wyprzedzanie rze-
czywistości poprzez analizy literatury jest misją 
„Projektu Cassandra”, który wyrósł z potrzeby 
propagowania zaangażowanego literaturoznaw-
stwa. Badacze i badaczki literatury mogą również 
działać i wnosić praktyczny wkład w życie spo-
łeczeństw. Teksty literackie dostarczają zarówno 
walorów estetycznych, jak i praktycznych danych 
i informacji o rzeczywistości. Projekt powstał 
w celu identyfikacji źródeł konfliktów społecznych 
na wczesnym etapie poprzez systematyczne czy-
tanie tekstów. Nasze spojrzenie na książkę to spoj-
rzenie w przyszłość. Poetycki obraz świata może 
stać się politycznym ładunkiem wybuchowym. 
Śmiertelne koncepcje składają się często na po-
czątku tylko ze słów, dopiero później ukazują się 
jako czyny i prowadzą do destrukcyjnych praktyk 
i śmiertelnych konsekwencji.

Literatura zawsze przewidywała nadchodzące 
kryzysy. Heinrich Mann napisał w 1914 r. powieść 
Poddany. Z niezwykłą precyzją opisał narastają-

cą skłonność mieszkańców Niemiec czasu wil-
helmińskiego do faszyzmu, lata przed przejęciem 
władzy przez nazistów. Tak jak geolog obserwuje 
struktury pod powierzchnią ziemi i mówi, że jest 
to tektonicznie niebezpieczna strefa, która może 
zadrżeć, tak samo i uczestnicy projektu wskazują 
na miejsca na ziemi, w których może dojść do ka-
tastrofy. Badamy obecną sytuację kulturową i re-
jestrujemy zmiany. Dzisiejsze społeczeństwa nie 
cierpią z powodu braku informacji, ale są zale-
wane faktami, danymi i wydarzeniami. Ta powódź 
i nadmierna stymulacja utrudnia analizę i ocenę 
sytuacji. Literatura natomiast tworzy konteksty 
i dostarcza całościowego obrazu przedstawianej 
rzeczywistości.

Wczesne rozpoznanie 
kryzysów światowych 

poprzez analizy literackie
Tekst: Monika Wolting

Prof. dr hab. Monika Wolting z Uniwersytetu  
Wrocławskiego uczestniczką 

prestiżowego projektu Cassandra.

Literatura zawsze przewidywała 
nadchodzące kryzysy. Heinrich 
Mann napisał w 1914 powieść 
Poddany. Z niezwykłą precyzją 
opisał narastającą skłonność 
mieszkańców Niemiec czasu 
wilhelmińskiego do faszyzmu, 
lata przed przejęciem władzy 
przez nazistów.

↓

Projekt prowadzony jest na Uniwersytecie  
w Tybindze pod kierunkiem Prof. Jürgena Wertheimera, 
juergen.wertheimer@projekt-cassandra.net,  
członkinią zespołu ze strony Uniwersytetu  
Wrocławskiego jest prof. dr hab. Monika Wolting, 
IFG monika.wolting@uwr.edu.pl,)
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↑ Pieczątka Chóru UWr z 1967 r., wym. 6,0 cm × 2,5 cm ↑ Pieczątka Chóru UWr z 1967 r., wym. 6,0 cm × 2,5 cm 

Zapomniane dziełka  
sztuki Geta-Stankiewicza

Eugeniusz Get-Stankiewicz (1942–2011), znany grafik 
wrocławski, jeszcze jako student Państwowej Wyższej 

Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu wykonał 
w 1967 r. projekty drobnych prac z zakresu sztuki 

użytkowej dla Chóru Uniwersyteckiego we Wrocławiu. 
Były to znaczki (do wpinania w klapę marynarki) oraz 

pieczątka firmowa. W tamtym czasie Get był już na 
tyle uznany jako artysta, że wykonane przez niego 

praceamatorskie jako studenta architektury  
(a jeszcze nie studenta PWSSP) zakupiła do zbiorów 

Gabinetu Grafiki Biblioteka Ossolineum.  

Tekst: Krzysztof Pawlik
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Znaczek pokryty oksydowanym 
srebrem był przeznaczony 
dla chórzystów mających staż 
śpiewaczy do czterech lat, a taki 
sam, pokryty elektrolitycznym 
złotem – dla „weteranów”

Geta poznałem na przełomie 1962 i 1963 r., 
kiedy odwiedzał w Domu Studenckim „Ul” przy 
ul. Komuny Paryskiej swojego młodszego brata, 
a mojego współmieszkańca w jednym pokoju – 
Janusza Stankiewicza. Tę znajomość mogłem 
wykorzystać, kiedy w Chórze Uniwersyteckim 
jako prezes zarządu (1966/1967) poddałem 
myśl zamówienia znaczka i oryginalnej pieczątki.
Zapytałem Geta, ile kosztowałby projekt znacz-
ka. Odpowiedział, że stawka wynosi od 500 do 
1200 zł. Przerażony kwotą 1200 zł powiedzia-
łem, że na tyle nas nie stać. Get odparł na to: 
„Nie martw się, nie będzie tak drogo”, i zabrał 
się do pracy. Wykonał rysunek znaczka, na-
stępnie model gipsowy, a prócz tego rysunek 
pieczątki. Następnie poszukiwaliśmy dobrego 
grawera. Wybór padł na nieistniejący już za-
kład naprzeciw Opery. Tam dokonane zostały 
uzgodnienia odnośnie do szczegółów, a następ-
nie realizacja zamówienia.

Z kolei do pieczątki niezbędne było wykona-
nie przez drukarnię kliszy cynkowej z projek-
tu graficznego. Dopiero z tej kliszy wytwórnia 
pieczątek mogła sporządzić stempel gumowy. 
Klisza powstała w drukarni Prasowych Zakła-
dach Graficznych przy ul. Piotra Skargi, a pie-
czątkę wykonała najlepsza firma pieczątkarska 
we Wrocławiu, mająca siedzibę na Rynku w po-
bliżu ówczesnej Księgarni Muzycznej.

 Najpierw jednak trzeba było uzyskać zgo-
dę na „publikację” w Wojewódzkim Urzędzie 
Kontroli Publikacji, Prasy i Widowisk. Tam pan 
cenzor, kiedy zgłosiłem się w tej sprawie, miał 
pewne obiekcje co do formy artystycznej pie-
czątki, ale machnął ręką i powiedział: „Wy, stu-
denci, to macie wyjątkowe pomysły” ‒ i wydał 
stosowne zezwolenie.

Pozostała jeszcze kwestia uregulowania ho-
norarium. Get zażyczył sobie minimalną sumę 
500 zł i zaprosił mnie na kawę z ciastkami do 
(dziś już nieistniejącej) cukierni „Narcyz” przy 
ul. Piastowskiej. Tam miałem mu przekazać 
pieniądze.

Jaka była reakcja na znaczek w gronie chórzy-
stów? Starali się niektórzy dociec, co on przed-
stawia. Ktoś powiedział: „Ja tu widzę organy”. 
Ja na to: „A ja widzę chór na tle organów”. Inne 
skojarzenie miała Irenka Dragan (później reży-
serka i dyrektorka Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 
w Kielcach: „Ja tu widzę drgający dźwięk”. Dy-
rygent chóru śp. Mieczysław Matuszczak był za-

dowolony z nowoczesnej formy i z sarkazmem 
wypowiedział się na temat ówczesnych motywów 
graficznych w publikacjach związanych z ruchem 
chóralnym: „To co, miałby to być słowik na pięcio-
linii z dziobkiem, z którego leje się miód?”

Znaczek pokryty oksydowanym srebrem był 
przeznaczony dla chórzystów mających staż 
śpiewaczy do czterech lat, a taki sam, pokry-
ty elektrolitycznym złotem ‒ dla „weteranów”. 
Z tymi gadżetami chór występował w 1967 r. 
podczas majowego Ogólnopolskiego Festiwalu 
Chórów Studenckich pod nazwą „Polska Muzy-
ka Dawna” w Szczecinie, a w październiku pod-
czas tournée po Holandii (koncerty w Concer-
tgebouw w Amsterdamie oraz w Groningen, 
Deventer i Hoogeeven).

↓

Krzysztof Pawlik, absolwent UWr., mgr historii,  
emerytowany pracownik Muzeum w Nysie,  
członek Chóru UWr w latach 1962‒1968 i 1983‒2005 

↑ Znaczek chóru w wersji srebrnej i złotej, wym. 3 × 1 cm
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UWr: Skąd pomysł na utworzenie Centrum Ba-
dania Handlu Ludźmi na Wydziale Prawa Admi-
nistracji i Ekonomii UWr ?

Ambasador Królestwa Niderlandów, Daphne 
Bergsma: W naszej holenderskiej polityce de-
mokracja, rządy prawa i prawa człowieka mają 
zasadnicze znaczenie. Generalnie uważamy, że 
bardzo ważne jest, by tam, gdzie to możliwe, także 
te wartości wzmacniać. Jeśli mówimy o Centrum 
Badań nad Handlem Ludźmi, to mówimy o pra-
wach człowieka, mówimy o rządach opartych na 
regułach prawa. Kiedy więc holenderska policja 
wpadła na pomysł utworzenia Centrum tutaj, na 
Uniwersytecie Wrocławskim, od razu pomyśle-
liśmy jako reprezentanci holenderskiej władzy: 
„Tak”. I bardzo nas ucieszyło, że Uniwersytet też 
od razu ze swej strony powiedział: „Chcemy tego”. 
To jest bardzo ważna inicjatywa. I niestety staje się 
jeszcze ważniejsza w obliczu wojny na Ukrainie, 
ponieważ widzimy kobiety, dzieci przekraczające 
granicę i wiemy, że są one bezbronne i wystawione 
także na tego typu zagrożenia. Wiemy, że istnieją 
sieci, pojawiają się tam handlarze ludźmi. Ale to 
sprawia, że obecnie powstanie centrum jest nawet 
ważniejsze niż w zeszłym roku, w grudniu, gdy za-
padła ta decyzja.

UWr: Jak doszło do kontaktu między policją ho-
lenderską a Uniwersytetem?

Bergsma: Policja holenderska prowadzi w ca-
łej Europie program śledzący takie sieci handlu 
ludźmi, ponieważ dość często ofiary trafiają do 
Holandii lub w Holandii wykrywane jest takie prze-
stępstwo albo jeden z etapów, które tworzą kanały 
przerzutowe ofiar przestępstwa. Ofiary – kobie-

ty lub czasami mężczyźni – pochodzą z innych 
krajów. Pochodzą z krajów Unii Europejskiej, ale 
także spoza Wspólnoty. Przestępcy są zsieciowa-
ni, więc i my powinniśmy działać w sieci. Sieci, 
na którą składa się praca badaczy i praktyków. 
Z różnych krajów.

Często mówiąc „policja” myślimy o funkcjona-
riuszach na ulicy. Tymczasem to jest praca dla 
analityków. Specjalistów od liczb, kojarzenia fak-
tów, badania procesów. To oni starają się dotrzeć 
po nitce do kłębka, odkryć te ciemne powiązania. 
Przestępcy odpowiedzialni za handel ludźmi dziś 
działają często w sieci internetowej, w darkne-
cie. Dlatego równie istotna jak praca policji jest ta 
działalność badaczy. W ambasadzie w Warszawie 
mamy holenderskiego policjanta – to pokazuje, jak 
ważne dla naszej współpracy jest współpraca or-
ganów ścigania i teoretyków z praktykami. Dlatego 
ucieszyliśmy się, że tutejszy uniwersytet natych-
miast powiedział: „Tak, to jest ważne. Powinniśmy 
nad tym razem pracować”.

UWr: Sądziłem, że handel ludźmi to tylko prze-
strzeń na praktyczne działanie, a okazuje się, że 
jest tu przestrzeń na badania naukowe

Bergsma: Jest tak dlatego, że potrzebujemy 
danych, a także – w indywidualnych przypadkach 
– zrozumienia, co dzieje się z ofiarą. Ciekawym 
aspektem jest sam etap procesu sądowego – jak 
należy przeprowadzić wcześniejszy proces do-
wodowy, by wobec istniejącego prawa udało się 
skazać oskarżonego o handel ludźmi. Ale zanim 
podejrzanego, a potem oskarżonego postawimy 
przed sądem, w ogóle trzeba go schwytać. To 
może być trudne, jeśli cała działalność odbywa 

Handel ludźmi – zbadamy 
to na Uniwersytecie

Wrocławskim
Rozmowa z Ambasador Królestwa Niderlandów,

Daphne Bergsmą i analitykiem policji  
holenderskiej Janem van Rijem.

się w darknecie. Handlarze ludźmi funkcjonują 
w miejscach, do których my, zwykli obywatele, nie 
mamy dostępu, do tego potrzebne są dane. Po-
trzebne są dane, Big Data, by można było wskazać, 
sieć przemytu czy handlu ludźmi. Ale te duże dane 
są potrzebne też, by udowodnić, jak istotny jest to 
problem. Potrzebne są statystyki. Jeśli mówimy o, 
dajmy na to, dwóch ofiarach rocznie w Holandii, 
to ludzie powiedzą: „Dobrze, przykro mi z powo-
du ofiar, ale jeśli to tylko dwie ofiary, to o czym 
my mówimy? Istnieją inne pilniejsze problemy”. 
Jeśli będziemy potrafili pokazać skalę zjawiska, 
ludzie zrozumieją, że to istotny problem. Dlatego 
trzeba mieć dane pokazujące wielkość problemu, 
jego źródła, jak znaleźć ludzi, którzy za tym stoją. 
A to nie jest proste, to nie jest tradycyjna praca 
policjanta, który chodzi od drzwi do drzwi i prze-
słuchuje ludzi. Teraz trzeba naprawdę sięgnąć 
w głąb naszych społeczeństw i tych ich mrocz-
nych stron, do których my zwykli śmiertelnicy, nie 
mamy dostępu.

UWr: Czy jest to także problem spójnego prawa, 
na poziomie państw, ale także na poziomie Unii 
Europejskiej?

Bergsma: Problem polega na tym, i to mu-
szę otwarcie powiedzieć, że np. u nas w Holandii 
prawo jest na tyle nieprecyzyjne w kwestii handlu 
ludźmi, iż niezwykle trudno jest skazać podejrza-
nych, dowieść ich winy. Na szczęście pracujemy 
nad tym. Wiele z tych problemów jest stosunkowo 
nowych, a prawo nie zawsze nadąża za społeczny-
mi zmianami. Istotne są zmiany w prawie karnym, 
które przecież nie podlega unijnym ujednoliceniom 
– to prawo krajowe więc Unia ma tu niewiele do 
decydowania. Ale oczywiście prawo karne państw 
unijnych w jakiś sposób opiera się na wartościach 
spójnych dla nas wszystkich, wartościach euro-
pejskich i międzynarodowych. W jakimś stopniu 
gra tutaj rolę swego rodzaju ujednolicanie pra-
wodawstwa – na poziomie różnych krajów, a nie 
unijnych decyzji.

UWr: Powiedziała Pani, że handel ludźmi to 
nowy problem, ale może problem jest stary, tyl-
ko dopiero teraz lepiej go rozpoznajemy?

Bergsma: Tak, oczywiście, handel ludźmi czy 
wykorzystywanie seksualne jest równie starym zja-
wiskiem jak Biblia. Ale oba te procedery się zmie-
niają. W dzisiejszym świecie handel ludźmi stał się 
w jakimś sensie łatwy, a przestępcy mają poczucie 

bezkarności. Jeśli bilet Flixbusa między Warsza-
wą a Holandią, kosztuje tylko 20 euro, to prawie 
każdy może sobie na to pozwolić. Podróżowanie 
nie jest już czymś dla bogatych. Przesyłanie ludzi 
także. Jeśli mówimy o kobietach, to nie chodzi tylko 
o ich seksualne wykorzystywanie, ale także o wy-
korzystywanie ludzi do pracy, o to, że nie są w tej 
pracy z szacunkiem traktowani. Polscy migranci 
zarobkowi w Holandii, jeśli padną ofiarą nieuczci-
wej agencji pracy, również mogą znaleźć się w ta-
kiej sytuacji. Jest to więc istniejący problem. Jak 
duży – tylko szacujemy, a musimy mieć pewność – 
stąd zaangażowanie uniwersytetu w pozyskiwanie 
danych liczbowych. To też różnorodność proble-
matyki – ten otwarty współczesny świat, w którym 
nie ma już prawie żadnych granic, w tym wypadku 
sprzyja przestępcom.

UWr: Jak w praktyce będzie wyglądała współ-
praca między Uniwersytetem a policją holen-
derską?

Bergsma: Centrum ma koncentrować się na 
zbieraniu i opracowywaniu danych. To nie jest 
jednostka, która zacznie np. aresztować ludzi. Ale 
te dane będą bardzo przydatne dla polskiej czy 
holenderskiej policji albo policji w innych krajach, 
ponieważ ci przestępcy działają w międzynarodo-
wych sieciach. Przede wszystkim praca Uniwersy-
tetu Wrocławskiego ma charakter naukowy. Choć 
duża część informacji trafi oczywiście do policji. 
Na podstawie tych danych policja będzie mogła 
dostosować swoje strategie i politykę. Możemy dziś 
sądzić na podstawie doświadczeń z praktyki – pro-
blem leży tutaj. Tymczasem być może Centrum – 
opracowując duże liczby i patrząc analitycznie na 
całe zjawisko – może udowodnić, że problem jest 
gdzie indziej. Gdzie indziej leżeć może też przy-
czyna zjawisk. Albo np. policjanci działają od lat 

To nie jest tradycyjna praca  
policjanta, który chodzi od drzwi 
do drzwi i przesłuchuje ludzi.  
Teraz trzeba naprawdę sięgnąć 
w głąb naszych społeczeństw 
i tych ich mrocznych stron,  
do których my, zwykli śmiertelnicy, 
nie mamy dostępu.
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w pewnych schematach. Z badań centrum może 
się okazać, że przestępcy sprytnie znaleźli spo-
sób i inaczej przeprowadzają swoje transakcje. To 
cały czas zmienna struktura i przed centrum stoi 
bardzo niełatwe zadanie. Ale im więcej odkryjemy 
i im więcej będziemy wiedzieć, jak działają te sieci 
i skąd się biorą, tym bardziej policja będzie mogła 
oprzeć na tym swoje strategie i praktyczne dzia-
łania na rzecz stawiania przed sądem sprawców.

UWr: Rozmawiamy po angielsku, ale mogliby-
śmy właściwie po holendersku...

Bergsma: To prawda. We Wrocławiu obok Po-
znania jest najwięcej studentów niderlandystyki. 
Nie wiem, czy Pan wie – dla mnie to było niespo-
dzianką – że w Polsce jest 600 studentów nider-
landystyki. Tyle osób co roku uczy się mojego ję-
zyka. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam tę liczbę, 
pomyślałam, że to pomyłka. Dla większości z nich 
jest to drugi język, pierwszy to na ogół angielski 
lub niemiecki. Nauka drugiego języka, który nie 
jest tak powszechny jak inne, naprawdę zwiększa 
szanse na znalezienie lepiej płatnej pracy. Tu we 
Wrocławiu jest sporo koncernów oferujących 
usługi pomocnicze dla dużych korporacji – są 
nasze holenderskie firmy – jak Shell, Heineken 
Beer, Philips Lighting. Firmy holenderskie po-
trzebują osób posługujących się językiem nider-
landzkim i większość studentów już po ukończe-
niu studiów licencjackich otrzymuje propozycję 
pracy. To podejście bardzo pragmatyczne, ale 
i bardzo miłe.

↓

UWr: Jakie są praktyczne cele powstania tego 
centrum?

Jorn van Rij: Jest kilka celów praktycznych. Dla 
mnie, pracującego w policji, praktycznym celem 
jest – dzięki pracy badaczy akademickich – po-
zyskiwanie informacji o tendencjach i zjawiskach 
związanych z handlem ludźmi na wczesnym etapie 
ich działalności. Tak więc faktycznie prowadzimy 
proaktywne, akademickie poszukiwania informacji, 
które możemy wykorzystać w policji, podnosząc je 
do rangi informacji wywiadowczych i działając na 
ich podstawie. Ale istotne jest także podnoszenie 
świadomości na temat handlu ludźmi, wprowa-
dzanie tego tematu do programu nauczania na 
Uniwersytecie Wrocławskim, a miejmy nadzieję, 
że także na innych uczelniach. I to nie tylko na Wy-
dziale Prawa, lecz również na innych wydziałach 
Uniwersytetu. Centrum powinno także pracować 
nad stworzeniem szerszej sieci, obejmującej or-
gany ścigania i organizacje pozarządowe, w celu 
bliższej współpracy i podnoszenia świadomości na 
ten temat. Jest to też środek zapobiegawczy. Tak 
więc poprzez podnoszenie świadomości i bardziej 
aktywne podejście do tematu handlu ludźmi mo-
żemy również pracować nad prewencją, a następ-
nie możemy także pomyśleć o różnych projektach 
prewencyjnych poprzez podnoszenie świadomo-
ści na przykład w społeczności studenckiej, ale też 
w bardziej narażonych społecznościach na terenie 
Wrocławia.

UWr: Porozmawiajmy przez chwilę o sytuacji 
na granicy. Mam na myśli najpierw sytuację na 
granicy między Polską a Białorusią, a teraz woj-
nę na Ukrainie i granicę polsko-ukraińską oraz 
sytuację na tej granicy. Czy to ma znaczenie dla 
działalności Centrum?

van Rij: Cóż, myślę, że tak, zwłaszcza jeśli spoj-
rzeć na informacje, które do nas docierają. I mó-
wię tu o policji holenderskiej, ale oczywiście także 
o policji polskiej. Jest bardzo potrzebne, abyśmy 
mieli wiedzę i informacje jak najszybciej i jak naj-
dokładniejsze. A dla nas, w policji, jest to bardzo 
trudne, ponieważ zazwyczaj myślimy w sposób 
reaktywny. Lubimy reagować na zjawiska, gdy 
tylko się o nich dowiemy. Akademicy działają ina-
czej, często są w stanie kreatywnie przewidywać, 
co się może wydarzyć. Bez wątpienia sytuacja na 
granicy z Białorusią była trudna, ale to zupełnie 
inna sytuacja niż ta, którą obserwujemy obecnie 

na granicy z Ukrainą, gdzie trwa prawdziwa wojna, 
a uchodźcy nie są wykorzystywani jako środek po-
lityczny czy presja. Centrum powinno więc działać 
w sposób proaktywny. Powinno ono identyfikować 
potencjalne zagrożenia na bardzo wczesnym eta-
pie i informować o nich np. organy ścigania, tak 
aby można było podjąć odpowiednie działania i jak 
najskuteczniej wesprzeć potrzebujących.

Jan van Rij: analityk w policji holenderskiej pracujący 
w jednostce dochodzeniowo-śledczej, ale też nauczyciel 
akademicki, gościnny wykładowca wielu europejskich  
uniwersytetów. Zajmuje się zagadnieniami związanymi 
z egzekwowaniem prawa, ale głównie tematem  
handlu ludźmi.

↓
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Dłuższe życie, którego ekstremalnym przypadkiem jest  
nieśmiertelność, stanowi jedną z najbardziej  

pożądanych rzeczy w historii ludzkiej cywilizacji.

Wyraz tego można znaleźć w kulturze, począw-
szy od Gilgamesza i jego misji będącej tematem 
babilońskiego eposu narodowego, przez legendę 
o fontannie młodości, a skończywszy chociażby na 
najnowszym dziele warszawskiego studia CD Pro-
jekt RED Cyberpunk 2077, którego akcja toczy się 
wokół tajemniczego chipu pozwalającego na prze-
chowywanie „dusz”. Pomimo że perspektywa dłu-
giej, być może nieskończonej, egzystencji wydaje 
się być celem, który ludzkość musi osiągnąć, to jej 
urzeczywistnienie prowadzi do poważnych skut-
ków natury ekonomicznej i społecznej.

Obecnie obserwowane jest wydłużenie się 
średniego czasu trwania życia na całym świe-
cie. Przykładowo w Polsce zgodnie z raportem 
GUS-u Trwanie życia w 2018 r. w 1950 r. 60-letni 
mężczyzna i 60-letnia kobieta przeżywali średnio 
kolejne 14,6 oraz 17,1 lat. W 2018 r. wielkości te 
wyniosły już 19,1 i 24,2 lata. Oznacza to wzrost o, 
odpowiednio, około 31 oraz 42 (!) procent. Dodat-
kowo w Polsce występuje też inne zjawisko demo-
graficzne, a mianowicie zmniejszenie się udziału 
osób w wieku przedprodukcyjnym, tj. w wieku od 
0 do 17 lat. Zgodnie ze statystykami GUS-u w 1970 
r. grupa ta stanowiła 33% całego społeczeństwa. 
W 2018 r. udział ten wynosił już tylko 18,1%. Jest 
to spadek o około 45%!

Jaki może być skutek jednoczesnego zachodze-
nia powyższych dwóch zjawisk? Ludzie w wieku 
okołoemerytalnym będą żyli coraz dłużej, z kolei 

Matuzalem może  
być problemem

Tekst: Iwo Gruca

osoby pracujące na wypłaty emerytur będą mia-
ły coraz mniejszy udział w społeczeństwie. Skut-
kiem tego same wypłaty świadczeń emerytalnych 
muszą być z konieczności coraz niższe per capita. 
W rezultacie poziom życia osób starszych może 
ulec pogorszeniu. Rozwiązaniem tego proble-
mu może być zakup renty życiowej u prywatnego 
ubezpieczyciela, która będzie działać w sposób 
analogiczny do emerytury. Przy wycenie takich 
kontraktów używa się zazwyczaj tablic trwania ży-
cia. Tablice te są publikowane co kilka lat, a przez 
to nie uwzględniają trendu wzrostu średniego cza-
su trwania życia. Może to prowadzić do sytuacji, 
gdy renciści będą żyli dłużej, niż zakładają to wła-
dze firm ubezpieczeniowych. Takie zjawisko na-
zywa się ryzykiem długowieczności. Walka z nim 
prowadzi do ciekawych rozważań natury mate-
matycznej, ale zanim do nich przejdziemy, warto 
nakreślić sposób, w jaki matematyka radzi sobie 
z modelowaniem przeżywalności i umieralności. 
Otóż korzystając z danych dotyczących liczby zgo-
nów w danym roku, można określać prawdopo-
dobieństwa przeżycia określonej liczby lat, śmierci 
w ciągu danego okresu oraz rozmaitych połączeń 
obu tych sytuacji. W ten sposób tworzy się tabe-
le trwania życia, które w Polsce są publikowane 
głównie przez GUS. W ramach ciekawostki warto 
wspomnieć, że geneza takiej matematyki jest sil-
nie powiązana z Wrocławiem. Żyjący na przełomie 
XVII oraz XVIII w. w Breslau niemiecki duchowny 

Caspar Neumann był jednym z pierwszych, którzy 
zbierali dane statystyczne dotyczące śmiertelno-
ści dużych populacji. To na ich podstawie Edmond 
Halley, od którego nazwiska swą nazwę posiada 
słynna kometa o średnio 76-letnim okresie obiegu, 
stworzył pierwsze tablice trwania życia, stanowiące 
fundament współczesnej matematyki ubezpieczeń 
życiowych.

Mając tablice trwania życia oraz założenia doty-
czące zachowania się stopy procentowej w danym 
okresie, można wycenić w wersji netto rozmaite 
produkty ubezpieczeniowe. Wycena ta stanowi 
wówczas wartość oczekiwaną wypłacanej przez 
ubezpieczyciela kwoty w takim kontrakcie. Tak jak 
wcześniej wspomniano, takie podejście nie bie-
rze pod uwagę ewolucji śmiertelności w czasie. 
W szczególności może doprowadzić do ryzyka 
długowieczności dla rent życiowych. W swojej 
pracy magisterskiej starałem się sformalizować 
oraz przetestować pewne sposoby radzenia so-
bie z tym problemem, które można określić jako 
hedging naturalny, czyli zabezpieczenie danego 
kontraktu przez inny kontrakt działający do niego 
w przeciwny sposób. Przy wykorzystaniu model 
Lee-Cartera, który stanowi jeden z najprostszych 
modelów stochastycznej (zachowującej się w lo-
sowy sposób) ewolucji śmiertelności w czasie, 
możliwe jest symulowanie i prognozowanie danej 
tablicy trwania życia w przyszłości. Następnie na 
podstawie przeprowadzonych wcześniej obliczeń 
wycenia się rozmaite kontrakty ubezpieczeniowe. 
Biorąc pod uwagę dynamikę śmiertelności, moż-
na skonstruować ubezpieczenia na życie, które 
w momentach obniżonej śmiertelności będą dofi-
nansowywać zwiększone wypłaty rent życiowych. 
Ważną rzeczą podczas budowania takich strategii 
zabezpieczających jest kwestia zależności kontrak-
tów obu rodzajów. Spośród wszystkich wypróbo-
wanych sposobów te, w których oba produkty do-
tyczyły tych samych osób, dawały średnio lepsze 
efekty niż metody zakładające rozłączność grup 
rencistów i ubezpieczonych. Nie oznacza to natu-
ralnie, że sposoby zakładające niezależność kon-
traktów są bezużyteczne. Mogą stanowić pozytyw-
ny skutek uboczny standardowej działalności firm 
ubezpieczeniowych o szerokim spektrum usług. 
W metodach z zależnymi kontraktami najlepszy 
efekt, jaki udało się uzyskać w mojej pracy, to re-
dukcja indeksu ryzyka o prawie 85% (!), przy czym 
za indeks ryzyka przyjęto współczynnik zmienno-
ści, będący stosunkiem odchylenia standardowego 

do wartości oczekiwanej, wypłat z portfela połą-
czonych polis.

Projekt, będący moją pracą magisterską, to tylko 
jedno z licznych badań, które studenci mogą prze-
prowadzać na Wydziale Matematyki i Informatyki 
w ramach swoich studiów. Wśród innych są na 
przykład:

•  statystyczna analiza danych klimatycznych, tak 
   bardzo potrzebna w związku ze współczesnym 
   zagrożeniem globalnym ociepleniem,
•  analiza gier topologicznych, łączących dwa na  
   pierwszy rzut oka bardzo odległe działy  
   matematyki – teorię gier oraz topologię ogólną,
• ·konstruktywny opis kompaktów Markowa,  
   będący podstawą artykułu w Fundamenta  
   Mathematicae Instytutu Matematycznego  
   Polskiej Akademii Nauk,

i wiele, wiele innych. Biorąc pod uwagę dalszy 
rozwój technologii informacyjnych, wymagających 
abstrakcyjnego pomyślunku, oraz fundamentalną 
dla człowieka ciekawość świata, można powiedzieć, 
że matematykę czeka świetlana przyszłość. Niech 
dłuższe życie, przy odpowiednim zabezpieczeniu 
materialnym, pozwoli ją choć w części przeżyć.

Iwo Gruca jest absolwentem Kolegium Międzyobszarowych 
Studiów Indywidualnych, w ramach którego ukończył studia 
matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki.  
Obecnie uczęszcza na filozoficzne studia magisterskie na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Za swoją pracę magisterską 
Hedging naturalny rent życiowych napisaną pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Tomasza Rolskiego otrzymał pierwszą  
nagrodę w konkursie Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Allianz Deutschland AG 
SA Oddział w Polsce na najlepsze prace dyplomowe 
w kategorii prac stosowanych.

↓
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W styczniu 2022 r. profesorowie Józef Szykulski  
i Mirosław Masojć z Zakładu Archeologii Pozaeuropejskiej 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego udali się 

do Republiki Mongolii. Celem podróży było  
dokonanie przygotowań do planowanego na kolejne lata  

interdyscyplinarnego projektu badawczego. Projekt  
dotyczy rozwoju społeczności pradziejowych  

w południowo-środkowej Mongolii oraz problematyki  
ich adaptacji do zmieniających się uwarunkowań  

środowiskowych. Zakres chronologiczny obejmuje okres  
od środkowego paleolitu po czasy historyczne. Badania  
koncentrują się na rozległym obszarze obejmującym 

południową część Ałtaju Gobijskiego oraz 
przyległy teren pustyni Gobi, największego po 

Saharze areału pustynnego naszego globu.
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W ramach prowadzonych przygotowań odbyły 
się spotkania z mongolskimi partnerami projektu 
oraz omówiono harmonogram kolejnych kampa-
nii badawczych i problemy logistyczne wynikające 
z prac w trudno dostępnym regionie, jakim jest 
niewątpliwie obszar Ałtaju Gobijskiego i sama pu-
stynia Gobi.

Działania projektu zainicjowało rozpoznanie, 
przeprowadzone przez polsko-mongolską eks-
pedycję na przełomie stycznia i lutego bieżącego 
roku. Objęło ono zarówno obszar badań, jak i te-
reny przyległe, których konteksty archeologicz-
ne stanowią podstawę do analiz porównawczych. 
W przypadku Mongolii początek roku jest niewąt-
pliwie trudnym okresem do prowadzenia prac te-
renowych. Już sam przejazd liczącą sobie ponad 
1000 kilometrów drogą prowadzącą z Ułan Bator 
przez Wielki Step w kierunku Ałtaju i Gobi, a dalej 
w stronę granicy chińskiej, stanowi wyzwanie dla 

↑ Obozowisko koczowników

ludzi i sprzętu. Największą trudność sprawiają ni-
skie temperatury, wahające się od – 12 do – 34oC, 
silne opady śniegu, jak również porywiste wia-
try. Jednakże za realizacją badań w tym właśnie 
okresie przemawiał fakt, że na południowej stronie 
Ałtaju oraz na pustyni Gobi panują daleko lepsze 
warunki. Brak wegetacji o tej porze roku, a także 
znikoma ilość śniegu ‒ opady deszczu i śniegu są 
na pustyni raczej rzadkością ‒ pozwala naukow-
com zarejestrować widoczne na powierzchni re-
likty osadnictwa pradziejowego.

←

Baktriany (wielbłądy dwugarbne) 

na tle Ałtaju Gobijskiego 

→

Kurhan koczownika  

z Wielkiego Stepu
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↓ Petroglify (ryty naskalne); prawdopodobnie związane z ludami koczowniczymi

↓ Poniżej –200C, ale nie wszystkim mieszkańcom jurty jest zimno
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←

Jaki (Yak); niezwykle  

użyteczne zwierzęta w Ałtaju 

i na Wielkim Stepie



Nie zmienia to jednak faktu, że praca w trud-
no dostępnym terenie nie należy do łatwych. 
Konieczny był wielogodzinny pobyt poza klima-
tyzowanym samochodem terenowym, przy tem-
peraturach przekraczających 30 stopni poniżej 
zera. Z uwagi na brak osad ekspedycja często-
kroć zakwaterowana była w jurtach. Jako poży-
wienie służyła konina zapijana kobylim lub wiel-
błądzim mlekiem. Obowiązkowe były też konne 
przejażdżki do niedostępnych dla pojazdów sta-
nowisk archeologicznych.

W trakcie prowadzonych badań członkowie eks-
pedycji zarejestrowali i udokumentowali szereg 
stanowisk archeologicznych. Najstarsze z nich 
związane są jeszcze ze społecznościami zbierac-
ko-łowieckimi plejstocenu i wczesnego holocenu. 
W większości są to ślady obozowisk z licznymi ar-
tefaktami kamiennymi ‒ narzędziami i odpadami 
z ich produkcji. Odnotowano też skupiska jaspisu, 
służącego dawnym mieszkańcom tego regionu do 
wytwarzania narzędzi.

←

Nie wszędzie  

można dojechać

↑ Narzędzia i części uzbrojenia znajdowane w pobliżu rytów
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Posiłek w jurcie

Projektem w Mongolii kieruje profesor Mirosław  
Masojć z Zakładu Archeologii Pozaeuropejskiej –  
Instytutu Archeologii. Badania prowadzone są w ramach 
Grantu OPUS 17 019/33/B/HS3/01113. W projekcie 
uczestniczy też Mongolska Akademia Nauk, przedstawiciele  
Archeologii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie

Na badanym obszarze odkryto również poje-
dyncze stanowiska świadczące o funkcjonowaniu 
tu społeczności wczesnych rolników okresu neo-
litu. Fakt ten potwierdza, że w przeszłości na ob-
szarze południowo-środkowej Mongolii panowały 
inne niż obecnie warunki klimatyczne. Ponadto 
archeolodzy zarejestrowali liczne konstrukcje 
wskazujące na przebywanie w tym regionie ludów 
koczowniczych epoki brązu i żelaza. W większości 
są to kurhany kamienno-ziemne lub ich skupiska 
składające się z kilku lub kilkunastu obiektów. Są 
one związane z ludami, które ze swojej kolebki na 
Wielkim Stepie pewnego dnia wywędrowały w kie-
runku południowym i zachodnim, pojawiając się na 
kartach naszej historii jako Kimmerowie, Scytowie, 
Hunowie i Sarmaci.

W regionie badań odnotowano też liczne przy-
kłady sztuki naskalnej. Są to głębokie ryty wyko-
nane na dużych blokach kamiennych. Ukazują one 
faunę tego obszaru: jelenie, antylopy, dzikie konie. 
Wśród przedstawień zauważa się również liczne 
symbole geometryczne oraz wyobrażenia ludzi. 
Są oni ukazani w trakcie polowania, jak również 
podczas odprawiania obrzędów. Dotychczas udo-
kumentowane ryty należy raczej wiązać ze spo-
łecznościami koczowniczymi. Przemawia za tym 
zarówno stylistyka, jak i technika ich wykonania, 
a także znajdowane w pobliżu artefakty, na które 
składają się narzędzia i elementy uzbrojenia. Naj-
liczniejsze, a zarazem najpóźniejsze z nich, związa-
ne są już z ludami mongolskimi okresu, w którym 
doszło do uformowaniem się i ekspansji imperium 
Czyngis-chana. Prace dokumentacyjne na obsza-
rze występowania rytów planowane są już na po-
czątek maja 2022 r.

↑ Wizyta profesorów Mirosława Masojcia i Józefa 
Szykulskiego w Instytucie Archeologii Mongolskiej  
Akademii Nauk i podpisanie umowy o współpracy  
w ramach projektu NCN. Od lewej: 
dr Odpurev Gankhuyag, profesorowie Józef Szykulski, 
Mirosław Masojć, prof. Erzegen Gelegdorj,  
prof. Gunchinsuren Byambaa.

↓
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Sprawiedliwość 
naprawcza we Wrocławiu

Tekst: Ewa Banasiewicz-Ossowska 
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej 

Uniwersytet Wrocławski 

Spośród polskich miast liderem w upowszechnia-
niu wiedzy na jej temat, a także wdrażaniu praktyk 
naprawczych w działania instytucji samorządowych, 
przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania, 
jest Wrocław, który podjął formalne starania o uzy-
skanie tytułu Miasta Sprawiedliwości Naprawczej. 
W tym celu w listopadzie 2019 r. utworzono Zespół 
ds. Sprawiedliwości Naprawczej przy Prezydencie 
Miasta, w skład którego powołano przedstawicieli 
instytucji samorządowych, straży miejskiej, orga-
nizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych. 
Dwoje jego członków, Grzegorz Miśta i Honorata 
Czajkowska, od 2019 r. reprezentuje Polskę także 
w międzynarodowym projekcie „Restorative justice: 
Strategies for change”. Powstanie Zespołu było jed-
nak tylko zwieńczeniem działalności, która w mie-
ście rozwijana jest od wielu lat i opiera się na dobrej 
współpracy między wspomnianymi podmiotami.

W 2016 r. miasto w ramach jednostki samorzą-
dowej – Wrocławskiego Centrum Integracji – przy 
udziale kuratorskiej służby sądowej i Dolnośląskiej 
Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji 
i Pomocy Skazanym zainicjowało zadanie „Praca 
dla lokalnej społeczności – Wrocławskie Centrum 

Sprawiedliwości Naprawczej (WCSN)”, które stało 
się wzorcowym projektem w zakresie wdrażania 
praktyk sprawiedliwości naprawczej. Głównym 
zadaniem WCSN jest organizacja warunków do 
wykonywania prac społecznie użytecznych przez 
skazanych za wykroczenia i drobniejsze przestęp-
stwa w ramach kary ograniczenia wolności. Ska-
zani włączani są w działania edukacyjne, reintegra-
cyjne, otrzymują wsparcie psychologa i doradcy 
zawodowego oraz pomoc w leczeniu uzależnień. 
WCSN pracuje ze sprawcami oraz społecznością 
lokalną, którą uznaje za ofiarę mowy nienawiści, 
rozpowszechnianej w formie różnych napisów. 
W celu aktywizacji mieszkańców wdrożono inter-
netowy system zgłoszeń aktów wandalizmu czy 
mowy nienawiści, które WCSN przekazuje Straży 
Miejskiej i Policji. Sprawcy takich czynów wykonują 
nieodpłatną pracę na cele społeczne (odpracowa-
no już ponad 300 tys. godzin), z której korzysta ok. 
60 podmiotów: szkoły, przedszkola, biblioteki czy 
stowarzyszenia. Program prac społecznie uży-
tecznych spełnia zarówno funkcję resocjalizacyj-
ną, edukacyjną, jak i zadośćuczynienia za krzywdę. 
Według jednego z uczestników badań prowadzo-
nych w ramach projektu LetsGoByTalking, WCSN 

Sprawiedliwość naprawcza, rozumiana jako proces  
umożliwiający naprawienie krzywdy wyrządzonej  

przestępstwem, przy aktywnym, dobrowolnym udziale  
osoby pokrzywdzonej i sprawcy, czasem także  

przedstawicieli lokalnej społeczności i przy 
pomocy bezstronnej osoby trzeciej, budzi coraz 
większe zainteresowanie środowisk prawniczych 

oraz organizacji pozarządowych w Polsce. 
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to „wzorcowy i unikalny projekt z kilku powodów: 
jedyny taki w Polsce; angażuje kilka instytucji przy 
realizacji celu; ważną rolę odgrywa tu element par-
tycypacji mieszkańców”.

Praktyki naprawcze w swojej działalności od 
wielu lat wykorzystuje również Fundacja Dom Po-
koju, organizacja pozarządowa współpracująca 
z WCSN i samorządem miejskim, która specjali-
zuje się w mediacjach, organizuje m.in. mediacje 
rówieśnicze w szkołach, ucząc rozwiązywania kon-
fliktów i komunikacji bez agresji. Fundacja zajmuje 
się również edukacją, tworzy Dolnośląski Ośrodek 
Dialogu – sieć organizacji zaangażowanych w bu-
dowanie dialogu, będącą platformą spotkań dla 
osób spoza dużych ośrodków. Przy wsparciu fi-
nansowym samorządu wrocławskiego, prowadzi 
Pogotowie Mediacyjne dla mieszkańców miasta. 
Uczestniczyła także w rozwiązaniu sporu między 
Romami zamieszkującymi nielegalne koczowisko, 
a władzami miasta i jego mieszkańcami. Kontynu-
uje Program na rzecz Romów rumuńskich relo-
kowanych z koczowiska do mieszkań treningowych 
i opiekuje się nimi, oferując wsparcie asy-
stenta, dostęp do pomocy praw-
nej i finansowej, działając na 
rzecz ich integracji. Kładzie 
duży nacisk na edukację do 
wielokulturowości.

R o z w o j o w i  s p r a w i e -
d l i w o ś c i  n a p r a w c z e j 
sprzyjają także prace na-
ukowo-badawcze podejmowa- ne 
przez wrocławskie środowisko naukowe. Na Wy-
dziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego rozwijana jest Pracownia Badań 
nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami 
Rozwiązywania Sporów w Sferze Publicznej, któ-
ra prowadzi badania nad różnymi aspektami wy-
korzystywania mediacji w sferze publicznej. Dzięki 
funduszom z grantu Parlamentu Europejskiego 
w latach 2020 – 2022 realizuje projekt „Mediacje 

i dialog w Unii Europejskiej prowadzą-
ce do trwałego i sprawiedliwego spo-

łecznie porozumienia osiąganego 
w warunkach rzetelnej i wiary-
godnej informacji”. To projekt 
o charakterze badawczym, ale 
jego istotnym celem jest także od-
działywanie na otoczenie społecz-
ne Uniwersytetu Wrocławskiego, 

dlatego w badania i część popula-

ryzatorską zaangażowany jest partner społeczny 
projektu – Liceum nr 5 im. Jakuba Jasińskiego we 
Wrocławiu. Projekt skupia się wokół trzech zagad-
nień: nawiązywania i podtrzymywania współpracy 
międzykulturowej, zdolności mediacji i umiejętności 
identyfikowania nieuczciwej komunikacji.

Na uwagę zasługuje również projekt LetsGoBy-
Talking, realizowany przez Katedrę Etnologii i An-
tropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskie-
go, w ramach którego przeprowadzono badania 
jakościowe wśród specjalistów reprezentujących 
pozarządowe organizacje antydyskryminacyjne 
i działające na rzecz praw osób LGBT, specjalistów 
zajmujących się sprawiedliwością naprawczą, za-
równo wśród praktyków, jak i teoretyków problemu 
oraz wśród ofiar przestępstw z nienawiści wobec 
osób LGBT lub dyskryminacji ze względu na orien-
tację seksualną czy tożsamość płciową. Zrealizo-
wano również badania ilościowe wśród organizacji 
pozarządowych podejmujących działania antydys-
k r y - minacyjne, działających na rzecz praw 

osób LGBT oraz udzielających pomocy 
ofiarom przestępstw. Zorganizowano 

także trzy spotkania warsztatowe 
mające na celu wymianę doświad-
czeń i nawiązanie współpracy 
między instytucjami miejskimi 
i organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się sprawiedliwo-

ścią naprawczą oraz działaniami na 
rzecz praw osób LGBT, doskonalenie umiejęt-

ności zawodowych w zakresie stosowania sprawie-
dliwości naprawczej i uwrażliwienie na szczególne 
potrzeby osób LGBT doświadczających przemocy 
z nienawiści, a także dostarczenie trenerom i tre-
nerkom umiejętności koniecznych do prowadzenia 
szkoleń z zakresu stosowania podejścia napraw-
czego w pracy z ofiarami przestępstw z nienawiści 
wobec osób LGBT. Spotkania te stały się ważnym 
forum wymiany doświadczeń, strategii i praktyk 
dotyczących stosowania sprawiedliwości napraw-
czej w przypadku przestępstw z nienawiści wobec 
osób LGBT, a także umożliwiły tworzenie sieci mię-
dzy kluczowymi interesariuszami we Wrocławiu. 
O znaczeniu projektu i jego wkładzie w popularyza-
cję wiedzy na temat praktyk naprawczych świadczą 
wypowiedzi uczestników badań i warsztatów, którzy 
podkreślali, że dopiero udział w nim uświadomił 
im potencjał sprawiedliwości naprawczej w odnie-
sieniu do przestępstw z nienawiści i dyskryminacji 
wobec osób LGBT, że przyczynia się on do zwięk-

szenia świadomości na jej temat, a także zauważa-
li, że projekt LetsGoByTalking może być pionierski 
w badaniach na temat zastosowania narzędzi spra-
wiedliwości naprawczej w przypadku tego rodzaju 
przestępstw. Wśród działań podnoszących świado-
mość na temat podejścia naprawczego warto rów-
nież wymienić przygotowanie broszur Obiecujące 
strategie sprawiedliwości naprawczej w przypad-
kach przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT 
i „Naprawianie szkód wyrządzonych przez prze-
stępstwa z nienawiści wobec osób LGBT”, a także 
ogólnie dostępnego kursu e-learningowego (ht-
tps://www.letsgobytalking.eu/workshops-trainings).

Wdrażaniu idei sprawiedliwości naprawczej we 
Wrocławiu sprzyja rozwinięta na wielu poziomach 
współpraca między różnymi organizacjami i in-
stytucjami, praktykami i teoretykami problemu. 
Jak podkreślono na stronie internetowej WCSN, 
za Wrocławiem przemawiają ważne argumenty: 
kapitał ludzki, wielokulturowa tożsamość miasta, 
istnienie samorządu lokalnego, który czuje się od-
powiedzialny za osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym, a także wzięcie odpowiedzialności 
przez kuratorską służbę sądową za wykonywanie 
kar nieizolacyjnych oraz uwzględnianie w działa-
niach perspektywy ofiar.

Dzięki podejmowanym działaniom Wrocław zy-
skał szansę, by stać się pierwszym w Polsce Mia-
stem Sprawiedliwości Naprawczej. Dołączył do 
tego grona jako dziesiąte miasto na świecie podczas 
międzynarodowej konferencji „Miasto sprawiedli-
wości naprawczej – most do porozumienia”, zor-
ganizowanej w dniach 8–9 listopada 2021 r. Warto 
przypomnieć, że Wrocław stał się liderem nie tylko 
w kwestii upowszechniania podejścia naprawcze-
go. Jako pierwsze miasto w Polsce w 2020 r. zo-
stał również przyjęty do Europejskiej Koalicji Miast 
Sprzeciwiających się Rasizmowi, a w lipcu 2021 r. 
przystąpił do europejskiego programu Miasta Mię-
dzykulturowe.

↓

Doktor Ewa Banasiewicz-Ossowska jest adiunktem 
w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania 
badawcze skupiają się na kulturze żydowskiej, judaizmie 
i lokalnych społecznościach żydowskich w Polsce,  
ze szczególnym uwzględnieniem społeczności Żydów 
wrocławskich, antropologii rodziny oraz etnografii 
Europy. 
↓

Artykuł powstał w ramach projektu innowacyjno-
-badawczego „Ochrona i obrona praw ofiar prze-
stępstw z nienawiści wobec osób LGBT: Innowacyjne 
działania przy użyciu sprawiedliwości naprawczej 
(LetsGoByTalking)”, współfinansowanego przez 
Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Spra-
wiedliwości i Konsumentów, którego celem jest 
promowanie w Unii Europejskiej sprawiedliwości 
naprawczej jako sposobu zadośćuczynienia ofiarom 
przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT (więcej 
na stronie projektu https://www.letsgobytalking.
eu/). W projekcie uczestniczy sześć krajów euro-
pejskich, w tym również Polska, reprezentowana 
przez zespół z Katedry Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie: 
dr hab. prof. UWr Monika Baer, dr Ewa Banasie-
wicz-Ossowska i dr Janina Radziszewska. Realizacja 
projektu została zaplanowana na lata 2020–2021.
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Rozważania podjPrzedstawiona [w książce] problematy-

ka – jak czytamy w recenzji napisanej przez prof. Bożenę 

Wójtowicz – jest odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi 

stoi współczesna dydaktyka przedmiotów przyrodniczych. 

W monografii autorzy wskazują założenia i możliwości 

realizacji nowej reformy w zakresie rozwijania zaintere-

sowań, kształtowania umiejętności, jakości i efektywno-

ści kształcenia. Naprzeciw tym wyzwaniom i problemom 

współczesnej szkoły stoi kreatywny nauczyciel podejmu-

jący istotne decyzje w pracy z uczniem czy studentem. 

Autorzy monografii zwrócili uwagę na bardzo istotną rolę 

w kształceniu przyrodniczym przyszłych pokoleń, jaką jest 

efektywność kształcenia, proponując liczne rozwiązania 

dydaktyczne oparte na innowacyjności i kreatywności, pod-

kreślając ogromne znaczenie zwłaszcza zajęć terenowych.

O ciekawości poznawczej w edukacji przyrodniczej  
[e-book] 
red. Józef Krawczyk, Ilona Żeber-Dzikowska,  

Jakub Maciej Łubocki 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021, 518 s. 

Opublikowany po raz pierwszy w roku 1595 heroikomiczny 

poemacik bocheńskiego wierszopisa Jana Achacego Kmity 

opowiada historię klęski poniesionej przez zamieszkujący 

rzekomo Indie baśniowy lud Pigmejów w wojnie z przyby-

wającymi z północy żurawiami. Temat został zaczerpnięty 

głównie z Historii naturalnej rzymskiego encyklopedysty 

Pliniusza Starszego, chociaż pisało o tym także wielu innych 

starożytnych autorów (pierwsze nawiązanie do tego mitu 

pojawia się przecież już w trzeciej księdze Homerowej 

Iliady). Utwór zawiera zresztą duży ładunek encyklope-

dycznej wiedzy pochodzącej z rozmaitych źródeł, Kmita 

jednak, co bardzo interesujące, systematycznie inkrusto-

wał również swoją narrację nawiązaniami do historii wojen 

inflanckich Stefana Batorego, w których sam w młodości 

uczestniczył,oraz do innych militarnych wydarzeń z dziejów 

ojczystych. Książka wydana w serii Bibliotheca Curiosa.

Spitamegeranomachia albo bitwa Pigmeów z żurawiami, 
Jan Achacy Kmita 

oprac. Jacek Sokolski 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021 

15,5 × 21,5 cm, 108 s., okładka miękka

Nasze publikacje
w wydawnictwie ATUT

Książka jest opisem i analizą dwóch traktatów, które uważane 

są za pierwsze napisane po polsku podręczniki matematyki. 

Autor projektu – jak pisze w recenzji książki dr hab. Jacek 

Grębowiec – spojrzał na szesnastowieczne polskie piśmien-

nictwo edukacyjne przez pryzmat współczesnych badań 

lingwistycznych poświęconych komunikacji społecznej. Praca 

jest w znacznej mierze syntezą artykułów wcześniej już 

przez autora monografii opublikowanych. Uległy one jednak 

znacznym modyfikacjom, ich zaistnienie w nowym kontekście 

pozwoliło spojrzeć na pierwsze napisane po polsku pod-

ręczniki matematyki przez pryzmat rodzenia się i przemian 

dyskursu edukacyjnego. […] Autor recenzowanej monografii 

dowodzi, że Algorytm i Geometria są zapisem ujawniającym 

potencjał kulturowy, społeczny szesnastowiecznej Polski. 

Oba dzieła wpisują się w żywy nurt ówczesnego piśmien-

nictwa naukowo-dydaktycznego (są tekstami zrealizowa-

nymi zgodnie ze scenariuszami komunikacji właściwymi dla 

dyskursu edukacyjnego), jednocześnie należy na nie patrzeć 

przez pryzmat rozwoju ówczesnych relacji społecznych, 

gospodarczych, co pozwala stwierdzić, że zarysowany przez 

nie abstrakcyjny obraz świata (wyrażony za pomocą pojęć 

matematyki) stwarzał praktykowi gospodarki, czyli osobie 

niebędącej uczestnikiem dyskursu naukowego, edukacyjnego, 

możność rozwiązywania problemów zrodzonych w gospo-

darce dzięki modelom świata stworzonym przez naukę.

Przedstawiona publikacja – jak pisze w recenzji książki 

dr Szymon Nożyński – wpisuje się w obecny, dobry trend 

łączenia interdyscyplinarnego różnego rodzaju zainteresowań 

badawczych. Widoczny tutaj zarówno przekrój tematyczny, 

jak i czasowy (od starożytności po współczesność) względem 

wyselekcjonowanego obszaru badawczego sprzyja wielowąt-

kowemu spojrzeniu na wybrane treści. Tekst Michała Picka 

ujawnia dobre erudycyjne przygotowanie, wyczuwalny jest 

namysł nad poszczególnymi elementami struktury wideokli-

pów. Z kolei Iga Pękala w swoim artykule analizuje wybrane 

przykłady greckiego kina, biorąc na warsztat badawczy 

twórczość Yorgosa Lanthimosa. Autorka omawia przymio-

ty tańca – komunikacyjne, estetyczne czy semantyczne, 

funkcje tańca analizuje zarówno w obszarze języka filmu, 

jak i w perspektywie percepcji widza. Jej artykuł ma sporą 

wartość poznawczą. Tekst Małgorzaty Kosackiej stanowi 

solidny przegląd implementacji figury mitologicznej „królew-

ny” w świat operowy i literacki. Jest to rzetelny, analityczny 

artykuł, faktycznie heurystycznie i hermeneutycznie ukie-

runkowany. Marek Okólski stara się natomiast zapełnić lukę 

powstałą w piśmiennictwie dotyczącym spuścizny muzycznej 

Hellady. Problem badawczy próbuje rozwiązać, analizując 

język, malarstwo, poezję czy teatr. Tekst ma wartość syste-

matyzującą, akcentuje także potrzebę większego namysłu 

badawczego nad samą „muzycznością” starożytnej Grecji.

Taniec, kobiety i śpiew w literaturze oraz sztukach  
audiowizualnych 
red. Anna Maciejewska, Iga Pękala, Marek Okólski, Michał Pick 

Oficyna ATUT, Wrocław 2021 

14 × 20,5 cm, 212 s., okładka miękka

Szesnastowieczne podręczniki matematyki – „Geometria” 
Stanisława Grzepskiego i „Algorytm” Tomasza Kłosa 
Jerzy Biniewicz 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021 

14 × 20,5 cm, 222 s., okładka miękka
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Emblematyka, gatunek będący połączeniem słowa i obrazu, 

budzi ciekawość wielu badaczy. Niderlandzka emblematyka 

powstała w Złotym Wieku nie jest jednak znana szerokiemu 

gronu odbiorców w Polsce. Podobnie mało znany jest fakt, 

że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada jedną 

z największych europejskich kolekcji zbiorów emblematycz-

nych pochodzących z Holandii, Brabancji czy Flandrii. Tutaj 

ta kolekcja jest prezentowana na przykładzie wybranych 

siedemnastowiecznych dzieł emblematycznych napisanych 

w języku niderlandzkim. Tytułowy Kupidyn na łyżwach jest 

zimową stylizacją holenderską autorstwa Daniela Heinsiusa 

z Lejdy. W monografii przedstawiane są również inne em-

blematy z kolekcji wrocławskiej: miłosne, moralistyczne czy 

realistyczne, autorstwa Ottona Vaeniusa, Pietera Corneli-

szoona Hoofta, Jacoba Catsa, Roemera Visschera czy Jana 

van der Veena. Oczywiście wraz z ilustracjami oraz tłuma-

czeniami na język polski. Autorka podjęła się również próby 

rekonstrukcji losów opisanych tu egzemplarzy niderlandzkich 

książek emblematycznych znajdujących się we Wrocławiu.

Praca zbiorowa – jak czytamy w recenzji książki napisanej 

przez prof. Ałłę Tatarenko – prezentuje wyniki najnowszych 

badań nad zjawiskiem czułych modernizmów w ujęciu 

literacko-teoretycznym, historyczno-literackim, kulturo-

znawczym. Monografia […] składa się z tekstów poświęconych 

manifestacjom czułości w literaturze polskiej, rosyjskiej, 

ukraińskiej, chorwackiej XX i XXI w. […] chodzi tutaj nie tylko 

o sztukę, którą określa się terminem „modernistyczna”, lecz 

także o wzorce literatury neomodernizmu i postmodernizmu, 

w których poetyce odnajdujemy pewnego rodzaju kontynuację 

i rozwój poetyki modernizmu. Redaktorki zbioru zapropono-

wały niezwykle interesująca i aktualną perspektywę badania: 

problem czułości zajmuje zauważalne miejsce w kulturze 

okresu ponowoczesnego, charakteryzującej się „nowym 

sentymentalizmem”, „nową szczerością”, poszukiwaniem 

środków emocjonalnego wpływu na czytelnika. Kwestia „czu-

łego narratora”, której poświęciła swoje noblowskie przemó-

wienie Olga Tokarczuk, stała się dodatkowym impulsem do 

skupienia uwagi literaturoznawców na tym ważnym temacie.

Modernizm(y) słowiański(e) w anturażu czułości, 
red. Izabella Malej, Agnieszka Matusiak, Anna Paszkiewicz 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021 

16 × 24 cm, 272 s., okładka miękka

O Kupidynie na łyżwach i nie tylko. Emblematy niderlandz-
kiego Złotego Wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu 

Joanna Skubisz 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021 

16 × 23,5 cm, 348 s., okładka miękka

Blokada Leningradu – jak pisze w recenzji książki prof. Piotr 

Fast – jest bodaj jednym z najważniejszych wydarzeń, które 

stanowią źródło nieprzepracowanej traumy w historii Związku 

Radzieckiego. […] Ostatnie lata przyniosły wiele świadectw 

autentycznych i liczne opracowania uczciwie dokumentujące 

tamte wydarzenia. Książka Ewy Komisaruk znakomicie wpi-

suje się w ten nurt badań. W tej rozprawie dominuje kobiecy 

punkt widzenia – Autorka dobrała bowiem swój materiał w taki 

sposób, by pokazać to, co nawet w nowych opracowaniach 

znalazło się na marginesie uwagi badaczy. To oczywiście nie 

jest decyzja przypadkowa, wynika ona z trwałych zainte-

resowań badaczki, związanej z optyką feministyczną (czy 

szerzej: genderową) od dawna. Taka optyka pozwala zarówno 

głębiej wniknąć w psychologiczne aspekty tekstu blokady, 

jak i podjąć zagadnienia umykające „męskiej” wizji świata. 

Rezultat takiej postawy badawczej jest prawdziwie imponujący.

Autorka dokonała opisu polskiej grimmosfery w latach 

1865–2015. Praca ta to kamień milowy w polskich bada-

niach nad obecnością braci Grimm w Polsce. Przepro-

wadzona analiza staje się tutaj rodzajem kulturowej i lite-

rackiej autodiagnozy, ponieważ polskie literackie reakcje 

na baśnie braci Grimm – jak pisze w recenzji książki prof. 

Eliza Pieciul-Karmińska – ujawniają nie tylko coś z natury 

tekstu oryginalnego, ale także wiele mówią o nas samych 

i naszym podejściu do innej kultury i tradycji. Należy pod-

kreślić, że fragmenty pracy traktujące o polskich renar-

racjach Grimmowskich, zwłaszcza opis najwcześniejszej 

twórczości, to teksty absolutnie źródłowe dla kolejnych 

naukowców zajmujących się recepcją Grimmów w Polsce.

Blokada Leningradu w doświadczeniu i diarystycznych  
narracjach kobiet 
Ewa Komisaruk 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021 

16 × 23,5 cm, 206 s., okładka miękka

Grimmosfera polska. Baśnie ze zbioru Wilhelma i Jakuba 
Grimmów w polskiej kulturze literackiej (1865–2015), 
Kamila Kowalczyk 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021 

18 × 24,5 cm, 604 s., okładka twarda
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Szkice składające się na książkę stanowią (zgodnie z pod-

tytułem) próbę spojrzenia na współczesne problemy, takie 

jak zanik pewnych cnót (rycerskości, honoru, męstwa), 

wzmagające się zjawisko samotności, pandemia czy atrofia 

przeżywania Boga – z perspektywy nienowoczesnej wła-

śnie. Autor przygląda się zatem trapiącym obecnie ludzkość 

bolączkom niejako oczyma dawnych mędrców, filozofów, 

mnichów, eremitów, proroków i apostołów, wsłuchując się, 

jakich odpowiedzi, wskazówek, porad i pocieszeń udzielali 

oni, aby zaradzić podobnym do naszych zgryzotom swo-

ich własnych czasów. Książka stanowi więc zbiór rozważań 

dotyczących tej podstawowej kwestii: czy ci dawni pisarze 

mają nam wciąż coś do powiedzenia? Czy duchowe lekar-

stwa przez nich zalecane mogą uzdrawiać także i współcze-

snego człowieka? A jeśli nie uzdrawiać w pełni, to przynaj-

mniej postawić trafną diagnozę jego licznych chorób?

The monograph is devoted to words and phrases of Dutch 

origin, found in Polish lexical sources from the end of the 

20th century. However, dictionaries often lack information 

about the Dutch roots of a given word. Therefore, the author 

verifies their origin, thereby contributing to the discussion of 

the lexicographic presentation of etymological data. The au-

thor traces the paths by which these borrowings reached the 

Polish language, discusses whether they have retained their 

meaning and presents how their form of spelling or pronun-

ciation has changed in relation to the original Dutch forms.

Dies irae. Szkice nienowoczesne 
Bartosz Jastrzębski 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021 

12 × 18,5 cm, 116 s., okładka miękka

Dutch Loanwords in Contemporary Polish, 
Agata Kowalska-Szubert 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021 

16 × 23,5 cm, 190 s., okładka miękka

Jak pisze w recenzji dr hab. Marek Magdziak, prof. UWr: 

Lektura tomu będzie cenna dla wszystkich tych czytelni-

ków, których łączy przekonanie o konieczności podjęcia 

działań zapobiegających globalnej autodestrukcji. Należy 

ponadto pamiętać, że ciągle jeszcze cierpimy na deficyt 

badań, koncepcji i planów kulturowych oraz gospodarczych 

transformacji, które mogłyby przyczynić się do poradze-

nia sobie ze wzmiankowanymi wcześniej trudnościami. 

Jestem przekonany, że recenzowany tom, stanowi ważny 

krok w tym kierunku i w istotny sposób wypełnia tę lukę.

Tom wydany z okazji 20-lecia Centrum Edukacji Nauczyciel-

skiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce znalazły się 

teksty opisujące dydaktyczną, ale także naukowo-metodyczną 

działalność centrum. Nie zabrakło dokumentów archiwalnych 

pozwalających pełniej zobaczyć historię tworzenia i funkcjo-

nowania tej jednostki uniwersyteckiej. Czytelnik znajdzie tu 

także nowe artykuły pracowników centrum dotyczące szeroko 

rozumianej edukacji, które zostały przygotowane specjalnie do 

tej monografii, oraz appendix Historia fizyki doświadczalnej 

Uniwersytetu Wrocławskiego (1945–1969), przypominający 

związek tej jednostki z Instytutem Fizyki Doświadczalnej UWr.

Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Identyfikacje i analizy  
[e-book] 
red. Krzysztof Łukasiewicz, Jacek Schindler, Hana Schudy 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021 

14 × 20,5 cm, 180 s., okładka miękka Oficyna Wydawnicza

Kształcenie nauczycieli w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Księga Jubileuszowa Centrum Edukacji Nauczycielskiej 
2000–2020 
red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz, 

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2021 

 15 × 22,5 cm, 370 s., okładka twarda 
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 Zdzisław Morawski (1947–2021)

Zdzisław Morawski urodził się 30 grudnia 1947 r.  
w Nysie, w rodzinie śląsko-kresowej, co zapewne 
zadecydowało o tym, że jego rodzice nie powędrowali 
dalej „na Zachód”, ale powrócili na Górny Śląsk. W Raciborzu 
Zdzisław spędził czas dzieciństwa i wczesnej młodości, tam też 
uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. 
Racibórz był miastem, z którym nigdy na trwałe się nie 
rozstał i z którym łączyły go silne więzi właściwe tym, 
co cieszą się posiadaniem swojej prywatnej ojczyzny. Tam też 
spędzał wiele czasu, będąc już obywatelem Wrocławia, tam żyli 
jego bliscy z ukochaną Mamą, tam też miał własne  
miejsce, w którym mógł w każdej chwili zamieszkać.

Wspomnienia

Bujny jest natomiast życiorys edukacyjny Zdzisława Morawskiego. Jak przystało na ślą-
skiego młodzieńca, aspirował do „poważnego” zawodu, bo w świetle śląskiego systemu 
wartości chłopak powinien podjąć pracę w przemyśle. Takie wyobrażenia musiały mieć 
znaczenie przy wyborze studiów i tu należy wspomnieć, że podjął je na Wydziale Budow-
nictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Gliwickiej. Jednak po roku zaniechał dalszej 
edukacji w zawodzie inżyniera i podjął naukę zgodną z jego domowymi zainteresowaniami – 
na kierunku muzycznym w Studium Nauczycielskim w Raciborzu, które ukończył z wyni-
kiem bardzo dobrym. Muzyka wpisywała się w duchowość Z. Morawskiego, bo od dzie-
cięcych lat grał na pianinie, a po ukończeniu tego studium pracował przez rok w oświacie. 
W tamtym czasie w środowisku śląskim zawody nauczyciela, a nawet aktora (to nie praca, 
to wieczne wygłupianie się), były niejako przypisane kobietom. Być może takie wyobraże-
nia, ale i wola sięgnięcia po więcej, zadecydowały o wyborze studiów prawniczych, które 
podjął w 1969 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a ukoń-
czył je w 1974 r. z wynikiem bardzo dobrym i jako administratywista uzyskał tytuł magistra.

Uniwersytet Wrocławski okazał się być miejscem, z którym Zdzisław Morawski związał 
się na stałe, zmieniając jedynie jednostki organizacyjnej przynależności. Prace rozpoczął 
bezpośrednio po studiach na etacie naukowo-technicznym w Instytucie Prawa Cywilne-
go na Wydziale Prawa i Administracji. Po roku za zgodą władz dziekańskich przeszedł na 
etat naukowo-badawczy do działającej wówczas w strukturze uczelni Pracowni Badań 
Regionalnych. Tam za sprawą badań i publikacji sięgał po kolejne stopnie awansowe prze-
widziane dla stanowiska asystenta. Szeroka była problematyka tematów realizowanych 
przez Z. Morawskiego. Tytułem przykładu wymieniam kilka ważniejszych: urbanizacja 
gmin województwa wrocławskiego; patologie życia społecznego w mieście uprzemy-
słowionym; prawne warunki tworzenia i funkcjonowania parków krajobrazowych oraz 
stref chronionego krajobrazu; rozwody w Polsce – na przykładzie województwa wro-
cławskiego; kryteria i przesłanki podziału terytorialnego państwa. Realizacja wymienio-
nych tu i podobnych tematów wynikała z ówczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych 
i posiadała znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez władze w regionie. Podnieść tu 
należy, że prowadzone wtedy badania, przygotowane raporty i artykuły powstawały zwy-
kle we współpracy z Andrzejem Malickim – z czasem uznanym adwokatem wrocław-
skim, a przyjaźń zaistniała w Pracowni Badań Regionalnych trwała przez całe życie.

Od początku pracy zawodowej Zdzisław Morawski cieszył się uzna-
niem przełożonych. „W pracy niezwykle sumienny i dokładny. Wyka-
zuje dużą dociekliwość badawczą i opanowanie warsztatu naukowego. 
Bierze udział w konwersatoriach z zakresu statystyki prowadzonych 
przez doc. Sz. Bronsztejna” – napisał kierownik Pracowni Badań Re-
gionalnych. Udział w tych seminariach miał znaczenie w dalszej biogra-
fii naukowej, bowiem rozprawę doktorską Funkcjonowanie jednostek 
podziału terytorialnego jako regionów ekonomicznych (w świetle kom-
petencji terenowych organów władzy i administracji państwowej) przy-
gotował właśnie pod kierunkiem profesora Szyi Bronsztejna i obronił 
na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wro-
cławiu w 1983 r., uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych.

Z powodu reorganizacji uczelni w 1988 r. Pracownia Badań Regionalnych znalazła się 
w strukturze Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i tym samym dr Zdzisław 
Morawski jako adiunkt naukowy podjął pracę w nowej jednostce. W związku z dynamicz-
nym rozwojem naukowym i kadrowym Instytutu Socjologii oraz podejmowaniem proble-
matyki badawczej właściwej Pracowni Badań Regionalnych jednostka ta została z czasem 
rozwiązana, a jej pracownicy – w zależności od swoich zainteresowań – przeszli do działa-
jących tam zakładów. W ten sposób Z. Morawski znalazł się w Zakładzie Socjologii Ogólnej 
i zaistniał jako socjolog niejako „z przydziału”, ale w wyniku prowadzonych badań i publikacji 

Autor: Zbigniew Kurcz
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stawał się dojrzałym socjologiem, co potwierdził zdobyciem kolejnego stopnia naukowe-
go. W 1995 r. na podstawie monografii Prawne instrumenty segmentacji społeczeństwa 
w okresie transformacji ustrojowej – na przykładzie Polski lat 1989-1992 i kolokwium 
przeprowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał 
stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii – socjolo-
gii prawa. W 2008 r. awansował na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, 
z czasem został też kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej i funkcję tę pełnił do przejścia 
na emeryturę w 2018 r. Był promotorem i opiekunem prac doktorskich powstających 
w Instytucie Socjologii, prowadził z sukcesem seminaria magisterskie i licencjackie. 

Te kronikarskie zapisy stanowią tło do pełniejszej charakterystyki Zdzisława Moraw-
skiego jako naukowca, kolegi i człowieka. Można oczywiście z uznaniem podnosić, że 
przekraczał granice poszczególnych nauk i tym samym posiadł interdyscyplinarne kom-
petencje – był wszak prawnikiem, regionalistą i socjologiem. Przejścia do kolejnych za-
wodów mogą zaświadczać o renesansowej umysłowości i pozwalają postrzegać w nim 
sapiens viatora. Ale przejścia te stanowiły też wyzwanie, szczególnie w sytuacji, gdy 
w krótkim czasie należało przekwalifikować się do innego zawodu i podjąć nowe obo-
wiązki. Zdzisław Morawski był otwarty na wspieranie innych i sam też takie wsparcie 
otrzymał. Po przeniesieniu do Zakładu Socjologii Ogólnej znalazł życzliwego mentora, 
jakim okazał się być jego kierownik – profesor Zdzisław Zagórski. W ramach semina-
riów, zebrań naukowych i koleżeńskich rozmów pomagał w połączeniu dotychczasowych 
zainteresowań naukowych z oczekiwaniami kojarzonymi z socjologią i umiejętnościa-
mi właściwymi warsztatowi socjologa. Zakończyło się to sukcesem, o czym zaświadcza 
wspomniana książka habilitacyjna, w której Z. Morawski wykazał, jak ważne przy kształ-
towaniu nowego ustroju społecznego są ramy prawne, bo to one tkwią u jego podstawy.

Przejście do Instytutu Socjologii było dla Zdzisława Morawskiego wyzwaniem z innych 
jeszcze przyczyn. Po rozwiązaniu Pracowni Badań Regionalnych musiał podjąć dydakty-
kę, co wiązało się zarówno z przygotowaniem do prowadzenia zajęć w dopiero oswaja-
nej dziedzinie, jak i oznaczało konieczność przezwyciężenia przyrodzonych językowych 
słabości – miał bowiem występujące z różnym nasileniem problemy z wymową. Co mogło 
być postrzegane jako ułomność, stało się zaletą, bo Zdzisław Morawski wykładał powoli 
i dzięki temu profitowali jego studenci. Oczywiście nowy modus procendi nie zaistniał deus 
ex machina, kolega Morawski powrócił nawet na pewien czas na etat naukowy, ale ostatecz-
nie sam wystąpił o przywrócenie na stanowisko dydaktyczne. Później wykładał nie tylko 
w Uniwersytecie Wrocławskim, ale także jako profesor w Wyższej Szkole Profilaktyki Spo-
łecznej w Dzierżoniowie oraz w Collegium Humanitatis działającym w Świdnicy. Podobnie 
okazało się z prawniczym wykształceniem, które w nowych realiach społecznych i eduka-
cyjnych stało się atutem w zawodowej biografii socjologa. Transformacja społeczno-ustro-
jowa i wzrost świadomości prawnej w społeczeństwie wyzwoliły zapotrzebowanie na udział 
przedmiotów prawnych na kilku kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Socjologii. 
Sprawiło to, że Zdzisław Morawski uzyskał wiele okazji do sprawdzenia się jako nauczyciel 
akademicki w kręgu bliskich sobie zainteresowań, łączących jego ścieżki edukacyjne.

Już jako socjolog opublikował Z. Morawski kilka książek i kilkadziesiąt artykułów, a w jego 
twórczości zaznaczała się wola do łączenia wiedzy związanej z wcześniejszymi zaintereso-
waniami naukowymi, o czym najpełniej zaświadcza redakcja kolejnych tomów Sytuacji i roli 
wielkiego miasta. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego procesów społecznych 
na przykładzie Wrocławia i Lipska sięgających wielu kwestii bliskich tematycznie Pracowni 
Badań Regionalnych i samodzielne tomy powstałe przez syntezę wiedzy prawniczej i socjo-
logicznej – Prawne determinanty pozycji i roli warstw dyspozycyjnych społeczeństwa Polski 
na przykładzie trzech organizacji formalnych” oraz „Funkcjonariusze policji w strukturze 
społecznej. Na twórczość naukową profesora Morawskiego należy patrzeć w szerokim 
kontekście zainteresowań poznawczych z uwzględnieniem problematyki ładów cywiliza-
cyjnych. W takiej perspektywie sytuują sie zarówno jego wczesne studia socjologiczne 
z wykorzystaniem bogatej wiedzy prawniczej a dotyczące prawnych instrumentów praw-
nych w kształtowaniu struktury społeczeństwa polskiego w okresie transformacji spo-
łeczno-ustrojowej, jak i późniejsze analizy dotyczące rozmaitych aspektów funkcjonowania 
grup dyspozycyjnych. Studiami nad nimi Z. Morawski wniósł istotny wkład w rozwój wro-
cławskiej szkoły badań nad tymi grupami i w problematykę bezpieczeństwa społecznego.

 Praca świadczona przez Zdzisława Morawskiego na Uniwersytecie Wrocławskim była 
na bieżąco doceniana przez przełożonych. Przynajmniej dwudziestokrotnie otrzymywał 
nagrody rektorskie, przyznawane w PRL za ofiarną pracę, a w III RP za osiągnięcia – 
w tym przypadku za każdy ich rodzaj: naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, głównie były 
to nagrody indywidualne, ale też kilka zespołowych. W 2018 r. został odznaczony Złotym 
Medalem za Długoletnią Służbę. Sumienność, dokładność i dotrzymywanie terminów 
stanowiły jego markę zarówno w pracy zawodowej, jak i w codziennym życiu, które nabrało 
swojego rytmu. Po zajęciach na odległej ul. Koszarowej kierował się zwykle do centrum, 
a po posiłku w jednej z około uniwersyteckich jadłodajni zmierzał do czytelni w bibliotece 
przy ul. Szajnochy lub do wydziałowej u prawników. W 2018 r. Instytut Socjologii zorgani-
zował seminarium poświęcone twórczości Z. Morawskiego z Jego udziałem. Po przejściu 
na emeryturę chętnie uczestniczył w zebraniach naukowych Zakładu Socjologii Ogólnej 
i odwiedzał bibliotekę Wydziału Nauk Społecznych, na rzecz której działał przez wiele lat 
w kierunkowych komisjach. Jednak z powodu pogarszającego się w krótkim czasie stanu 
zdrowia nasz Kolega wyjechał z Wrocławia i zamieszkał w rodzinnych stronach. Wiele 
czytał, wśród jego lektur liczne były księgi sięgające głębi życia i wiary. Zmarł w grud-
niu 2021 r., został pochowany na Cmentarzu Jeruzalem w Raciborzu (kwatera 5B).
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Wspominanie postaci zasłużonych dla Uniwersytetu  
Wrocławskiego skupia się zazwyczaj na przedstawieniu ich 
dokonań utrwalonych w książkach, artykułach i recenzjach, 
dostępnych i weryfikowalnych, zapisanych na papierze bądź 
zawieszonych w chmurze internetowej. Zasługi organizacyjne 
i dydaktyczne też mają charakter wymierny, a jednocześnie 
pozostają we wdzięcznej pamięci uczniów, współpracowników 
i następców. O ileż trudniej jest uchwycić i przedstawić  
zasługi reprezentanta najbardziej ulotnej spośród dziedzin 
sztuki – muzyki. Zapis nutowy bowiem to dla laika tylko  
gęsto i niezrozumiale zadrukowany papier, a to, co przemawia 
do odbiorcy – słuchacza, co pozostawia ślad w jego  
pamięci, wymaga pośrednika – najpierw wykonawcy,  
instrumentalisty, a następnie dyrygenta, który odczyta 
zawiłości partytury, narzuci swoją wizję dzieła 
wykonawcom, a oni ją przekażą słuchaczom.

Jan Ślęk (1928–2022)

Wspomnienia Autor: Milica Jakóbiec-Semkowowa
Takim właśnie niezwykle sugestywnym dyrygentem, trafiającym poprzez wykonaw-
ców do każdego odbiorcy, był zmarły 25 kwietnia b.r. Jan Ślęk. Urodzony 23 listo-
pada 1928 r. w Ostrzeszowie, od dzieciństwa grał na fortepianie. W czasie II wojny 
światowej, podczas wywózki do Niemiec, uniknął poważniejszych represji dzięki nu-
tom trzymanym kurczowo pod pachą. W 1947 r. rozpoczął we Wrocławiu studia dy-
rygenckie, pedagogiczne i w klasie fortepianu, aktywnie udzielając się w różnych 
zespołach rozrywkowych i w odbudowie stolicy Dolnego Śląska. Zawodowo zwią-
zany był od 1956 r. z Operą Wrocławską, a następnie z Operetką Wrocławską, a do-
świadczenia dyrygenckie pogłębiał na stażach we Wiedniu, w Niemczech i Anglii.

Pierwsze muzyczne kontakty z Uniwersytetem Wrocławskim Jan 
Ślęk nawiązał w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to stworzył Or-
kiestrę Kameralną Uniwersytetu Wrocławskiego działającą w la-
tach 1972‒1976. Liczący 18‒20 osób zespół smyczkowy rekrutował 
się w większości ze studentów wcielonego wówczas w struktury 
uczelni Wyższego Studium Nauczycielskiego. Przygotowana mu-
zycznie młodzież, najczęściej po średniej szkole muzycznej, dosko-
naliła swe umiejętności w grze zespołowej, a ambitny repertuar (od 
Bacha i Haendla do Griega i Moniuszki) prezentowany był nie tylko 
na uroczystościach uniwersyteckich, ale też poza murami uczel-
ni. Naturalna w zespołach studenckich rotacja oraz słabsze zain-
teresowanie kolejnych władz zadecydowały o jej rozwiązaniu. 

W pamięci kilku pokoleń wrocławian, w tym również społeczności uniwersyteckiej, Jan 
Ślęk zapisał się przede wszystkim jako twórca Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Wiedeńskiej od Josepha Lannera do Roberta Stolza, goszczącego od początku (1993) 
w murach naszej Alma Mater. Dla potrzeb festiwalu Jan Ślęk powołał do życia Wrocławską 
Orkiestrę Festiwalową im. Johanna Straussa, z którą występował nie tylko w Auli Leopol-
dyńskiej i poza Wrocławiem, ale też w 2007 r. dokonał nagrania słynnych uwertur operetek 
wiedeńskich. Zgłębianie tajników walca wiedeńskiego, jego finezji i kapryśnych uroków 
stało się życiową pasją, którą potrafił w niezrównany sposób przekazać słuchaczom. 

Kolejne edycje Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej z udziałem znakomitych solistów, wzboga-
cone prowadzoną ze swadą konferansjerką Jana Miodka, zdobyły taką popularność, że 
Aula Leopoldyńska nie była w stanie pomieścić wszystkich chętnych i ze względów bezpie-
czeństwa trzeba było zamykać drzwi. Magia wyczarowanej przez Maestro Ślęka muzyki 
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powodowała, że rozśpiewana publiczność opuszczała gmach uczelni, nucąc popularne 
arie operetkowe. W ostatnim z tego cyklu Koncercie Noworocznym w 2019 r. sędziwy 
dyrygent potwierdził swój niesłabnący kunszt i doskonałą znajomość ukocha-
nej muzyki wiedeńskiej, prowadząc cały koncert, jak zwykle zresztą, z pamięci.

Zasługi Jana Ślęka dla popularyzacji tej muzyki zostały dostrzeżo-
ne w ojczyźnie Lannera, Stolza i Straussów. Prezydent Republiki Au-
strii przyznał mu w 2009 r. Austriacki Krzyż Honorowy Nauki i Sztuki 
I klasy. Rok wcześniej (2008) otrzymał też Muzyczną Nagrodę Miasta 
Wrocławia, a jeszcze wcześniej medal z okazji 100-lecia organizacji 
Rotary. Przez długie dziesięciolecia Jan Ślęk uczestniczył w życiu uni-
wersytetu, towarzysząc swej małżonce, profesor Ludwice Ślękowej, 
w oficjalnych uroczystościach uczelnianych, a także w spotkaniach 
opłatkowych w jej rodzimym Instytucie Filologii Polskiej. Przyjaźnie 
nastawiony do rozmówców, łatwo nawiązywał kontakt z środowiskiem 
filologów, chętnie dzielił się swoimi wspomnieniami i spostrzeżeniami. 

W zacisznym domku na Grabiszynku witał wchodzących otwarty fortepian z rozłożonymi 
nutami – tej pierwszej muzycznej miłości Jan Ślęk pozostał wierny, a gdy ostatnio opuściły 
go już siły i nie mógł zasiąść do klawiatury, godzinami słuchał transmisji z Konkursu Chopi-
nowskiego. W pamięci licznych przyjaciół pozostanie jako człowiek serdeczny, otwarty, cie-
kawy świata i ludzi, a dla tych, którzy go znali z sal koncertowych – jako niezrównany znawca 
i propagator muzyki wiedeńskiej, zdawałoby się staroświeckiej, ale wciąż jeszcze trafia-
jącej wprost do serca. Za te doznania winniśmy być Maestro Janowi Ślękowi wdzięczni.
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Współpraca miedzy Wydziałem Nauk 
Biologicznych a ZOO Wrocław
Tekst: Marcin Kadej
Zdjęcie: Cezary Kipigroc

→
Porozumienie zawarte 14 stycznia 2021 r. między Uniwersytetem 
Wrocławskim a ZOO Wrocław przynosi pierwsze wymierne efekty. 
Poza prowadzonymi na terenie ZOO Wrocław zajęciami dydaktycznymi 
skierowanymi do studentów Wydziału Nauk Biologicznych (np. biologia 
konserwatorska, genetyka konserwatorska), realizowane są także prace 
magisterskie oraz regularne badania naukowe.

→
Jednym z podjętych działań w obszarze ochrony rodzimych gatunków 
zwierząt jest projekt restytucji podgorzałki – niewielkiej kaczki nurkującej 
(fot.). Ptak ten objęty jest całoroczną ochroną w Polsce, wymieniony 
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, jako gatunek specjalnej troski UE 
w Obszarach Natura 2000. 

Według najnowszego wydania „Czerwonej listy ptaków Polski” kaczka ta jest zaliczana do 
kategorii gatunków „narażonych na wyginięcie” (vulnerable), obecnie wykazując trend spadkowy. 
Ze względu na niską liczebność krajowej populacji oraz silny spadek liczebności w krajach 
ościennych, co zwiększa ryzyko braku możliwości zasilania krajowej populacji w przyszłości 
z zewnątrz, najlepszym sposobem na utrzymanie tego gatunku w kraju jest zasilenie populacji 
ptakami pochodzącymi z hodowli. Jednocześnie chcemy dokonać zmian siedliskowych 
sprzyjających podgorzałce w okresie rozrodczym, polegających na przystosowaniu wysp 
na stawach do wymagań podgorzałki (usunięcie trzcin i zakrzewień, a w ich miejsce przywrócenie 
siedliska trawiastego). Mając to na uwadze, przy wsparciu Spółki Stawy Milickie S.A. 
(porozumienie podpisane 4 marca 2022 r.), dotychczas udało nam się zasilić lokalną populację 
podgorzałki w Rezerwacie „Stawy Milickie” przez 22 osobniki tego jakże urokliwego gatunku. 
Przed nami kolejne etapy polegające na dalszym zasilaniu krajowej populacji nowymi osobnikami 
oraz monitoring losów zaobrączkowanych ptaków.

Samce podgorzałki 
w szacie godowej

Fragment kwietnego zakątka 
na terenie Firmy Rawlplug S.A. 
objęty inwentaryzacją

Współpraca miedzy Wydziałem 
Nauk Biologicznych a ZOO Wrocław
Tekst i zdjęcie: Marcin Kadej

→
Interesującym projektem jest opracowanie koncepcji korytarza 
ekologicznego przebiegającego przez teren Firmy Rawlplug S.A. 
we Wrocławiu. Na obecnym etapie pracownicy Wydziału Nauk 
Biologicznych inwentaryzują obszary zielone zlokalizowane na terenie 
zakładu (Fot.) pod kątem roślin i zwierząt tam występujących. 

Jesteśmy odpowiedzialni także za przygotowanie rekomendacji mających na względzie poprawę 
warunków siedliskowych zinwentaryzowanych tu gatunków zwierząt, w tym owadów zapylających. 
Renaturyzacja ekosystemu wokół Rawlplug docelowo stanowi część zielonego przedsięwzięcia 
planowanego przez Firmę w postaci utworzenia otwartej dla wszystkich wrocławian ścieżki 
edukacyjnej z punktami obserwacji dzikiej przyrody. Co bardzo ważne, w działaniach tych aktywny 
udział biorą także nasi Studenci, którzy pod opieką specjalistów - pracowników WNB aktywnie 
inwentaryzują florę i faunę. Zebrane przez pracowników i Studentów Wydziału Nauk Biologicznych 
dane pozwolą na opracowanie koncepcji mającej na celu edukację pracowników Firmy, a także 
innych osób odwiedzających w przyszłości najbliższe otoczenie zakładu. To ostatnie działanie 
będzie realizowane wspólnie z Działem Edukacji ZOO Wrocław w ścisłej współpracy z Pracownią 
Edukacji Biologicznej WNB UWr.

W niedalekiej przyszłości wspólnie z ZOO Wrocław chcemy zorganizować konferencję 
skierowaną głównie do urzędników samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za ochronę 
przyrody i środowiska w miastach i gminach. Będzie to nasz realny wkład w działanie pt. „Dzikie 
w mieście” związane z edukacją w zakresie zarzadzania przestrzenią miejską w sposób właściwy 
dla zachowania lokalnych populacji dzikich gatunków zwierząt, które w miastach znajdują warunki 
do życia. O szczegółach tego wydarzenia opowiemy wkrótce. 
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