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Porozumienie uniwersytetów

Pamięci profesora…

Stypendia naukowe…

Erazm za mobilność

Przy wejściu do Rektoratu Uniwersytetu
Łódzkiego, od ul. Lindleya, odsłonięta
została 26 listopada pamiątkowa tablica
przedstawiająca postać prof. Bolesława
Włodzimierza Lewickiego. To pierwsza
z tablic, przygotowanych…

Po raz 12. przyznano stypendia L’Oréal
Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.
Spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski jury pod
przewodnictwem…

Piąte miejsce zajął Uniwersytet Łódzki
w rankingu uczelni, które w latach
1998–2010 wykazały się największą mobilnością w programie ERASMUS. Uniwersytet został nagrodzony statuetką Erazma,
jak podano w uzasadnieniu…

KRONIKA

Pismo Uniwersytetu Łódzkiego
Redaktor naczelny:
Stanisław Bąkowicz

Zespół redakcyjny:
Aneta Danowicz
Michał Kędzierski

Stale współpracują:
Jarosław Bożyk
Sebastian Buzar (zdjęcia)
Paulina Czarnek
Roman Czubiński
Radomir Dziubich
Agnieszka Garcarek
Janusz Hereźniak
Krzysztof A. Kuczyński
Paulina Zych

Serwis fotograficzny:
Centrum Promocji UŁ

Okładka:

Magiczne Drzwi
Wyróżnienie w Konkursie Fotograficznym UŁ
Out of School 2011
Fot.: Aleksander Pawłowicz

DOKTOR HONORIS CAUSA
DWÓCH UCZELNI

4

Wspólna inauguracja nowego roku akademickiego
dwóch uczelni – Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego – odbyła się 28 września w auli Centrum
Dydaktycznego UM. Podniosłym i głównym punktem
uroczystości było nadanie tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego
prof. Aaronowi Ciechanoverowi, wybitnemu uczonemu izraelskiemu, nobliście, jednej z czołowych postaci
współczesnej biomedycyny, przybyłemu do Łodzi wraz
z małżonką Menuchą.

Projekt graficzny:
VoynarVision Katarzyna Wojnar
e-mail: biuro@voynarvision.pl

Skład i łamanie:
Paulina Narolewska-Taborowska
narolewskapaulina@gmail.com

Druk:
Drukarnia Gutenberg, ul. Lodowa 106A
93-232 Łódź

Adres redakcji:

90-131 Łódź, ul. Lindleya 8
tel. (42) 635-41-79
e-mail: kronika@uni.lodz.pl
Niezamówionych materiałów nie zwracamy.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów.
Numer zamknięto 3 grudnia 2012 r.

2

ŚWIĘTO EDUKACJI

13
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Doktor honoris causa
dwóch uczelni

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Wspólna inauguracja nowego roku akademickiego dwóch uczelni
– Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego – odbyła się
28 września w auli Centrum Dydaktycznego UM.

Profesor Aaron Ciechanover w chwilę po otrzymaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego przyjmuje gratulacje
od jednego z promotorów prof. Wandy M. Krajewskiej; w środku
prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

W imieniu władz obydwu uczelni uroczyste posiedzenie ich senatów otworzył prof. Paweł Górski,
rektor Uniwersytetu Medycznego, który też powitał
gości, pracowników i młodzież akademicką. Podkreślił również, że jest to wydarzenie, jakiego dotychczas
nie było, stanowiące początek współpracy nie tylko
łódzkich uniwersytetów, ale całego środowiska akademickiego miasta.
Podniosłym i głównym punktem uroczystości było
nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego prof. Aaronowi Ciechanoverowi, wybitnemu uczonemu izraelskiemu, nobliście, jednej z czołowych postaci współ-

Głos zabiera prof. Szewach Weiss
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czesnej biomedycyny (sylwetka na s. 7), przybyłemu
do Łodzi wraz z małżonką Menuchą.
Promotorami w postępowaniu o przyznanie doktoratów hc byli: na Uniwersytecie Łódzkim prof. Wanda
M. Krajewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a na Uniwersytecie Medycznym prof. Paweł
Górski, rektor uczelni.
Z okazji uroczystości i uhonorowania izraelskiego
uczonego odczytany został list od prezydenta RP adresowany do obydwu uniwersytetów. Bronisław Komorowski przekazał w nim, m.in., serdeczne życzenia uczestnikom wspólnej inauguracji nowego roku
akademickiego 2012/2013 na UŁ i UM podkreślając,
że uświetnia ją nadanie doktoratu honoris causa wybitnemu izraelskiemu biochemikowi, laureatowi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, profesorowi Aaronowi Ciechanoverowi. Światowej sławy uczonemu
o polskich korzeniach, który odbiera doktorat hc
w mieście, w którego rozwój tak znaczący wkład
wnieśli polscy Żydzi.
Stosowne do okoliczności przemówienie inauguracyjne wygłosił prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ,
współgospodarz uroczystości (pełny tekst na s. 6).
Po nim wystąpił rektor UM.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jacek Kuliński powiedział,
m.in.: – Wjeżdżając dziś do waszego miasta zauważyłem za tabliczką z napisem Łódź drugą tablicę z napisem
Łódź, miasto akademickie. To dobrze brzmi i zobowiązuje. Rozpoczynający się dziś rok akademicki w jakimś
sensie jest szczególny, choć często nadużywamy tego
słowa. Zakończyła się bowiem jedna kadencja władz
uczelni, a zaczyna druga. W obszarze dydaktyki szkół
wyższych mamy w tym roku potężne zadanie. Dzięki
autonomii w kształtowaniu programów kształcenia,
wdrażamy krajowe ramy kwalifikacji. Wykorzystajmy tę ciężką pracę po to, aby rzeczywiście zreformować programy, by to, co czasami czytamy w gazetach,
było tylko fałszywą połajanką w stosunku do wyższych uczelni. My nie produkujemy bezrobotnych.
W przypadku łódzkiego Uniwersytetu Medycznego,
nie ma w ogóle tego problemu, natomiast jeśli idzie o
Uniwersytet Łódzki tu już może pewien problem być.
A więc należy zwrócić większą uwagę na profil praktyczny kształcenia. Zwłaszcza że od przyszłego roku
nowy algorytm finansowania nie będzie bezpośrednio

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

wiązał go z liczbą studentów. Stawiamy bowiem na
jakość i to w wielu wymiarach. Ten rok będzie okresem ewaluacji jednostek naukowych. Od tej ewaluacji
zależeć będą również podstawowe finanse, jakie otrzymają. Internacjonalizacja, badania interdyscyplinarne
są dla nas wszystkich wyzwaniem. To tu, od państwa
w uczelniach będzie zależało, jak wiele aplikacji wejdzie
do programów badawczych w kraju, bądź poza jego
granicami, bo nikt tego za państwa nie zrobi. W coraz
większym stopniu rozumiemy, że trzecią nogą uniwersytetu, obok dydaktyki i badań, jest generacja nowych
rozwiązań technologicznych oraz ich implementacja
w praktyce. Nagle się okazuje, że nie ma ucieczki. Państwa uniwersytety i inne szkoły wyższe prędzej czy
później muszą się przekształcić w tym kierunku.
Wskazując na rangę i znaczenie obydwu uniwersytetów w życiu społeczno-gospodarczym, intelektualnym oraz kulturalnym miasta i regionu, a także
w kształceniu kadr na poziomie wyższym, życzenia
i gratulacje społecznościom akademickim uczelni złożyli: Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego i Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, miasta
o 22 uczelniach i 120 tys. studentów, stanowiących potężny potencjał w rozwoju Łodzi i województwa.
W uroczystości uczestniczył prof. Szewach
Weiss, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego, były ambasador Izraela w Polsce. Udział
w niej wzięli także: Mieczysław Teodorczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego;
Elżbieta Królikowska-Kińska, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi. Wśród zaproszonych byli:
ks. abp prof. Marek Jędraszewski, metropolita łódzki; ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Istotnym momentem spotkania, tradycyjnie już,
była immatrykulacja nowo przyjętych słuchaczy
pierwszego roku studiów obydwu uniwersytetów.

Immatrykulacja słuchaczy I roku studiów Uniwersytetu Łódzkiego

Po złożeniu ślubowania indeksy z rąk rektora UŁ
otrzymali ci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególnych wydziałach i znaleźli się w ścisłej czołówce
na listach rankingowych (imiona i nazwiska s. 7).
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Aaron Ciechanover.
Podczas uroczystości wystąpiły chóry Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego. Zakończyło ją odśpiewanie tradycyjnego hymnu akademickiego Gaudeamus.

x x x

Dzień przed inauguracją, 27 września, rektorzy
Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Łódzkiego zaprosili nauczycieli akademickich i studentów
obydwu uczelni do auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ na otwarty wykład prof. Aarona
Ciechanovera w języku angielskim nt. The Revolution
of Personalized Medicine – Are We Going to Cure all Diseases and at What Price?
■

S.B.

POROZUMIENIE UNIWERSYTETÓW
Wspólną uroczystość inauguracyjną 28 września w auli Centrum Dydaktycznego UM poprzedziły: krótki briefing prasowy prof. Aarona Ciechanovera, światowej sławy biochemika, noblisty, który następnie otrzymał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego oraz zawarcie porozumienia między obydwiema uczelniami. Dokument porozumienia dwóch uniwersytetów podpisali ich rektorzy
prof. Paweł Górski i prof. Włodzimierz Nykiel, którzy spotkali się też z dziennikarzami.
Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny
rozpoczynają działania mające na celu zbudowanie
w Łodzi silnego ośrodka naukowo-dydaktycznego
odgrywającego kluczową rolę w życiu naukowym
i kulturalnym miasta i regionu. Podpisane porozumienie uczelni zmierza do: tworzenia wspólnych centrów
badawczych i wspólnej bazy laboratoryjnej; prowadzenia wspólnych kierunków studiów I, II, III stopnia

oraz innych form kształcenia przewidzianych w ustawie; wspólnego kształcenia językowego, sportowego
oraz wspólnego prowadzenia studium języka polskiego dla obcokrajowców; wspólnych reguł współpracy
międzynarodowej we wszystkich obszarach działalności uniwersytetów; prowadzenia wspólnej biblioteki
akademickiej oraz wspólnego osiedla akademickiego;
wspólnego wykorzystywania obiektów sportowych,

>
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Fot.: Tomasz Boruszczak

Krótkie spotkanie prasowe rektorów UŁ i UM prof. Włodzimierza Nykiela
i prof. Pawła Górskiego (drugi z prawej) po podpisaniu porozumienia między
obydwiema uczelniami

klubów studenckich i innych form rekreacji, a także
opracowania wspólnego programu promocji.
W celu przygotowania szczegółowych zasad współpracy rektorzy obydwu uniwersytetów powołają zespoły robocze, których zadaniem będzie określenie
reguł współdziałania w poszczególnych dziedzinach
aktywności uczelni. Ustalenia zespołów roboczych
będą podstawą do przygotowania przez rektorów UŁ
i UM projektu umowy.
Podpisana zostanie ona po wejściu w życie, koniecznych dla jej zawarcia i realizacji, wewnętrznych przepisów każdej z uczelni oraz po podjęciu przez senaty
UŁ i UM uchwał wyrażających zgodę na tę umowę.
Harmonogram porozumienia przewiduje, że
wspólne jednostki UŁ i UM będą mogły rozpocząć
działalność 1 października przyszłego roku, a wspólne kierunki studiów mogą zostać uruchomione 1 października 2014 r. 
■

Tomasz Boruszczak

WYSTĄPIENIA REKTORA

Bezrobocie wywołują uczelnie?
(Wystąpienie prof. WŁODZIMIERZA NYKIELA, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, podczas
inauguracji nowego roku akademickiego)
Dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, które odbywamy łącznie z Senatem Uniwersytetu Medycznego,
inauguruje 68. rok akademicki w naszej uczelni. Jest jednocześnie
ten rok pierwszym w 29. kadencji władz uniwersytetu.
Na początku kadencji z reguły przedstawia się cele i zadania, które
będą realizowane, prezentuje się wiele obszarów i aspektów funkcjonowania szkoły wyższej; ze względu na wyjątkowy charakter uroczystości, odstąpię jednak od tego zwyczaju. Poruszę właściwie tylko jedną ważną sprawę – współpracę między Uniwersytetem Medycznym
a Uniwersytetem Łódzkim.
Idea wspólnej uroczystości, wspólnej inauguracji zrodziła się
w związku z tym, że nasze dwie uczelnie mają zaszczyt nadać tytuły
doktora honoris causa wybitnej, wielkiej postaci współczesnej nauki,
laureatowi Nagrody Nobla profesorowi Aaronowi Ciechanoverowi.
Ale nie jest to jedyna przyczyna. Otóż dziś, mniej więcej przed godziną, rektor Paweł Górski i ja podpisaliśmy porozumienie, które oznacza dla Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Łódzkiego nowy
etap współpracy. Będzie to ścisłe współdziałanie we wszystkich dziedzinach działalności statutowej naszych uczelni.
Uważamy, że nadszedł czas na współpracę bardziej efektywną,
przybierającą rozmaite, bogatsze niż do tej pory, formy, przynoszące
coraz więcej korzyści naszym uniwersytetom. Przewidujemy, między innymi: tworzenie wspólnych centrów badawczych, prowadzenie wspólnych kierunków studiów, wspólne kształcenie językowe,
wspólne wykorzystywanie obiektów sportowych czy nawet wspólną
bibliotekę akademicką. W takiej sytuacji obecna i przyszłe wspólne
inauguracje jest i będą czymś naturalnym.
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego pracownikom naukowo-dydaktycznym życzę sukcesów, zarówno
w pracy naukowej, jak i dydaktycznej, błyskotliwych karier akademic-
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kich; pracownikom administracji i obsługi zadowolenia, wynikającego z rzetelnej pracy na rzecz uczelni;
studentom przede wszystkim przeżycia wspaniałej
przygody intelektualnej, jaką jest studiowanie, a także
realizacji swoich marzeń i planów.
Szczególnie serdeczne życzenia kieruję do słuchaczy pierwszego roku. Moi drodzy, nie ukrywam, że
cieszę się, iż wybraliście studia na uniwersytecie. Życzę wam zapału w zdobywaniu wiedzy i konsekwencji w realizacji celów, które sobie stawiacie, a także
radości wiążącej się ze studiami i udziałem w życiu
społeczności uniwersyteckiej.
To właściwie koniec mojego wystąpienia, ale nie
mogę powstrzymać się od pewnej refleksji dotyczącej
funkcji uniwersytetu czy wyższych uczelni w ogóle
w obliczu narastającego bezrobocia. Otóż, proszę państwa, bezrobocie jest skutkiem sytuacji gospodarczej,
przede wszystkim. Wiemy, że mamy olbrzymią rolę
do odegrania, że mamy budować ofertę takich kierunków studiów, które odpowiadają na zapotrzebowanie
rynku i coraz więcej w tym zakresie robimy. Ale trzeba
zachować odpowiednie proporcje. Trzeba we właściwym wymiarze widzieć przyczyny, które powodują,
że mamy do czynienia z pewnymi zjawiskami społecznymi. Już nie będę rozwijał tego wątku i odwoływał się
do doświadczeń Grecji i Hiszpanii. Zapytam tylko retorycznie: jakie są przyczyny bezrobocia w tych krajach?
Może spowodowały je uniwersytety? 
■

(tytuł pochodzi od redakcji)

DOKTORATY HONOROWE

Fot.: Informationsdienst Wissenschaft – idw

Profesor
Aaron Ciechanover
Jest jedną z czołowych postaci współczesnej biomedycyny. Urodził
się w roku 1947 w Hajfie w Izraelu. Jego rodzice pochodzili z Polski,
ojciec przyszedł na świat w Mławie, a matka w Warszawie. Nazwisko
uczonego nieprzypadkowo kojarzy się z Ciechanowem, stąd bowiem
wywodzili się jego dziadkowie.
Od najmłodszych lat fascynował się przyrodą, którą też później zajął się w swej pracy badawczej. Decyzję o rozpoczęciu nauki
na studiach medycznych podjął
głównie z nadzieją odkrywania
głębokich tajemnic natury. Szybko
jednak spostrzegł, iż dla pełniejszego poznania złożonej postaci
choroby, niezbędne jest przede
wszystkim zrozumienie podstawowych mechanizmów procesów
biologicznych.
Dlatego też po ukończeniu
w roku 1973 Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i odbyciu służby w armii
w charakterze lekarza wojskowego, doktoryzował się w dziedzinie
biochemii w Instytucie Technion
w Hajfie. Współpracował tam
z dr. Avramem Hershko, co w rezultacie doprowadziło do odkrycia
UPS – podstawowego szlaku służą-

cego do niszczenia uszkodzonych
białek. Odkrycie znalazło zastosowanie w praktyce przy tworzeniu
leków
przeciwnowotworowych
i neurodegeneracyjnych, stosowanych w leczeniu, na przykład, choroby Alzheimera.
Odbył też studia postdoktoranckie w amerykańskim Massachusetts
Institute of Technology (słynny
MIT) w Cambridge (1981–1985).
W roku 2004 prof. Ciechanover został uhonorowany Nagrodą
Nobla (wraz z prof. A. Hershko
i I. Rose) w dziedzinie chemii za
odkrycie cyklicznego mechanizmu degradacji białek w organizmach wyższych z udziałem ubikwityny.
Obecnie
uczony
pracuje
na Wydziale Lekarskim Instytutu
Technion w Hajfie, gdzie prowadzi laboratorium badawcze i zajęcia z biochemii dla studentów
medycyny.

Niemiecka nagroda
Tegoroczną nagrodę Liebig Lecturship przyznawaną corocznie przez Niemieckie Towarzystwo
Chemiczne zagranicznemu chemikowi w uznaniu
osiągnięć w zakresie chemii organicznej otrzymał
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Wykład związany z tą nagrodą nt. Three Excursions
into the World of Organic Chemistry of Sulfur zostanie
zaprezentowany przez laureata na uniwersytetach
w Berlinie, Chemnitz, Dreźnie, Jenie, Monachium
i Giessen w grudniu tego roku.
Informacja o prestiżowej nagrodzie Niemieckiego
Towarzystwa Chemicznego podana została w ostatnim zeszycie cenionego w świecie nauki czasopisma
Angewandte Chemie International Edition. 
■

Oprac.: (sb)

x x x
– Profesor Aaron Ciechanover
otrzymał Nagrodę Nobla za swoje odkrycia z lat 80., ale należy podkreślić,
że od najmłodszych lat fascynowała go
przyroda i zachodzące w niej procesy.
Jego nagrodzone odkrycia – to swoiste badania podstawowe dotyczące
niszczenia uszkodzonych, wadliwych
białek w żywych organizmach. To był
swoisty przełom w walce z chorobami
nowotworowymi, ale również z takimi chorobami, jak choroba Alzheimera. Odkrycia prof. Ciechanovera zapoczątkowały zupełnie nowy rozdział
w zakresie strategii leczniczych i projektowania leków – poinformowała
prof. Wanda M. Krajewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. ■

S.B.

Studenci immatrykulowani
podczas inauguracji nowego roku akademickiego
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: Kacper Traczyk, Patrycja
Magdalena Owczarska, Arkadiusz Dąbek, Julia Laskarys; Wydział
Chemii: Magdalena Gajdzińska; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: Krzysztof Stasiak, Karol Piotr Kotecki, Mateusz Podhalicz; Wydział Filologiczny: Maja Kolczyńska, Eliza Babczyńska,
Agnieszka Spasińska; Wydział Filozoficzno-Historyczny: Dominika Agnieszka Węclewska, Daria Frączkowska, Mirosław Ambrożek; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: Paulina Małgorzata Buczyńska; Wydział Matematyki i Informatyki: Marta Chojna,
Monika Cichosz, Mateusz Kłonica, Paweł Kulesza; Wydział Nauk
Geograficznych: Damian Tomczyk, Dominika Włodarczyk, Anna
Jończyk; Wydział Nauk o Wychowaniu: Kamila Czołczyńska, Marzena Sobolczyk; Wydział Prawa i Administracji: Natalia Kinga
Salata, Dominika Frydrych; Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politologicznych: Marta Małgorzata Kociak, Agnieszka Aleksandra Stasiak, Zuzanna Anna Zawadzka; Wydział Zarządzania: Zbigniew Zasada, Mikołaj Szymański.
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Stypendia naukowe L’Oréal

Fot.: Materiały prasowe L’Oréal

Po raz 12. przyznano stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej
wyłoniło pięć laureatek.

Od lewej: dr Marta Szajnik-Szczepański (Poznań), mgr Joanna Malinowska (Łódź),
mgr Magdalena Bartnik (Warszawa), mgr Angelika Muchowicz (Warszawa),
dr Katarzyna Starowicz-Bubak (Kraków)

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się
16 listopada w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Każdego roku pięć wybitnych polskich badaczek
otrzymuje stypendium naukowe L’Oréal Polska. Od
roku 2010 wynosi ono na poziomie doktoratu – 25 tys.,
a habilitacji – 30 tys. zł.
Jedną z laureatek jest mgr Joanna Malinowska
z Katedry Biochemii Ogólnej Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, która pracuje nad zaburzeniami hemostazy w hiperhomocysteinemii. Należy tu dodać, że homocysteina

Dla młodych i wybitnych
Młodym i wybitnym naukowcom, prowadzącym
wysokiej jakości badania oraz legitymującym się
imponującym dorobkiem naukowym, przyznano
stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
W tegorocznej edycji konkursu wyłaniającego najlepszych spośród najlepszych otrzymało je 171 pracowników naukowych. Wśród nich znaleźli się dwaj
nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Łódzkiego
– dr Paweł Bryła z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz dr Karol Szałowski
z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.
Do wspomnianego wcześniej konkursu o stypendia dla młodych wybitnych naukowców zgłoszono
811 wniosków. 
■
Oprac.: (sb)
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jest aminokwasem, który powstaje we wszystkich
rodzajach komórek człowieka i zwierząt jako produkt uboczny. Podwyższony poziom tego związku
we krwi, czyli hiperhomocysteinemia, jest uznanym
czynnikiem rozwoju miażdżycy, niezależnym od palenia papierosów, nadciśnienia tętniczego czy hipercholesterolemii. Badaczka pracuje nad oceną wpływu homocysteiny i jej pochodnej na wybrane funkcje
płytek krwi czy osocza.
Pozostałe cztery laureatki to: dr Katarzyna Starowicz-Bubak z Zakładu Farmakologii Bólu w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, dr Marta SzajnikSzczepański z Kliniki Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, mgr Magdalena
Bartnik z Zakładu Genetyki Medycznej w Instytucie
Matki i Dziecka w Warszawie oraz mgr Angelika Muchowicz z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

x x x

Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od dwunastu lat. Każdego roku program wyłania młode
talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia
młodych kobiet do podejmowania pracy naukowej. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek
(granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez
trzynastu jurorów – wybitnych autorytetów polskiego życia
naukowego, w tym trzy stypendystki z lat ubiegłych, mające
dziś tytuł naukowy profesora. 
■
PAP – Nauka w Polsce
http://www.naukawpolsce.pap.pl/
Oprac.: (sb)

Bicz na niesolidnych
Resort nauki przedstawił propozycje nowych
zapisów w ustawie o szkolnictwie wyższym,
ustawie o zasadach finansowania nauki oraz
kilku innych ustawach. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące ich nowelizacji.
Dzięki proponowanym zmianom zyskają studenci i kandydaci na studia: ukrócone zostaną praktyki
uczelni, które łamią prawo, zwłaszcza prawa studentów. Już w maju przyszłego roku Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego ogłosi Listę ostrzeżeń – wykaz
uczelni i wydziałów, których działania są bezprawne
lub budzą wątpliwości. Będzie to cenne źródło infor-

macji dla maturzystów, ale i studentów zamierzających kontynuować naukę.
Ponadto 10 proc. najlepszych maturzystów będzie
mogło – na podstawie wyników uzyskanych w procesie rekrutacji na studia – otrzymywać stypendia już
od pierwszego roku studiów. Wyższą jakość kształcenia oraz wzmocnienie szans studentów i absolwentów
na rynku pracy zagwarantuje podział uczelni na badawcze i zawodowe, gdzie na kierunkach praktycznych będą obowiązkowe trzymiesięczne praktyki.
Na uczelnie zostanie także nałożony obowiązek
sprawdzania prac w systemie antyplagiatowym.
Proponowane zmiany ułatwią dostęp do szkolnictwa
wyższego w procesie uczenia się przez całe życie osobom,
które ukończyły 25 lat. Obecnie w Polsce tylko 5 proc.
z nich nadal się kształci. Nowy system potwierdzania
ich kompetencji – zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego, a więc np. uzyskanych w procesie samodoskonalenia, wykonywania pracy zawodowej, uczestnictwa w kursach i szkoleniach – spowoduje otwarcie
się uczelni na nowe grupy społeczne. To kierunek obowiązujący dziś w całej Unii Europejskiej.
Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki oznacza przyspieszenie konsolidacji i restrukturyzacji jednostek, dzięki czemu staną się silniejsze.
Wzmacnianie potencjału jednostek mających dużą
infrastrukturę badawczą, zgodnie z nakreśloną Polską Mapą Drogową Infrastruktury Badawczej, będzie
dla państwa sprawą priorytetową.

– Musimy rozwijać szerokie, systemowe wsparcie
dla najlepszych studentów i naukowców, by mieli
szanse równania do światowej czołówki; podobnie
jak i uczelni oraz instytutów badawczych, by mogły
dogonić tych z pierwszej światowej ligi – podkreśla
w wypowiedziach medialnych prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Podległy jej resort zamierza więc konsekwentnie
wspierać wyróżniające się jednostki naukowe, m.in.,
poprzez wzmacnianie mechanizmów projakościowych
w systemie finansowania. Niezbędne są też zmiany
w przyznawaniu środków na promocję polskiej nauki. Nowe regulacje spowodują, m.in., możliwość intensywniejszego wspierania działalności towarzystw
naukowych i fundacji działających na rzecz nauki,
a także instytucji kultury, prowadzących działalność
upowszechniającą naukę. Wyniki pracy polskich naukowców, wynalazki, dorobek polskiej nauki mają
być szerzej nagłaśniane, a informacje o wydatkowaniu
pieniędzy na naukę jawne.
Przewidywane jest też wprowadzenie znacznych
ułatwień dla osób rozpoczynających kariery naukowe. Zmieniona zostanie definicja młodego naukowca.
Ograniczenie wiekiem, do 35 lat, zostanie zastąpione
okresem, jaki upłynął od uzyskania stopnia naukowego doktora, czyli pięciu lat. Do tego czasu nie będą
wliczane urlopy macierzyńskie i wychowawcze udzielane na zasadach określonych w kodeksie pracy.  ■
Oprac.: (sb)

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Prognozy pogody
– monitorowanie klimatu
Dwunasty Zjazd Europejskiego Towarzystwa Meteorologicznego i 9. Europejska Konferencja Klimatologii Stosowanej odbyły się na Uniwersytecie Łódzkim
w dniach 10-14 września. Uczestniczyło w niej 391 naukowców z 42 krajów.
Obradowano w aulach Wydziału Zarządzania.
Konferencja rozpoczęła się od sesji plenarnej, podczas
której wygłoszono sześć wykładów strategicznych. Filipe Lucio, dyrektor biura GFCS (Global Framework
for Climate Service) Światowej Organizacji Meteorologicznej, mówił o roli, jaką GFCS odgrywa we wspomaganiu sektorów gospodarki silnie uzależnionych
od zmian klimatu, w tym rolnictwa. Reinhard Schulte-Braucks, dyrektor biura Globalnego Monitoringu
Środowiska i Bezpieczeństwa (GMES), przedstawił
działania podjęte przez Unię Europejską w obszarze
zmian klimatycznych. Michael Rast, dyrektor Biura
Strategii Naukowej, Koordynacji i Planowania Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zaprezentował
systemy obserwacji satelitarnych wspomagające służby pogody i przedstawił plany agencji na przyszłość.

Jörg Schulz z Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) opowiedział
o aktualnym i planowanym zastosowaniu danych
satelitarnych w prognozowaniu pogody i monitorowaniu klimatu. Freja Vamborg z Instytutu Meteorologicznego Maxa Plancka w Hamburgu zaprezentowała możliwości tworzenia scenariuszy zmian klimatu
na kolejne 10-lecia w programie MiKlip, a Roberto
Buizza, dyrektor Wydziału Prognoz Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody
(ECMWF), przedstawił perspektywy opracowywania
średnioterminowych prognoz pogody.
Druga sesja plenarna odbyła się po południu. Rozdano nagrody dla młodych naukowców: nagrodę za
najlepszy poster oraz nagrodę dla najlepszego projektu
dotyczącego popularyzacji wiedzy meteorologicznej

>
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Fot.: Krzysztof Kubiak

Annika Seppälä chwilę po odebraniu z rąk Dominique Marbouty, prezydenta EMS,
nagrody EMS dla młodych naukowców

Gorące rozmowy w kuluarach

i klimatycznej. Głównym elementem tej sesji było wręczenie Srebrnego Medalu EMS. Jest to nagroda przyznawana w każdym roku jednej osobie za szczególny
wkład w rozwój meteorologii w Europie. Tegorocznym laureatem został prof. Tim Palmer z Uniwersytetu w Oksfordzie za pionierskie prace na temat przewidywalności pogody i klimatu oraz wybitne zdolności
i zaangażowanie w popularyzację wiedzy klimatycznej w Europie i poza nią. Laudację wygłosił Dominique Marbouty, członek francuskiej Rady Środowiska
i Zrównoważonego Rozwoju, w latach 2004–2011
dyrektor generalny Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) w Reading,
a obecnie prezydent Europejskiego Towarzystwa Meteorologicznego.
Laureat wygłosił wykład Towards the Probabilistic
Earth-System Simulator: A Vision for the Future of Weather and Climate Prediction. Końcowym elementem drugiej sesji plenarnej była dyskusja na temat metod komunikowania o zmianach klimatu i ich skuteczności.
Rozpoczęły ją cztery krótkie prezentacje wygłoszone
przez Felicity Liggins z Biura Meteorologicznego Hadley Centre w Wielkiej Brytanii, Barta Verheggena
z Holenderskiej Agencji Ochrony Środowiska, Reiję
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Ruuhela z Fińskiego Instytutu Meteorologicznego
i Roba van Dorlanda z Królewskiego Holenderskiego
Instytutu Meteorologicznego. Moderatorem dyskusji
był Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Obie sesje plenarne transmitowano przez internet.
Program konferencji podzielono na sześć grup tematycznych: monitorowanie klimatu, procesy prowadzące do zmian klimatu, społeczno-ekonomiczny aspekt
skutków zmian klimatu, fizyka atmosfery, komunikowanie wiedzy o klimacie i edukacja klimatyczna oraz
numeryczne prognozy pogody. W tych grupach odbyły
się 42 sesje referatowe i cztery sesje posterowe. Przedstawiono prawie 300 referatów i 150 posterów. Sesje
referatowe odbywały się równolegle w czterech aulach
Wydziału Zarządzania UŁ. Na parterze i pierwszym
piętrze ustawiono 170 tablic posterowych. Na poziomie -1 znajdowały się stoiska wystawiennicze Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dwóch firm produkujących przyrządy pomiarowe.
Konferencji towarzyszyło kilka dodatkowych
warsztatów i spotkań. W budynku Wydziału Nauk
Geograficznych odbyły się warsztaty SAF (Satelite
Application Facility) prezentujące metody wykorzystania danych satelitarnych do monitorowania klimatu, zorganizowane wspólnie przez EMS, EUMETSAT
i EumetCal. Warsztaty na temat homogenizacji danych klimatycznych poprowadzili Victora Venema
i Enrique Aguilar. Odbyły się też warsztaty na temat implementacji Systemu Monitorowania Klimatu (Climate Watch System) – programu wczesnego
ostrzegania o możliwości wystąpienia anomalii klimatycznych i zdarzeń ekstremalnych oraz warsztaty,
podczas których zaprezentowano możliwości i narzędzia wspomagające krajowe służby pogodowe w pro-

Fot.: Krzysztof Kubiak

Fot.: Krzysztof Kubiak

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Profesor Tim Palmer uhonorowany wcześniej Srebrnym
Medalem EMS

Fot.: Krzysztof Kubiak

Fot.: Krzysztof Kubiak

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Dyskusja plenarna z udziałem panelistów

Fragment obrad jednej z sesji

gnozowaniu pogody. Poprowadzili je przedstawiciele
EUMETSAT i czołowych europejskich służb pogody:
francuskiej, niemieckiej i holenderskiej.
W dużej auli odbyły się cztery sesje poświęcone
hasłu przewodniemu konferencji: Możliwości Europejskich Służb Pogodowych – potrzeby użytkowników i komunikowanie wiedzy klimatycznej odbiorcom prognoz. Obok
reprezentantów krajowych instytutów meteorologicznych wzięli w nich udział przedstawiciele Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), Global Framework
for Climate Services (GFCS), Partnerstwa Służb Pogodowych (CSP) i Inicjatywy Wspólnego Planowania
w dziedzinie klimatu Unii Europejskiej (EU Joint Programming Initiative – Climate).
Konferencja została zorganizowana przez Europejskie Towarzystwo Meteorologiczne oraz Katedrę
Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego przy współudziale
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

x x x
Europejska Konferencja Klimatologii Stosowanej (ECAC)
odbywa się cyklicznie co dwa lata, na zmianę z Europejską
Konferencją Meteorologii Stosowanej, za każdym razem
w innym kraju. Pierwszą konferencję z tego cyklu zorganizowano w roku 1996 w Nörrköpping pod Sztokholmem,
siedzibie Szwedzkiego Instytutu Meteorologiczno-Hydrologicznego. Kolejne odbyły się w Wiedniu, Brukseli, Pizie,
Nicei, Lubljanie, Amsterdamie i Zürichu. Dzięki staraniom
Sekcji Meteorologicznej Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, której przewodniczy prof. Joanna Wibig, gospodarzem
dziewiątej konferencji ECAC została Łódź i Uniwersytet
Łódzki. Wielu uczestników konferencji, którzy jeszcze rok
temu nie słyszeli o Łodzi, stwierdzało, że miasto bardzo pozytywnie ich zaskoczyło. Wszyscy byli pod wrażeniem infrastruktury budynku Wydziału Zarządzania. 
■


Joanna Wibig

Rektorzy wybrali
Profesor Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, 17 września wybrany został ponownie
na przewodniczącego Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych.
Członkowie KRŁUP zajmują się problemami dotyczącymi szeroko rozumianej Łodzi akademickiej,
omawiają wspólne przedsięwzięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, spotykają się z przedstawicielami instytucji edukacyjnych oraz władz rządowych
i samorządowych. Uczestniczą też w przygotowywaniu takich cyklicznych imprez edukacyjnych, jak:
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki czy Salon Maturzystów. Interesują się również pracami dotyczącymi
łódzkich zasobów bibliotecznych.
W skład KRŁUP obecnie wchodzą: prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego;
prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej;
prof. Paweł Górski, rektor Uniwersytetu Medyczne-

go; prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego;
prof. Cezary Sanecki, rektor Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczów oraz ks. dr Janusz Lewandowicz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego.

x x x

Przez minione cztery lata członkowie KRŁUP spotykali
się na osiemnastu posiedzeniach: jedenaście razy na Uniwersytecie Łódzkim, czterokrotnie w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w rektoratach Politechniki Łódzkiej
i Akademii Sztuk Pięknych, a także w siedzibie Łódzkiego
Towarzystwa Naukowego.
■

S.B.
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KONKURSY

Studenci dla przedsiębiorczości
Zespół SIFE (Students in Free Enterprise – Studenci dla przedsiębiorczości) Uniwersytetu Łódzkiego został zwycięzcą Ogólnokrajowego Konkursu SIFE Poland 2012.
Będzie reprezentował Polskę na SIFE World Cup 2012 w Waszyngtonie.
Po raz pierwszy w historii konkursu drużyna SIFE
UŁ zdobyła pierwsze miejsce. Drugie uzyskała drużyna Uniwersytetu Gdańskiego, a trzecie zespół z Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
W zmaganiach o tytuł Mistrza SIFE reprezentanci
UŁ już jesienią zmierzą się w Waszyngtonie z reprezentantami 38 pozostałych krajów zaangażowanych
w program SIFE.
Zespół SIFE Uniwersytetu Łódzkiego istnieje od
roku 2006 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
UŁ. Składa się z ambitnych i przedsiębiorczych studentów reprezentujących różne wydziały naszej uczelni.

• Twisted Months – akcja zbierania zakrętek od butelek przeprowadzona na Uniwersytecie Łódzkim
w projekcie Urzędu Miasta Łodzi pn. Zakręcone
miesiące; środki ze sprzedaży zebranych zakrętek
zostaną przekazane na cel charytatywny (w roku
ubiegłym były to turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
niepełnosprawnych)
• Earn If You Dare – pomoc w rozwoju, promocji
i pozyskaniu środków na działalność Stowarzyszenia Powstaniec Dobra, aktywizującego społeczność
lokalną w miejscowości Dobra k. Łodzi oraz wspierającego Fundację Krwinka.

W tym roku drużyna UŁ zrealizowała pięć projektów:

„Students in Free Enterprise” działa na dwóch tysiącach
uczelni w ponad pięćdziesięciu krajach świata na pięciu
kontynentach. W Polsce SIFE funkcjonuje przy jedenastu
szkołach wyższych. Uczestnicy programu tworzą projekty
mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć
się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się
na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej
niezależności, a także etyce w biznesie.
Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań
podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju
na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie
jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. 
■
Oprac.: (sb)

• Green Up Your Waste! III (realizowany od trzech lat)
– wprowadzenie systemów selektywnej zbiórki odpadów oraz zarządzania środowiskowego w jednej
z łódzkich firm
• Learn&Discover – warsztaty edukacyjne z zakresu
podstaw ekonomii, finansów i ekologii dla dzieci głuchoniemych; stworzenie gry planszowej dla
dziewcząt i chłopców o powyższej tematyce
• Kids@Computers – stworzenie kawiarenki internetowej dla dzieci z ubogich rodzin w Oratorium
im. św. Jana Bosko w Łodzi; szkolenia dla dzieci
z zakresu MS Office, wykorzystania internetu do celów edukacyjnych oraz do nauki języków obcych

Dwa resorty
absolwentom
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz
z resortem pracy i polityki społecznej rozpoczynają realizację programów, zmian ustawowych oraz
różnych innych przedsięwzięć mających poprawić
sytuację absolwentów na rynku pracy.
O szczegółach tych przedsięwzięć ministrowie Barbara Kudrycka
oraz Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali we wspólnym liście intencyjnym adresowanym do rektorów polskich uczelni.
W tym roku resort pracy uruchomił rządowy program Młodzi
na rynku pracy. Wśród jego strategicznych celów znalazły się: stworzenie przyjaznego i efektywnego modelu pracy z młodymi bezro-
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botnymi, upowszechnianie informacji o dostępnych
praktykach zawodowych czy rozwijanie współpracy instytucji publicznych i niepublicznych, organizacji branżowych, pracodawców i przedsiębiorców
na rzecz przeciwdziałania bezrobociu młodych.
Ponadto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
uruchomiło pilotażowy projekt Twoja Kariera – Twój
Wybór. Zgodnie z jego założeniami, osoby bezrobotne
poniżej 30. roku życia uzyskają indywidualną pomoc
w poszukiwaniu zatrudnienia. Będą mogły liczyć także na opłacone staże, szkolenia i studia podyplomowe.
Dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie absolwentów wyższych uczelni, przewidziano
bony. Powstanie ponadto ogólnopolska baza ofert
praktyk i staży dla studentów i absolwentów.
W realizację tych programów powinny aktywnie
włączyć się akademickie biura karier. Ich rolą jest bowiem, m.in., dostarczanie studentom i absolwentom
informacji o rynku pracy i pozyskiwanie ofert pracy,

aktywna pomoc w poszukiwaniu
zatrudnienia, budowanie bazy
danych studentów i absolwentów
zainteresowanych
określonymi
ofertami czy pomoc pracodawcom w rekrutacji kompetentnych
pracowników. Rektorzy zostali poproszeni przez resort nauki
o zapewnienie biurom wsparcia
w realizacji tych zobowiązań oraz
zachęceni do korzystania z ich
analiz i raportów w działaniach na
rzecz poprawy jakości kształcenia.

Z kolei resort pracy zaapelował już do marszałków województw, by podległe im wojewódzkie urzędy pracy intensywniej współpracowały z akademickimi biurami karier. Kluczową rolę w tej współpracy odegrać mogą
zwłaszcza wojewódzkie centra informacji i planowania kariery zawodowej,
a także regionalne obserwatoria rynku pracy i agencje zatrudnienia.
Autorzy listu do rektorów przypominają też, że znowelizowane prawo
o szkolnictwie wyższym zobowiązuje uczelnie do monitorowania zawodowych losów absolwentów. Przeanalizowane wyniki tych obserwacji
mogą być odpowiedzią nie tylko na pytanie, jak pracodawcy oceniają poziom kształcenia w uczelniach, ale także oceną pracy biur karier na rzecz
wypracowywania lepszych wyników w zatrudnianiu absolwentów szkół
wyższych przez pracodawców. 
■
Oprac:. (sb)

ŚWIĘTO EDUKACJI

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:
prof. Maria Bryszewska, prof.
Tomasz Grzegorczyk, prof. Jerzy
Kowaleski, prof. Grzegorz Matuszak, prof. Bożena Mikołajczyk
i prof. Łucja Tomaszewicz.
Ponadto wręczono 57 Złotych,
26 Srebrnych oraz 31 Brązowych
Medali za Długoletnią Służbę (listy
s. 18-19).
Resortowe Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania
przyznano dwudziestu dwóm nauczycielom akademickim uniwersytetu (lista s. 19).
Z okazji 60-lecia uczelni Senat
Uniwersytetu Łódzkiego ustanowił Medal Universitatis Lodziensis
Amico (Przyjaciel UŁ). Przyznawany jest on osobom szczególnie
zasłużonym dla naszej uczelni
i blisko z nią związanym.
Medale te otrzymali: prof. Gerard Descotes, francuski uczony,
światowej klasy chemik, autorytet w dziedzinie chemii cukrów (sylwetka naukowa s. 17)
oraz prof. Zhao Gang, wybitny

Rozpoczyna się uroczyste posiedzenie senatu; na pierwszym planie (od lewej) byli rektorzy UŁ: prof. Romuald
Skowroński, prof. Michał Seweryński, prof. Stanisław Liszewski
i prof. Wiesław Puś

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

W okolicznościowym wystąpieniu rektor UŁ prof. Włodzimierz
Nykiel wszystkim nauczycielom
akademickim naszego uniwersytetu złożył gorące podziękowania
za wysiłek włożony w kształcenie
i wychowanie studentów oraz nierozerwalnie związaną z nim pracę
naukową, życzył również dalszych
sukcesów i powodzenia w tych
dziedzinach. Podobnie gorące podziękowania i serdeczne życzenia
przekazał także pracownikom administracji i obsługi (pełny tekst
wystąpienia s. 14-15).
Jednym z podniosłych momentów uroczystości było nadanie
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Maciejowi Zielińskiemu z Uniwersytetu Szczecińskiego (sylwetka
naukowa s. 15-16). Laudację wygłosił jego promotor prof. Marek
Zirk-Sadowski.
Zasłużeni pracownicy uczelni
uhonorowani zostali wysokimi odznaczeniami państwowymi.
Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski udekorowany
został prof. Jakub Rembieliński.

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwołane zostało 12 października. W Auli im. Profesora Wacława Szuberta
zebrali się pracownicy i emerytowani pracownicy uczelni, rektorzy poprzednich
kadencji, młodzież akademicka, zaproszeni goście; reprezentanci władz miasta
i regionu, przedstawiciele biznesu, przyjaciele uczelni oraz instytucji i organizacji
z nią współpracujących. Wśród nich byli wicewojewoda łódzki Paweł Bejda i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi prof. Grzegorz Matuszak.

Profesor Maciej Zieliński (pierwszy z prawej) otrzymuje
z rąk rektora UŁ prof. Włodzimierza Nykiela dyplom doktora
honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
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Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Zasłużeni pracownicy UŁ odznaczani Medalami za Długoletnią Służbę

literaturoznawca, inicjator współpracy między Uniwersytetem Pekińskim i Uniwersytetem Łódzkim, a zwłaszcza między polonistami (sylwetka naukowa s. 18).
Zgodnie z dotychczasową tradycją, wręczone zostały też nagrody
rektorskie: za osiągnięcia naukowo-badawcze uzyskane w 2011 r. przyznano 121 nagród, w tym 92 indywidualne i 29 zespołowych. Rektor
przyznał również 97 nagród indywidualnych i 7 zespołowych za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w minionym roku (listy s. 22-23).
Nagrody i wyróżnienia otrzymali laureaci XII edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki wydany w roku 2011 (lista s. 23)
Rektor przyznał także nagrody 490 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Łączna wartość ich wyniosła ponad 424,6 tys. złotych.
Na zakończenie Chór Uniwersytetu Łódzkiego, pod dyrekcją prof. Andrzeja Ryłki, wykonał XIII-wieczną pieśń hymniczną Gaude Mater Polonia, towarzyszącą zwykle ważniejszym uroczystościom akademickim.

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

x x x
Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, również w Auli
im. Profesora Wacława Szuberta, odbyły się promocje habilitacyjne i doktorskie. Dyplomy doktora habilitowanego wręczone zostały 21, a dyplomy doktora 87 osobom (listy s. 24). 
■

S.B.

Nowo promowani doktorzy

WYSTĄPIENIA REKTORA

Zagrożenia i trudne wyzwania
(Tekst przemówienia prof. WŁODZIMIERZA NYKIELA, rektora UŁ, wygłoszonego podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej)
Dzisiejsze uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zostało zwołane dla uczczenia
Dnia Edukacji Narodowej – święta wszystkich pracowników edukacji, w tym także pracowników
szkolnictwa wyższego.
W naszym uniwersytecie zatrudnionych jest 3778 osób, w tym 2109
nauczycieli akademickich i 1669
pracowników administracji, naukowo-technicznych, bibliotecznych
i obsługi. Ten największy w Łodzi
zespół pracowniczy dobrze wypełnia swoje zadania. Wyrazem wysokiej oceny naszych pracowników są
liczne odznaczenia i nagrody, które
za chwilę będą wręczane.
Kilkanaście dni temu zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki.
Jednocześnie rozpoczęła się kolejna
– 29. kadencja – władz uniwersytetu. Wiele wskazuje na to, że kadencja 2012–2016 będzie trudniejsza
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niż poprzednie. Na plan pierwszy
wysuwają się dwa zagrożenia: kryzys, który ogarnął już wiele państw
i którego zakresu i natężenia w najbliższych latach dziś nie jesteśmy
w stanie ocenić oraz narastający
niż demograficzny.
W związku z tymi zagrożeniami nie ulega wątpliwości, że aby
zapewnić uniwersytetowi rozwój
i zwiększyć konkurencyjność, musimy jeszcze lepiej niż do tej pory
wykorzystywać nasze możliwości
dydaktyczne, naukowe, kulturowe
czy w zakresie przedsiębiorczości.
Wymagać to będzie podjęcia wielu
nowych działań oraz intensyfikacji
wcześniej już podjętych.
Nie ulega wątpliwości, że reforma zarządzania uczelnią, w tym
zarządzania jej finansami, która
przyniosła bardzo dobre rezultaty, powinna być w nowej kadencji
pogłębiona i doskonalona. Należy

podnosić jakość kształcenia. Będziemy to robili zarówno poprzez
kształtowanie oferty dydaktycznej,
by najlepiej odpowiadała potrzebom społecznym i gospodarczym,
jak i poprzez zmianę sposobów
kształcenia. Studenci będą mieli
zmniejszoną liczbę godzin obowiązkowych zajęć, a więcej pracować
będą indywidualnie i w zespołach
pod nadzorem nauczycieli akademickich. Pozostanie im więc więcej
czasu na prawdziwe studiowanie.
Będziemy też rozwijali współpracę
z bliższym i dalszym otoczeniem,
w szczególności z pracodawcami
i społecznościami naszego miasta
oraz regionu. Będziemy również
rozszerzali współpracę z zagranicą.
Najważniejszym naszym przedsięwzięciem inwestycyjnym jest
budowa gmachu Wydziału Filologicznego przy ulicy Pomorskiej.
Wszystko wskazuje na to, iż budy-

WYSTĄPIENIA REKTORA
nek ten zostanie oddany do użytku już w przyszłym roku, a więc
znacznie wcześniej niż przewiduje
to umowa zawarta z wykonawcą.
W dniu – wspólnej z Uniwersytetem Medycznym – inauguracji,
28 września, rektor Paweł Górski
i ja podpisaliśmy umowę, która dla naszych uczelni oznacza
nowy etap współpracy, ściślejszej
niż dotychczas we wszystkich
dziedzinach działalności statutowej. Uważamy, że nadszedł czas

na współdziałanie bardziej efektywne, przybierające zróżnicowane, bogatsze niż do tej pory i przynoszące coraz więcej korzyści naszym uniwersytetom formy.
Przedstawiłem ważniejsze kierunki działań, jakie będą podejmowane
w kadencji 2012–2016. Jestem przekonany, że dzięki nim sprostamy trudnym wyzwaniom tej kadencji.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom akademickim naszego uniwersytetu gorąco dziękuję za pracę w dziedzinie kształcenia i wychowania studentów oraz nierozerwalnie związaną z nią pracę
naukową życząc dalszych sukcesów i powodzenia w tych dziedzinach.
Gorące podziękowania i serdeczne życzenia składam także pracownikom
administracji i obsługi. 
■

(tytuł pochodzi od redakcji)

DOKTORATY HONOROWE

Profesor Maciej Zieliński
Urodził się 5 lutego 1940 r. w Żelechowie. W roku 1958 rozpoczął
studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednocześnie studiował
ekonomię na Wydziale Ekonomicznym tego uniwersytetu.

Oba kierunki ukończył w 1963 r. Pracę magisterską na Wydziale Prawa
i Administracji UAM nt. Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie (art. 247
k.k.), napisał w Katedrze Prawa Karnego pod kierownictwem naukowym
doc. dr hab. Krystyny Daszkiewicz. Od czwartego roku studiów uczęszczał
także na seminarium magisterskie prowadzone przez prof. dr. Zygmunta
Ziembińskiego w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki.
W roku 1963 już jako magister został zatrudniony w kierowanym przez
prof. dr. Zygmunta Ziembińskiego Zakładzie Prawniczych Zastosowań
Logiki na Wydziale Prawa i Administracji na stanowisku asystenta.
Pracując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, uzyskiwał kolejne stopnie i tytuły naukowe oraz zajmował
kolejne stanowiska: starszego asystenta (1964), adiunkta (1969), docenta
(1980), profesora nadzwyczajnego (1990) i profesora zwyczajnego (1991).
Stopień naukowy doktora nauk prawnych otrzymał w 1969 r. za napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. Zygmunta Ziembińskiego
rozprawę Sposoby wysławiania norm w ustawodawstwie Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, za którą otrzymał w roku 1970 wyróżnienie
w XII Konkursie Państwa i Prawa. Znacznie skróconą i zmienioną wersję tej pracy opublikował w 1972 r. pod tytułem Interpretacja jako proces
dekodowania tekstu prawnego.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych Maciej
Zieliński uzyskał w roku 1979 na podstawie dysertacji Poznanie sądowe
a poznanie naukowe. Rozprawa ta została wyróżniona w XXIII Konkursie
Państwa i Prawa w 1981 r. Tytuł profesora nauk prawnych otrzymał
28 października 1991 r. Sześć lat później został mianowany na stanowisko
profesora zwyczajnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i był
tam zatrudniony do 30 września 2002 r.
Jako asystent odbył staże: w 1964 r. na Uniwersytecie Warszawskim
w Katedrze Logiki II u prof. Janiny Kotarbińskiej oraz rok później
na Uniwersytecie Łódzkim, uczestnicząc w seminariach naukowych
prowadzonych przez prof. Jerzego Wróblewskiego na Wydziale Prawa
i Administracji tego uniwersytetu, a także w seminariach z zakresu filozofii, zwłaszcza etyki, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.

Przebywał także w 1985 r. – na zaproszenie prof. Oty Weinbergera
– na stypendium naukowym
na Uniwersytecie Karola Franciszka w Grazu (Austria).
Jako pracownik Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza prowadził na kolejno zajmowanych stanowiskach zajęcia dydaktyczne dla
studentów prawa i administracji:
ćwiczenia, wykłady, proseminaria
i seminaria – ze wstępu do prawoznawstwa, logiki, etyki, teorii państwa i prawa, teorii prawa, informatyki prawniczej, a także z etyki
i cybernetyki społecznej na studium
podyplomowym dla dziennikarzy.
Zajęcia ze studentami zainteresowanymi problematyką teoretyczną
prawoznawstwa prowadził również całkowicie społecznie, poza
jakimkolwiek przydziałem zajęć
dydaktycznych.
W roku 1971 minister nauki
i szkolnictwa wyższego przyznał
mu nagrodę III stopnia za szcze-
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gólne osiągnięcia dydaktyczne.
Wyrazem uznania ze strony studentów dla jego pracy dydaktycznej było przyznanie w 1986 r. tytułu
najlepszego wykładowcy wszystkich wyższych uczelni Poznania.
Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał w 1985 r. od ministra nauki
i szkolnictwa wyższego nagrodę
II stopnia.
W okresie pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
pełnił liczne funkcje. W pierwszych wyłonionych demokratycznie władzach Wydziału Prawa
i Administracji UAM w latach
1980–1981, wybrany przez studentów tego wydziału, pełnił funkcję
prodziekana do spraw studiów stacjonarnych. W latach 1990–1993 był
z wyboru członkiem Senatu UAM.
Związki profesora ze Szczecinem sięgają roku 1963, kiedy
rozpoczął zajęcia dydaktyczne
w
Punkcie
Konsultacyjnym
Wydziału Prawa i Administracji
UAM w tym mieście, a po utworzeniu w 1985 r. Uniwersytetu
Szczecińskiego prowadził zajęcia
w Instytucie Prawa i Administracji
nowej
szczecińskiej
uczelni.
W październiku 1986 r. został zatrudniony na stanowisku docenta
w Instytucie Prawa i Administracji
US, w Zakładzie Prawa Sądowego,
a od 1988 r. w Zakładzie Teorii
Państwa i Prawa, którego został
kierownikiem. W tym samym roku
kierowany przez niego zakład stał
się jednostką organizacyjną nowo
powstałego
Wydziału
Prawa
i
Administracji
Uniwersytetu
Szczecińskiego. Od roku 1990
Maciej Zieliński był zatrudniony
na Uniwersytecie Szczecińskim na
stanowisku profesora nadzwyczaj-

nego w Katedrze Teorii Państwa
i Prawa, przemianowanej następnie na Katedrę Teorii i Filozofii
Prawa, pełniąc nieprzerwanie do
roku 1996 funkcję kierownika katedry, której był twórcą. Od 1997 r.
jest zatrudniony w Katedrze Teorii
i Filozofii Prawa na stanowisku
profesora zwyczajnego, a od roku
2012 kieruje Katedrą Tworzenia
i Wykładni Prawa.
Począwszy od 1993 r. do chwili obecnej – już pięć kadencji
– jest członkiem Komitetu Nauk
Prawnych
Polskiej
Akademii
Nauk. W latach 1996–2000 pełnił
funkcję
wiceprzewodniczącego.
Z ramienia komitetu opracował
i przedstawił całościową syntetyczną diagnozę stanu nauk prawnych
(2000 r.) – Uwagi o stanie nauk prawnych, a w 2004 r. – Raport o stanie
nauk prawnych. Od roku 2000 – przez
trzy kolejne kadencje – jest członkiem Centralnej Komisji do spraw
Stopni i Tytułów, Sekcji I Nauk
Humanistycznych i Społecznych.
Od 1999 r. jest członkiem Rady
Języka Polskiego przy Prezydium
Polskiej Akademii Nauk, pełniąc
ponadto od 2003 r. funkcję członka prezydium rady. Jako członek
Rady Języka Polskiego doprowadził do utworzenia w roku 2003
Komisji Języka Prawnego. Jest
członkiem Rady Języka Polskiego
i przewodniczącym Zespołu Języka
Polskiego Rady Języka Polskiego,
a od 2011 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego tej rady.
W latach 1996–1997 był członkiem Zespołu do spraw Przygotowania Ostatecznej Redakcji
Projektu Konstytucji, powołanego
przez przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia

Erazm za mobilność
Piąte miejsce zajął Uniwersytet Łódzki w rankingu uczelni,
które w latach 1998–2010 wykazały się największą mobilnością
w programie ERASMUS.
Uniwersytet został nagrodzony
statuetką Erazma, jak podano w
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uzasadnieniu werdyktu jury, za
V miejsce w rankingu uczelni, które w latach 1998–2010 zrealizowały
największą liczbę mobilności, wpływ
programu na zmiany instytucjonalne
oraz wizerunek uczelni w konkursie
zorganizowanym z okazji 25-lecia
programu ERASMUS przez Fun-

Narodowego. Brał udział w opracowywaniu i redagowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 2 kwietnia 1997 r. Natomiast w
latach 1994–1998 był członkiem
Rady Legislacyjnej, dla której sporządził wiele ekspertyz prawnych.
W latach 1997–2001 sprawował
obowiązki redaktora naczelnego
Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego
i Socjologicznego, od 1991 r. jest
członkiem Komitetu Redakcyjnego
Studiów Prawniczych; jest również
członkiem Rady Programowej
Medycznej Wokandy, a także Rady
Programowej Archiwum Filozofii
Prawa i Filozofii Społecznej.
Autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym opublikowanej
w 2002 r. monografii pt. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, wyróżnionej tego samego
roku najwyższą nagrodą naukową
w dziedzinie prawa, przyznawaną przez Wydział I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk
– Nagrodą im. Leona Petrażyckiego. Monografia ta wywiera znaczny wpływ na współczesne orzecznictwo sądowe w Polsce.
Do tej pory wypromował pięciu doktorów, był recenzentem
w ośmiu przewodach doktorskich,
sporządził pięć recenzji w przewodach habilitacyjnych, także wiele
superrecenzji w przewodach habilitacyjnych i w postępowaniach
o nadanie tytułu profesora.
W roku 2004 odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski, a w 2011 r.
Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski. 
■
Oprac.: (ga)

dację Rozwoju Systemu Edukacji
(Narodową Agencję programu
ERASMUS w Polsce).
W programie tym udział bierze
315 polskich uczelni, a Uniwersytet
Łódzki był pierwszą łódzką uczelnią, która przystąpiła do niego
w roku 1998, tj. na początku ERASMUSA w Polsce. 
■
Oprac.: (sb)

PRZYJACIELE UNIWERSYTETU

Profesor Gerard Descotes
Profesorem Uniwersytetu w Lyonie 1 został
w wieku 29 lat i przez całe swoje akademickie, bardzo aktywne, życie kierował zespołem Laboratorium
Chemii Organicznej–2. Zespół ten początkowo działał
w strukturach Ecole de Chimie d’Ingenieurs de Lyon,
a w okresie późniejszym w składzie jednostek Uniwersytetu Lyon 1. W okresie swej długiej aktywności zawodowej był jednocześnie profesorem szkoły wyższej
Ecole de Chimie d’Ingenieurs de Lyon Uniwersytetu
Claude Bernard Lyon 1.
Wkład profesora w rozwój chemii cukrów, stereochemii i generalnie chemii organicznej znajduje potwierdzenie w opublikowanych przez niego pracach oryginalnych, których liczba sięga czterystu pozycji, w udziałach
w światowych konferencjach, na które był zapraszany,
a także w napisanych przez niego książkach.
Jest dobrze znany przez środowiska chemiczne
polskich uczelni wyższych: Łodzi, Warszawy, Gdańska i Gliwic, a także przez instytuty Polskiej Akademii
Nauk: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi oraz Instytut Chemii Organicznej
w Warszawie. Do ośrodków tych był wielokrotnie zapraszany do wygłaszania wykładów.
Polskie Towarzystwo Chemiczne na swoim dorocznym zjeździe w roku 2000 odznaczyło profesora swoim najwyższym odznaczeniem, jakie przyznawane jest
wybitnym zagranicznym naukowcom, a mianowicie
Medalem Marii Skłodowskiej-Curie.
Przez wiele lat działalności akademickiej był jednym z najbardziej aktywnych uczestników podpisanej w roku 1974 umowy o współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Universite Claude-Bernard Lyon 1
we Francji. Współpraca naukowo-badawcza naszej
uczelni z zespołem profesora zaowocowała wieloma
wspólnymi publikacjami. Wydatnie przyczyniła się
też do rozwoju naukowego młodych chemików UŁ
odbywających staże w jego laboratorium w Lyonie
i do ich późniejszych awansów.
Dzięki staraniom francuskiego uczonego i jednego
z członków jego zespołu Jane-Claude Martina, późniejszego prominentnego polityka w regionie Rhone-Alpes, utworzony został program stypendialny
TEMPRA. W pierwszych latach tego programu, ukierunkowanego na pomoc krajom środkowej Europy,
Łódź – głównie Uniwersytet Łódzki, w tym ówczesne
wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii
i Nauk o Ziemi, a także Ekonomiczno-Scojologiczny
– partycypowała w około 60 proc. aktywności naukowej i pozyskiwania środków finansowych z tego pomocowego programu.

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Emerytowany profesor Uniwersytety Lyon 1 we Francji jest światowej rangi chemikiem.
Choć obecnie działalność naukową powoli wygasza, to jednak jego publikacje są ciągle
cytowane i pozostaje niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie chemii cukrów.

Profesor Gerard Descotes (pierwszy z lewej) odbiera z rąk rektora UŁ Medal Universitatis Lodziensis Amico; obok prof. Grzegorz Mlostoń, dziekan Wydziału Chemii

Profesor uczestniczył we wszystkich kolokwiach
francusko-polskich, jakie były organizowane przemiennie co dwa lata przez Uniwersytet Łódzki i Universite Claude Bernard Lyon 1, które przez wiele lat
współpracy odbywały się w Łodzi i w Lyonie. Kilkakrotnie był on współorganizatorem tych naukowych
spotkań chemików, a w późniejszym okresie także fizyków i biologów, współpracujących ze sobą uczelni.
Efektem wysokiej pozycji profesora we francuskim
środowisku naukowym i jego starań dla rozwoju
współpracy Lyon–Łódź, było poszerzenie współpracy
chemików Uniwersytetu Łódzkiego z nowymi ośrodkami naukowymi we Francji, np. z Laboratorium Profesora Sinou i z przemysłowym Laboratorium BeghinSay, utworzonym przez prof. Descotesa, a kierowanym przez Julio Mentheca. Obaj kierownicy wymienionych jednostek byli wcześniej uczniami profesora
i przy jego wydatnych staraniach zorganizowali swoje
niezależne grupy badawcze.
Współpraca prof. Descotesa z Uniwersytetem
Łódzkim trwa ponad trzydzieści lat, co już w połowie
lat osiemdziesiątych zostało docenione przez lokalne
władze samorządowe, które przyznały francuskiemu
uczonemu Honorową Odznakę Miasta Łodzi.
Mimo statusu emeryta, profesor utrzymuje nadal bardzo żywe kontakty i przyjacielskie stosunki
z tymi pracownikami Wydziału Chemii UŁ, z którymi
przez wiele lat prowadził wspólne projekty badawcze. Wśród nich wymienić można, m.in., profesorów:
Romualda Skowrońskiego, Romualda Bartnika, Bogusława Kryczkę, Ryszarda Nazarskiego, dr. Jerzego
Lesiaka i wielu innych młodszych pracowników naukowych Wydziału Chemii UŁ. 
■
Oprac.: (ga)
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PRZYJACIELE UNIWERSYTETU

Profesor Zhao Gang

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Autor wielu publikacji i monografii, od września 2003 do kwietnia 2011 r. kierownik Katedry Języka
Polskiego na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (PUJO), od grudnia 2002 do stycznia 2011 r.
prodziekan Wydziału Języków i Kultur Europejskich na PUJO, od stycznia 2011 r. dziekan tego wydziału,
od roku 2007 członek komisji ds. stopni naukowych na PUJO, od 2007 r. członek Doradczego Komitetu
ds. Nauczania Języków Obcych przy Ministerstwie Edukacji ChRL.

Na pierwszym planie, pierwszy z prawej, występuje prof. Zhao Gang; obok siedzą:
prof. Zbigniew Góral, prorektor UŁ ds. studenckich i toku studiów oraz prof. Zofia
Wysokińska, prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą

Inspirator umowy o współpracy, zawartej w roku
2004 r. między Uniwersytetem Łódzkim i Pekińskim
Uniwersytetem Języków Obcych. Organizator (animator i kierownik zespołu chińskiego oraz pośrednik
w kontaktach z Ambasadą RP w Pekinie i ChRL w Warszawie) współpracy polsko-chińskiej w dwóch wspólnych trzyletnich projektach naukowo-badawczych, finansowanych centralnie (przez KBN oraz resorty edukacji i nauki), zakończonych wydaniem tomów zbioro-

wych: Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach,
pod redakcją naukową B. Mazana przy współpracy
S. Tyneckiej-Makowskiej (Łódź, 2005); Bez antypodów?
Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod redakcją naukową
B. Mazana przy współpracy S. Tyneckiej-Makowskiej
(2008), uhonorowanych przez rektorów UŁ naukowymi nagrodami zbiorowymi I stopnia (2006, 2009); autor
prac zwartych w wymienionych tomach.
W tych projektach – centralnie koordynowanych
na Uniwersytecie Łódzkim przy ścisłej współpracy
z ośrodkiem w Pekinie, koordynowanym przez
prof. Zhao Ganga – wzięli udział wybitni literaturoznawcy z wiodących ośrodków akademickich oraz
naukowo-badawczych w Polsce; dzięki inicjatywom
prof. Zhao Ganga także wybitni chińscy poloniści
z Katedry Języka Polskiego na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych – prof. Mao Yinhui, prof. Yi Lijun, dr honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz
z Pekińskiej Akademii Nauk Społecznych – prof. Lin
Hongliang, prof. Zhang Zhenhui.
Profesor Zhao Gang uhonorowany został wieloma
nagrodami, m.in. Medalem Ministra Kultury, Medalem Uniwersytetu Gdańskiego, Nagrodą Rektora UŁ.
Obecnie wspomaga utrzymywanie kontaktów chińsko-polskich na innych płaszczyznach, m.in. wymiana
informacji, wspólny udział w redakcjach czasopism
naukowych – chińskich i polskich. 
■
Oprac.: (ga)

UHONOROWANI MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
ZŁOTYM
Doktor Maria Banaszczyk, dr Adam Bieniek, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Biesaga-Słomczewska, dr Witold
Brodziński, dr Krystyna Czubińska, dr Tomasz Dzikowski, Elżbieta Gałuszka, dr Ireneusz Jakubowski, dr Lidia
Janiszewska, dr Teresa Jankowska, mgr Iwona Jarosz-Śnieżek, prof. nadzw. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska,
prof. nadzw. dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Kinart, prof. dr hab. Zbigniew
Kudzin, mgr Aleksandra Lach, dr Irena Łabiszewska, Anna Łuczyńska, mgr Barbara Marczak, dr Mirosław Markiewicz, prof. dr hab. Paweł Maślanka, Anna Mazgaj, Barbara Michalska, dr Ryszarda Michalska-Badziak, Jadwiga Miszczak, prof. dr hab. Mariusz Nieniewski, mgr Roman Niewiadomski, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Nowak, dr Barbara Olejniczak, mgr Elżbieta Osetek, prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Pałecz, dr Helena Pawlak, mgr
Anna Pielat, mgr Jerzy Pobralski, dr Małgorzata Półrola, dr Włodzimierz Rostocki, prof. dr hab. Antoni Różalski,
dr Grzegorz Rudziński, prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rutkowski, Wiesława Rychter, dr Anna Rzetelska, Wojciech
Skowronek, Grażyna Steglińska, mgr Barbara Strzelecka, prof. dr hab. Joanna Ślósarska, dr Zbigniew Świderski,
inż. Jarosław Wyrozębski, inż. Zbigniew Zdrojewski, dr Cecylia Żurak-Owczarek
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SREBRNYM
Profesor nadzw. dr hab. Tadeusz Antczak, dr Beata Banachowicz, dr Adam Bartoszek, prof. nadzw.
dr hab. Andrzej Biś, prof. nadzw. dr hab. Magdalena Bryś, dr Anna Buła, Małgorzata Celeda, dr Dariusz
Doliwa, dr Mariusz Frydrych, mgr Grażyna Garnysz, dr Anna Kaczorowska, dr Arkadiusz Kaźmierczak,
prof. nadzw. dr hab. Jarosław Lewkowski, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Lisowska, dr Maria Łukowska,
dr Anna Majchrowska, mgr Janusz Mazur, dr Joanna Papińska-Kacperek, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna
Paraszkiewicz, dr Andrzej Rogowski, dr Joanna Rybowska, dr Andrzej Rychlewicz, prof. nadzw. dr hab. Ewa
Śnieżek, dr Anna Trawczyńska, dr Anna Tyl, Magdalena Zasada
BRĄZOWYM
Doktor Monika Bartkiewicz, dr Dorota Bors, mgr Maria Brzozowska, dr Maciej Czarnecki, dr Justyna Danielewicz, dr Małgorzata Dukowska, dr Anna Ginter, dr Beata Grochala-Woźniak, dr Elwira Kaczyńska, dr Dorota
Klim, dr Anna Krześlak, mgr Elżbieta Kwiatkowska, dr Andrzej Leniart, dr Anna Loranty, dr Anna Łazińska,
mgr Tomasz Marczak, dr Anna Maszorek-Szymala, dr Agata Piasecka, mgr Tomasz Piestrzyński, dr Ireneusz Piwoński, dr Grzegorz Podgórski, dr Hanna Podsędkowska, dr Błażej Rychlik, dr Dominik Szczukocki,
mgr Szymon Tybulczuk, dr Agnieszka Wencel

ODZNACZENI MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Profesor dr hab. Zbigniew Anusik, mgr Wojciech Bachliński, dr Jan Chańko, prof. nadzw. dr hab. Maria Chojnowska-Michalik, prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita,
prof. dr hab. Włodzimierz Kozłowski, prof. dr hab. Maria Koter-Michalak, prof. dr hab. Tadeusz Krasiński,
dr Lech Łasoń, prof. nadzw. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, prof. nadzw. dr hab. Leszek Olejnik,
prof. dr hab. Regina Osiecka, prof. dr hab. Adam Paszkiewicz, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Romański,
prof. dr hab. Marcin Studniarski, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Witczak

NAGRODY REKTORA UŁ ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-BADAWCZE
Indywidualne I stopnia
Profesor nadzw. dr hab. Tadeusz ANTCZAK – za cykl publikacji, prof. dr hab. Włodzimierz BEDNAREK – za cykl
publikacji, prof. nadzw. dr hab. Andrzej BIŚ – za cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Marian BRODA – za książkę,
prof. nadzw. dr hab. Tomasz P. CZAPLA – za książkę, prof. dr hab. Marek M. DZIEKAN – za książkę, prof. dr hab.
Janina GODŁÓW-LEGIĘDŹ – za książkę, dr Marta HEREŹNIAK – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Jacek IZYDORCZYK – za książkę, prof. dr hab. Jan JEŻAK – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata JÓŹWIAK – za cykl
publikacji, prof. nadzw. dr hab. Mariusz KULESZA – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Anna MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA – za książkę, prof. dr hab. Stanisław OBIREK – za książkę, dr Włodzimierz PAWLAK – za cykl publikacji,
prof. dr hab. Eugeniusz PONCZEK – za książkę, prof. dr hab. Jerzy RÓŻAŃSKI – za cykl publikacji, prof. nadzw. dr
hab. Alicja SZYMCZAK – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Waldemar ŚWIĘTOCHOWSKI – za książkę, prof. nadzw.
dr hab. Grzegorz URBANEK – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Tomasz WNUK-PEL – za książkę.
Indywidualne II stopnia
Profesor nadzw. dr hab. Marek ADAMCZEWSKI – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Eleonora BIELAWSKA-BATOROWICZ – za cykl publikacji, prof. dr hab. Jacek BRZOZOWSKI – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Jan DEGIRMENDŽIĆ – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Stanisław GOŹDŹ-ROSZKOWSKI – za książkę, prof. nadzw. dr hab.
Joanna GRABOWSKA – za cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Jolanta GROTOWSKA-LEDER – za cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata JANICKA – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Witold JARNO – za książkę,
prof. nadzw. dr hab. Alina JĘDRZEJCZAK – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Tomasz KACZMAREK – za książkę,
prof. nadzw. dr hab. Andrzej KAŹMIERCZAK – za cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Jadwiga KONIECZNA
– za cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Rafał KOWALCZYK – za książkę, dr Michał KRAKOWIAK – za książkę,
prof. nadzw. dr hab. Piotr ŁUKOWSKI – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Michał MACKIEWICZ – za książkę,
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prof. nadzw. dr hab. Tomasz MAJEWSKI – za książkę, prof. dr hab. Eliza MAŁEK – za książkę, prof. nadzw.
dr hab. Anna MARCINIAK-KAJZER – za książkę, prof. nadzw dr hab. Elżbieta MICHAŁOWSKA – za książkę,
prof. nadzw. dr hab. Marek OLĘDZKI – za książkę, prof. dr hab. Bożena OSTROMĘCKA-FRĄCZAK – za cykl publikacji, dr hab. Krystyna RADZISZEWSKA – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata ROMAN – za książkę,
prof. nadzw. dr hab. Andrzej RYKAŁA – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Seweryn RZEPECKI – za trzy książki,
prof. nadzw. dr hab. Adam SADOWSKI – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Dorota SAMBORSKA-KUKUĆ – za
książkę, prof. nadzw. dr hab. Marta SIKORSKA-KOWALSKA – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Piotr SITARSKI
– za książkę, dr Joanna SOSNOWSKA – za książkę, prof. dr hab. Krzysztof STEFAŃSKI – za cykl publikacji,
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew SZADKOWSKI – za cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Ewa SZKUDLAREK-ŚMIECHOWICZ – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Konrad TATAROWSKI – za książkę, dr Adrianna
WOJTAL-FRANKIEWICZ – za cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Magdalena ZAŁĘCZNA – za książkę,
prof. dr hab. Marek ZIRK-SADOWSKI – za cykl publikacji, dr Grażyna ZYGADŁO – za cykl publikacji,
prof. nadzw. dr hab. Joanna ŻELAZNA-WIECZOREK – za książkę.
Indywidualne III stopnia
Doktor Izabella ADAMCZEWSKA – za książkę, dr Bartosz ADAMCZYK – za cykl publikacji, dr Katarzyna
BADOWSKA – za książkę, dr Paweł BARANOWSKI – za cykl publikacji, dr Julita CZERNECKA – za książkę,
dr Przemysław DAKOWICZ – za książkę, dr Wirginia DORYŃ – za książkę, dr Izabela EJSMUNT-WIECZOREK – za
książkę, dr Maciej FRENDZEL – za książkę, dr Jacek GAD – za książkę, dr Małgorzata KARKOCHA – za książkę, dr Marzena KARWOWSKA – za książkę, dr Kinga KLIMCZAK – za książkę, dr Agnieszka KOBRZYCKA – za
książkę, dr Natalia LEMANN – za cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Ewa MALINOWSKA – za cykl publikacji,
dr Agnieszka MATUSIAK – za cykl publikacji, dr Alicja MAZAN-MAZURKIEWICZ – za cykl publikacji, dr Łukasz MUROWANIECKI – za książkę, dr Elwira OLEJNICZAK – za książkę, dr Radosław PIWOWARSKI – za książkę, prof. nadzw. dr hab. Grażyna PORAJ – za cykl publikacji, dr Małgorzata RĄCZKIEWICZ – za dwie książki,
dr Magdalena ROSIŃSKA-BUKOWSKA – za cykl publikacji, dr Ewa SADZIŃSKA – za książkę, dr Artur SAJNÓG
– za współautorstwo książki i cykl publikacji, prof. nadzw. dr hab. Stanisław SZUKALSKI – za cykl publikacji,
dr Grażyna WIETESKA – za książkę, prof. dr hab. Stanisław WIETESKA – za cykl publikacji, dr Katarzyna ZAJDA
– za książkę.
Zespołowe I stopnia
Zespół w składzie: prof. dr hab. Edward BALD, prof. nadzw. dr hab. Rafał GŁOWACKI, prof. dr hab. Hieronim
JAKUBOWSKI (spoza UŁ), dr Grażyna CHWATKO, dr Paweł KUBALCZYK, dr Krzysztof KUŚMIEREK (spoza UŁ),
dr Kamila BOROWCZYK – za cykl publikacji
Zespół w składzie: prof. dr hab. Tadeusz BALCERZAK, dr Karol SZAŁOWSKI – za cykl publikacji
Zespół w składzie: prof. dr hab. Jerzy DŁUGOŃSKI, dr Przemysław BERNAT, dr Rafał SZEWCZYK, dr Mirosława SŁABA, dr Sylwia RÓŻALSKA, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna PARASZKIEWICZ, dr Aleksandra FELCZAK
– za cykl publikacji
Zespół w składzie: prof. dr hab. Bohdan DUDEK, prof. nadzw. dr hab. Wiesław SZYMCZAK, dr Jan CHODKIEWICZ, dr Monika WRÓBEL, mgr Mateusz HAUK – za książkę
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Jarosław KITA, dr Anna KOWALSKA-PIETRZAK – za książkę
Zespół w składzie: prof. dr hab. Krystyna KUJAWIŃSKA COURTNEY, prof. dr hab. Tomasz DOMAŃSKI,
prof. nadzw. dr hab. Małgorzata PIETRASIAK, dr Maria ŁUKOWSKA, dr Katarzyna WILLIAMS, dr Paweł BRYŁA,
dr Maciej POTZ, dr Katarzyna DOŚPIAŁ-BORYSIAK, dr Elżbieta DURYS, dr Marek WOJTASZEK, mgr Patrycja
CHUDZICKA-DUDZIK, dr Joanna POŁATYŃSKA, dr Aneta PAWŁOWSKA – za książkę
Zespół w składzie: prof. dr hab. Tadeusz MARSZAŁ, prof. nadzw. dr hab. Mykola HABREL, dr Bartosz BARTOSIEWICZ, dr Mariusz LAMPRECHT, dr Katarzyna MILEWSKA-OSIECKA, dr Agnieszka OGRODOWCZYK,
dr Iwona PIELESIAK – za cykl publikacji
Zespół w składzie: prof. dr hab. Grzegorz MLOSTOŃ, dr Marcin JASIŃSKI, dr Katarzyna URBANIAK,
prof. nadzw. dr hab. Jarosław ROMAŃSKI, dr Adam PIECZONKA, prof. dr hab. Heinz HEIMGARTNER (spoza
UŁ), dr hab. Anthony LINDEN (spoza UŁ) – za cykl publikacji
Zespół w składzie: prof. dr hab. Jakub REMBIELIŃSKI, prof. dr hab. Krzysztof KOWALSKI, prof. nadzw.
dr hab. Paweł CABAN – za cykl publikacji
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Zespół w składzie: prof. dr hab. Paweł WALCZAK, dr Adam BARTOSZEK, prof. Remi LANGEVIN (spoza UŁ)
– za cykl publikacji
Zespół w składzie: prof. dr hab. Ewa WALIŃSKA, dr Agnieszka WENCEL, dr Anna JUREWICZ (spoza UŁ) – za książkę
Zespołowe II stopnia
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Adam BALD, dr Agnieszka BORUŃ, dr Zdzisław KINART, dr Anna WYPYCH-STASIEWICZ – za cykl publikacji
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Jerzy GAJDKA, dr Janusz BRZESZCZYŃSKI, mgr Tomasz SCHABEK
– za cykl publikacji
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew GÓRAL, prof. nadzw. dr hab. Mirosław WŁODARCZYK,
dr Edyta BIELAK-JOMAA, dr Ewa STASZEWSKA, dr Magdalena PALUSZKIEWICZ, dr Tatiana WROCŁAWSKA,
dr Agata DRABEK – za książkę
Zespół w składzie: prof. dr hab. Janusz JANKOWSKI, prof. nadzw. dr hab. Sławomir CIEŚLAK, mgr Adam WIŚNIEWSKI, mgr Krystyna GOLINOWSKA (spoza UŁ), dr Magdalena ROŚNIAK-MARCZUK (spoza UŁ) – za książkę
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata KRÓL, dr Małgorzata WYSOCZYŃSKA, mgr Magdalena
USTABOROWICZ, dr Paweł ŁABIENIEC, prof. nadzw. dr hab. Sylwia WOJTCZAK – za książkę
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata LEYKO, dr Piotr OLKUSZ, dr Karolina PRYKOWSKA-MICHALAK, dr Monika WĄSIK, prof. dr hab. Dobrochna RATAJCZAK (spoza UŁ), prof. nadzw. dr hab. Mirosław
KOCUR (spoza UŁ), prof. nadzw. dr hab. Barbara JUDKOWIAK (spoza UŁ), prof. dr hab. Irena KADULSKA
(spoza UŁ), prof. nadzw. dr hab. Elżbieta NOWICKA (spoza UŁ), dr Agnieszka JELEWSKA-MICHAŚ (spoza UŁ),
prof. dr hab. Katarzyna OSIŃSKA (spoza UŁ), prof. nadzw. dr hab. Marek PODLASIAK (spoza UŁ),
prof. dr hab. Jan CIECHOWICZ (spoza UŁ), dr Marta STEINER (spoza UŁ) – za książkę
Zespół w składzie: dr Marta LIPNICKA, dr Andrzej ROGOWSKI, dr Sebastian WOJCZYK – za cykl publikacji
Zespół w składzie: prof. dr hab. Bożena MIKOŁAJCZYK, dr Agnieszka KURCZEWSKA, dr Joanna FILA – za książkę
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz NOWAK, dr Tadeusz GRABARCZYK, dr Hanka ŻEREK-KLESZCZ
– za książkę
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Aleksandra NOWAKOWSKA, dr Zbigniew PRZYGODZKI, dr Mariusz
SOKOŁOWICZ – za książkę
Zespół w składzie: prof. dr hab. Janina OGIŃSKA-BULIK, dr Magdalena ZADWORNA-CIEŚLAK (spoza UŁ)
– za książkę
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta PLESZKUN-OLEJNICZAK, dr Joanna BACHURA, dr Aleksandra
PAWLIK – za książkę
Zespół w składzie: prof. dr hab. Hanna TADEUSIEWICZ, dr Grzegorz CZAPNIK, dr Zbigniew GRUSZKA
– za książkę
Zespołowe III stopnia
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna KANIOWSKA, prof. dr hab. Violetta KRAWCZYK-WASILEWSKA,
prof. dr hab. Maria WIERUSZEWSKA-ADAMCZYK, dr Inga KUŹMA, dr Robert DZIĘCIELSKI, dr Marcin KAFAR
– za książkę
Zespół w składzie: prof. nadzw. dr hab. Jerzy T. KOWALESKI, dr Wanda NOWAK-SAPOTA, dr Dorota KAŁUŻA-KOPIAS, dr Milena LANGE, dr Piotr SZUKALSKI, dr Zofia SZWEDA-LEWANDOWSKA – za książkę
Zespół w składzie: prof. dr hab. Jadwiga SUCHECKA, dr Konstanty OWCZAREK (spoza UŁ), dr Adam DEPTA
(spoza UŁ), dr Hanna LEWANDOWSKA (spoza UŁ), dr Agnieszka STRZELECKA (spoza UŁ), mgr Maciej JEWCZAK, doc. dr Zofia SKRZYPCZAK (spoza UŁ) – za książkę
Zespół w składzie: prof. dr hab. Janusz ŚWIERKOCKI, dr Agnieszka DOROŻYŃSKA, dr Tomasz DOROŻYŃSKI,
dr Agnieszka KŁYSIK-URYSZEK, dr Wojciech URBANIAK – za książkę
Zespół w składzie: prof. dr hab. Barbara WOLSKA, dr Anna PETLAK, mgr Anna MATEUSIAK – za książkę
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NAGRODY REKTORA UŁ
ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE I ORGANIZACYJNE
Indywidualne I stopnia
Profesor dr hab. Zbigniew Anusik, dr Adam Bieniek, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw.
dr hab. Sławomir Cieślak, prof. nadzw. dr hab. Maria Chojnowska-Michalik, dr Piotr Cybula, prof. dr hab.
Tomasz Domański, prof. nadzw. dr hab. Zofia Duniewska, prof. dr hab. Jan Gajda, prof. nadzw. dr hab.
Jerzy Gajdka, prof. dr hab. Stanisław Goldstein, prof. dr hab. Bogdan Gregor, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. dr hab. Joanna Jabłkowska, prof. nadzw. dr hab. Józef Jagieła, prof. dr hab.
Zdzisława Janowska, prof. nadzw. dr hab. Jacek Kaczmarek, dr Arkadiusz Kaźmierczak, dr Tomasz Kłos,
dr Jarosława Koperkiewicz-Mordel, dr Stanisław Kozłowski, prof. nadzw. dr hab. Bogusław Kryczka,
prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. dr hab. Tadeusz
Marszał, prof. dr hab. Paweł Maślanka, prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski, prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk, dr Elżbieta Papińska, prof. dr hab. Ryszard Pawlak, prof. dr hab. Zbigniew Rau, dr Wojciech
Robaczyński, prof. dr hab. Antoni Różalski, prof. dr hab. Czesław Sikorski, prof. nadzw. dr hab. Irena Sobańska, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Spodzieja, prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk, prof. nadzw. dr hab.
Wiesław Szymczak, prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek, dr Anna Trawczyńska, dr Anna Tyl, prof. nadzw.
dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk, prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, prof. dr hab. Ewa Walińska, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wierzbiński, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. dr hab.
Zofia Wysokińska, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Żądzińska
Indywidualne II stopnia
Profesor nadzw. dr hab. Władysław Baranowski, dr Anna Barańska, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, prof. nadzw. dr hab. Lucyna Domańska, dr Waldemar Dyba, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Godlewski, prof. nadzw. dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. nadzw. dr hab. Janusz Kaczmarek, dr Lech Kaczmarek, prof. nadzw .dr hab. Grażyna Karpińska, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Korejwo, dr Małgorzata Łapa, prof. dr hab. Maria Ławrynowicz, prof. dr hab. Grzegorz Malinowski,
prof. nadzw. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot, dr Radosław Olszewski, mgr Leszek Piąstka, prof. nadzw.
dr hab. Dorota Sobczyńska, prof. dr hab. Anna Wyrozumska, prof. nadzw. dr hab. Grażyna Zarzycka
Indywidualne III stopnia
Magister Mariola Augustyniak, dr Michał Błoński, dr Julita Czernecka, mgr Paweł Dańczak, dr Agnieszka Dorożyńska, mgr Piotr Jaworowicz, mgr Ewa Juraniec, mgr Ewa Karolczyk, mgr Monika Kawecka-Stępień, dr Joanna Kaźmierczak, dr Michał Klonowski, mgr Bogdan Kobierecki, mgr Magdalena
Krygier, mgr Małgorzata Krzywańska, dr Jan Kulesza, dr Agnieszka Kurczewska, dr Michał Kurowski,
prof. nadzw. dr hab. Urszula Małolepsza, mgr Magdalena Matz, mgr Marcin Michalak, mgr Anna Milczarek, mgr Teresa Węglarska, dr Katarzyna Wlaźlak, prof. nadzw. dr hab. Anita Wolaniuk, mgr Maria
Wrocławska, mgr Piotr Zych, dr Ewelina Zarzycka, dr Jan Ziomek
Zespołowe I stopnia
Doktor Dorota Wolska-Prylińska, prof. nadzw. dr hab. Lucyna Telka, mgr Izabela Kamińska, mgr Monika
Wojtczak, mgr Małgorzata Kostrzyńska, dr Katarzyna Gajek, mgr Anna Jarkiewicz, prof. dr hab. Ewa
Marynowicz-Hetka, dr Ryszarda Czerniachowska, dr Anna Walczak, dr Mariusz Granosik, dr Anita Gulczyńska, mgr Katarzyna Pękała, mgr Urszula Sznelewska – za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
Profesor dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, prof. nadzw. dr hab. Radosław Bania, prof. nadzw. dr hab. Ryszard Machnikowski – za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
Magister Maria Nowakowska-Aftowicz, mgr Wojciech Bachliński, mgr Elżbieta Karwacka, mgr Elżbieta Nowakowska-Rajsman, mgr Dariusz Gwis, mgr Katarzyna Bachman-Fabijanowska, mgr Katarzyna
Walińska, mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz, mgr Jolanta Miśkiewicz, mgr Joanna Gałecka-Duda,
mgr Lena Biedroń, mgr Krystyna Krzemińska, mgr Teresa Sanocka – za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
Zespołowe II stopnia
Profesor dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak, mgr Iwona Dembowska-Wosik, mgr Aneta Strzelecka
(doktorantka), mgr Amelia Zawada – za podręcznik
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Profesor nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny, prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Celichowski, dr Michał Cichomski, dr Aneta Kisielewska, dr Ireneusz Piwoński, dr Maciej Psarski, dr Renata Stanecka-Badura – za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
Doktor Michał Błoński, dr Katarzyna Defecińska-Tomczak, prof. nadzw. dr hab. Józef Jagieła, dr Agnieszka Korzeniowska-Polak, prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, dr Wojciech Robaczyński, dr Aleksandra Tomporek – za podręcznik
Profesor nadzw. dr hab. Mariusz Plich, dr Michał Przybyliński, dr Jakub Boratyński, dr Iwona Świeczewska – za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

KONKURSY

Najlepszy Podręcznik Akademicki
wydany w roku 2011
Rozstrzygnięty został Konkurs na Najlepszy Podręcznik Akademicki. W kolejnej – XIII już
– jego edycji nagrody rektora Uniwersytetu Łódzkiego otrzymali:
I nagroda
prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) – za podręcznik pt. Klimat
Polski. Nowe spojrzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011, ss. 292
II nagroda
prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) – za podręcznik pt. Socjologia

dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2010, ss. 393
III nagroda
dr Cecylia Żurak-Owczarek (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) – za podręcznik pt. Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 278.
■

(sb)

Marszałek nagrodził
Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody marszałka województwa łódzkiego w konkursie na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie
oraz prace magisterskie i dyplomowe.
Zgłoszono 36 prac, najwięcej – bo aż osiemnaście
– z Uniwersytetu Łódzkiego. Nagrodzono: rozprawę
habilitacyjną, trzy rozprawy doktorskie oraz trzy prace magisterskie. Cztery z nich powstały na UŁ.
Prace tematycznie związane są województwem
łódzkim, promują region, a wyniki zrealizowanych
badań mogą być użyteczne dla rozwoju społecznego,
gospodarczego lub kulturalnego regionu.
W kategorii rozpraw habilitacyjnych laureatką została prof. nadzw. dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek
z Katedry Algologii i Mikologii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę nt. Diatom flora in springs of Łódź Hills
(Central Poland) Biodiversity, taxonomy, and temporal
changes of epipsammic diatom assemblages in springs affected by human impact.
W kategorii rozpraw doktorskich nagrodzono
dr Elwirę Olejniczak z Katedry Współczesnego Ję-

zyka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego za pracę nt.
Obraz Łodzi w tekstach reportaży z tygodnika >>Odgłosy<< (1958-1992).
W kategorii prac magisterskich i dyplomowych nagrodę otrzymali: mgr Maciej Guz z Katedry Socjologii
Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę nt. Twórcy ludowi w procesie komercjalizacji kultury ludowej na potrzeby rynku turystycznego. Przykład Ziemi Łowickiej oraz
mgr Szymon Wiśniewski z Katedry Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu
Łódzkiego za pracę nt. Centra logistyczne a zagospodarowanie gminy Stryków.
■
Oprac.: (sb)
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PROMOCJE HABILITACYJNE
Wydział Filologiczny: dr PRZEMYSŁAW KRAKOWIAN, dr ANNA KURSKA, dr KRYSTYNA RADZISZEWSKA;
Wydział Filozoficzno-Historyczny: dr RAFAŁ KOWALCZYK, dr SEWERYN RZEPECKI, dr MARTA SIKORSKA-KOWALSKA; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: dr RENATA KRUPA, dr JAROMIR MICHAŁOWICZ, dr JERZY ROMANOWSKI; Wydział Nauk Geograficznych: dr ANDRZEJ RYKAŁA; Wydział Prawa i Administracji:
dr PIOTR KORZENIOWSKI, dr LESŁAW GÓRAL, dr SYLWIA WOJTCZAK; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny: dr ALINA JĘDRZEJCZAK, dr ELŻBIETA MICHAŁOWSKA, dr ALEKSANDRA NOWAKOWSKA, dr PIOTR WDOWIŃSKI; Wydział Zarządzania: dr TOMASZ CZAPLA, dr TOMASZ WNUK-PEL

PROMOCJE DOKTORSKIE
Wydział Filologiczny: mgr MICHALINA BIERNACKA, mgr KATARZYNA BUŁAWA, mgr KATARZYNA CHIŻYŃSKA, mgr MIKOŁAJ DEKERT, mgr MARTA DREKO-CABAN, mgr ADRIANNA GRZELAK-KRZYMIANOWSKA,
mgr ANNA LENARTOWICZ-ZAGRODNA, mgr AGNIESZKA KOWALKIEWICZ-KULESZA, mgr ALEKSANDRA
PAWLIK, mgr AGNIESZKA PRZYBYSZEWSKA, mgr KATARZYNA RUTKA, mgr PIOTR SPYRA, mgr JUSTYNA
STĘPIEŃ, mgr ANNA WENDORFF; Wydział Filozoficzno-Historyczny: mgr PIOTR CZEPAS, mgr AGNIESZKA
FRONCZEK-KWARTA, mgr ALEKSANDER GEMEL, mgr JACEK GRABOWSKI, mgr ANNA JANICKA, mgr HENRYK
PANER; Wydział Nauk o Wychowaniu: mgr KATARZYNA GAJEK; Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politologicznych: mgr KONRAD HENNIG; Wydział Matematyki i Informatyki: mgr MARIUSZ GÓRAJSKI, mgr RAFAŁ KAMOCKI, mgr MAŁGORZATA OKRASA, mgr JUSTYNA WALEWSKA; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej: mgr PAWEŁ BARCZYŃSKI, mgr JOANNA GONDRO, mgr MAŁGORZATA NOWAK-KĘPCZYK, mgr JAGODA SŁAWIŃSKA, mgr ANETA SZCZEŚNIAK, mgr MICHAŁ WODZISŁAWSKI; Wydział Chemii:
mgr ADAM BUCZKOWSKI, mgr KAMILA BOROWCZYK, mgr MONIKA KOSIOROWSKA, mgr KATARZYNA SOLIWODA, mgr ADAM PIECZONKA; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: mgr BŁAŻEJ CHMIELECKI,
mgr ANDRZEJ GRZYL, mgr MICHAŁ KURZAWSKI, mgr PIOTR MINIAS, mgr MARCIN PODLASZCZUK, mgr ANNA
POSŁUSZNY, mgr MAŁGORZATA STAŃCZYK, mgr MARZENA SZWED, mgr TOMASZ WASIAK, mgr DOMINIKA
WRÓBEL, mgr BARBARA ZIEMBA; Wydział Nauk Geograficznych: mgr KAROLINA DMOCHOWSKA-DUDEK,
mgr TOMASZ NAPIERAŁA, mgr ALEKSANDRA NACEWSKA-TWARDOWSKA, mgr IWONA PIELESIAK; Wydział
Prawa i Administracji: mgr EWA DAWIDZIUK, mgr MARCIN GŁUSZAK, mgr ŁUKASZ GRZEJDZIAK, mgr WIEŃCZYSŁAW GRZYB, mgr KRZYSZTOF KUROSZ, mgr KRZYSZTOF KUROWSKI, mgr MONIKA ZALEWSKA; Wydział
Ekonomiczno-Socjologiczny: mgr KRYSTYNA DZWONKOWSKA-GODULA, mgr BOGDAN JANKOWSKI,
mgr MAŁGORZATA JEZIORSKA, mgr LESZEK KURAS, mgr TOMASZ LEGIĘDŹ, mgr JAKUB NIEDBALSKI, mgr JAKUB STEMPIEŃ; Wydział Zarządzania: mgr MELANIA BRZOZOWSKA, mgr KATARZYNA CABAN-PIASKOWSKA,
mgr PAWEŁ CZYŻ, mgr SŁAWOMIR JĘDRZEJEWSKI, mgr PAWEŁ KUŹBIK, mgr ALICJA LEFIK-SZCZEPAŃSKA,
mgr ANNA WRONKA

Kurs na otwartą naukę
W repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego udostępniane są artykuły naukowe (preprinty i postprinty), doktoraty, książki i rozdziały książek, materiały dydaktyczne,
materiały konferencyjne. Zorganizowane zostało ono wokół zbiorów odpowiadających administracyjnej strukturze uczelni.
Dodatkowo utworzono zbiór, w którym na zasadzie oddzielnych kolekcji umieszczane są uczelniane
czasopisma naukowe. Projektując architekturę repozytorium w obrębie poszczególnych zbiorów przewidziano również miejsce dla projektów badawczych prowadzonych przez pracowników uczelni
zarówno podczas badań własnych, jak i stypendiów
czy grantów.
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Otwarty dostęp do materiałów

Depozytariuszem materiałów może zostać pracownik lub doktorant UŁ po uzyskaniu autoryzacji,
udzielonej przez redaktora repozytorium. Przewidziano dwa sposoby deponowania: bezpośrednie
(autoarchiwizacja) oraz, m.in., w przypadku prac
doktorskich – pośrednie, którym zajmie się redakcja.
Dostęp do wszystkich materiałów zamieszczonych

tam jest otwarty. Repozytorium
zarejestrowano, m.in., w Directory of Open Access Repositories;
Registry of Open Access Repositories. Treści zamieszczone w nim są
indeksowane, m.in., przez agragatory: Europeana, DRIVER, CEON
(Centrum Otwartej Nauki) oraz
specjalistyczne wyszukiwarki naukowe Google Scholar, BASE.
Uruchamiając repozytorium instytucjonalne Uniwersytet Łódzki
wpisuje się w ogólnoświatową ideę
Open Access, promującą otwarty
dostęp do wyników badań. Jednocześnie staje przed koniecznością
przekonania swych pracowników
do aktywnego udziału w tym
przedsięwzięciu. W tym celu zaplanowano kampanię informacyjną
skierowaną zarówno do przyszłych
autorów zdeponowanych prac, jak
i potencjalnych użytkowników. Jej
celem jest utwierdzenie ich w przekonaniu, że repozytorium instytucjonalne pozwala na kontrolowanie zasobu, wykorzystanie go do
oceny parametrycznej jednostek
oraz sprawozdawczości. Stanowi
istotny element promocji uczelni
i wspiera edukację własnych studentów poprzez ułatwianie im dostępu do prac naukowych.

Korzyści dla autorów

Repozytorium
umożliwia:
wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie
(według
badań,
cytowalność
wzrasta wówczas od 36 do 250%
– w zależności od dziedziny);
zwiększenie widoczności dorobku
naukowego – prace umieszczane
w repozytoriach są indeksowane
przez światowe wyszukiwarki,
np. Google, Scirus oraz bazę SCO-

PUS; powszechność i szybkość
dostępu do badań; zabezpieczenie
zdeponowanych
dokumentów.
Ponadto każdy z nich otrzymuje
unikatowy identyfikator, dzięki
któremu nie ginie w sieci.
Niezależnie od wspomnianych
już korzyści repozytorium zapewnia: możliwość przechowywania
dokumentów w różnych formatach; utworzenia cyfrowego CV
– prezentację własnego dorobku
z dostępem do pełnych tekstów;
pomoc w procesie składania podań o granty badawcze; skrócenie czasu przeznaczonego na zaprezentowanie wyników badań
(w oczekiwaniu na publikację
w komercyjnym czasopiśmie autor
archiwizuje pracę w repozytorium,
upowszechniając od razu jej wyniki), a także szansę zapoznawania
się ze statystykami dotyczącymi
zdeponowanych prac.
Uroczyste otwarcie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się 23 października w Bibliotece UŁ podczas seminarium Kurs
na otwartą naukę.

administracji uczelni. Obecnie funkcjonują repozytoria różnego typu:
narodowe, dziedzinowe i instytucjonalne. Do ostatniej grupy zalicza się
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, którego „budowę” powierzono Bibliotece UŁ. Jego głównym celem jest
upowszechnianie dorobku naukowego
pracowników oraz promowanie badań
naukowych prowadzonych na uniwersytecie. Jest to platforma gromadząca
i udostępniająca otwarte zasoby naukowe uczelni.
Reasumując, repozytorium stanowi
ogromną szansę dla rozwoju nauki,
z której warto skorzystać! 
■

Agnieszka Goszczyńska
Lidia Mikołajuk

x x x

Repozytorium jest miejscem uporządkowanego przechowywania dokumentów przeznaczonych do udostępniania w przystępnej dla użytkownika
formie. Może nim być magazyn centralny, umożliwiający łatwy dostęp
do wszystkich jego zasobów. Niegdyś
– szafa na księgi i akta urzędowe,
dziś – elektroniczne serwery udostępniające publikacje naukowe poprzez
interfejs Web. Publikacje dostarczane
są do repozytoriów przez samych autorów. Podstawą ich funkcjonowania
jest współpraca naukowców, bibliotekarzy, informatyków i pracowników

Rok Piotra Skargi
Rok 2012 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Rokiem Piotra Skargi. Pragnąc uczcić czterechsetną rocznicę śmierci pierwszego rektora Akademii Wileńskiej, Katedra Literatury
Staropolskiej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Łódzkiego wraz
z Zakładem Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej Uniwersytetu
Szczecińskiego zorganizowały w dniach 24–26 października w Łodzi Kongres Naukowy Piotr Skarga – czterechsetlecie śmierci.

Plakat informujący o Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Obrady odbywały się w auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Towarzyszyła im wystawa nt. Piotr Skarga
w czterechsetlecie śmierci – twórczość, recepcja i badania przygotowana w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Jej uroczyste otwarcie odbyło się
25 października.
Kongres, który wpisał się w Rok Skargowski,
sponsorowany był przez Urząd Miasta Łodzi oraz
uczelnie organizujące to spotkanie.
■
Oprac.: (sb)
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Międzynarodowe
Centrum Badań Szekspirowskich
Uroczyste otwarcie samodzielnej, interdyscyplinarnej jednostki naukowej Uniwersytetu
Łódzkiego – Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich (International Shakespeare Studies Centre) odbyło się 17 kwietnia. Powstanie tej placówki jest odpowiedzią
na rosnące zainteresowanie Williamem Szekspirem i jego twórczością w Polsce.
Umotywowane jest także tendencją do nawiązywania współpracy między ośrodkami szekspirologicznymi tak w kraju, jak i za
granicą. Nadchodząca czterechsetna rocznica śmierci Szekspira
w roku 2016 będzie najlepszą okazją ku włączeniu Uniwersytetu
Łódzkiego w obchody o zasięgu
globalnym. Centrum nawiązuje
w swej działalności do solidnej bazy
naukowo-badawczej, stanowiącej
kontynuację pracy zapoczątkowanej w 1999 r. przez prof. Krystynę
Kujawińską Courtney z Katedry Studiów Brytyjskich
i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej UŁ. Przed powołaniem
MCBS zespół naukowców funkcjonował jako Interdyscyplinarny Zespół Naukowo-Badawczy Rola Szekspira
w kulturze polskiej i światowej przy Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych.

Produkt kultury globalnej

Nowa jednostka koncentruje swą działalność wokół
twórczości Szekspira, traktowanej jako produkt kultury globalnej, a zarazem silny element tworzenia kultury lokalnej w Europie, w tym szczególnie polskiej
i światowej. W pracach badawczych wykorzystywane
jest zjawisko wszechobecności Szekspira w kulturowej
tradycji i współczesności różnych narodów i grup etnicznych dla analizy oraz interpretacji socjologicznych
i politycznych kontynuacji oraz zmian zachodzących
w cywilizacjach światowych na przestrzeni dekad.
Członkowie zespołu centrum prowadzą kwerendy
w polskich oraz zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych, bibliotekach, instytutach teatralnych;
organizują ogólnopolskie i światowe konferencje,
sympozja, posiedzenia naukowe; publikują bibliografie, monografie, prace zbiorowe, artykuły poświęcone
obecności Szekspira w kulturze polskiej i światowej;
archiwizują, opracowują i analizują materiały poświęcone recepcji twórczości Szekspira w Polsce. Z czasem
powstanie w centrum unikatowa w skali kraju biblioteka, mająca w zbiorach wydania dzieł Szekspira oraz
pozycje z zakresu krytyki i recepcji jego dzieł.

Polski wkład

Główne cele naukowo-badawcze zespołu szekspirologicznego koncentrują się wokół polskiego
wkładu w World Shakespeare Bibliography. Corocznie
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pracownicy przygotowują kwerendę, która jest wysyłana do wydawcy WSB – Folger Shakespeare Library
w USA. Bibliografia wydawana jest drukiem oraz online http://www.worldshakesbib.org/. Badania nad
Szekspirem owocują wydawanym corocznie periodykiem Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation, Performance (http://multicultural.online.uni.
lodz.pl/) oraz innymi publikacjami monograficznymi
i zbiorowymi powstającymi we współpracy z wieloma
uniwersytetami zagranicznymi o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym.
Niezależnie od wydania drukowanego Multicultural Shakespeare ukazuje się także w wersji elektronicznej na platformie Versita Open (http://versita.
pl) – przewidzianej do publikacji oraz dystrybucji
elektronicznych książek, czasopism naukowych, akademickich i fachowych.
W pracach szekspirologicznych oprócz pracowników Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów
Wspólnoty Brytyjskiej UŁ uczestniczą naukowcy
z wielu ośrodków naukowo-badawczych (Uniwersytet Łódzki reprezentowany jest przez wydziały:
studiów międzynarodowych i politologicznych oraz
filologiczny). Spoza naszej uczelni w skład centrum
weszły m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański (Theatrum Gedanense).
W przedsięwzięciach badawczych centrum biorą
również udział pracownicy Instytutu Teatralnego
im. Z. Raszewskiego w Warszawie specjalizujący się
w takich dziedzinach nauki, jak: literaturoznawstwo,
polonistyka, kulturoznawstwo, językoznawstwo, teatrologia i historia sztuki.
Kontynuując działania Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Rola Szekspira w kulturze
polskiej i światowej centrum współpracuje z licznymi
instytucjami publicznymi, w tym z bibliotekami uniwersyteckimi i publicznymi oraz teatrami w Polsce.

Międzynarodowy charakter

Należy też podkreślić, że prace zespołowe w placówce mają nie tylko wymiar ogólnopolski, lecz
przede wszystkim międzynarodowy. Zespół Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej współpracuje z innymi ośrodkami zajmującymi
się twórczością Szekspira, traktowaną jako podstawa

studiów nad kształtowaniem się kultury globalnej
i lokalnej. Należą do nich, m.in.: European Shakespeare Research Association (Wielka Brytania), Shakespeare Birthplace Trust (Wielka Brytania), University of
Ghent (Belgia), Kyorin University (Japonia), University of Ottawa (Kanada), University of Birmingham
(Wielka Brytania), University of Munich (Niemcy),
West University of Timisoara (Rumunia), Moscow
State University (Rosja).
Jednym z pierwszych przedsięwzięć centrum było
zorganizowanie 18 kwietnia, z okazji jego otwarcia,
Sympozjum Szekspirowskiego Szekspir w polskiej literaturze, sztuce i mediach na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Poświęcone było ono
obecności szeroko pojętej twórczości Williama Szekspira
w kulturze polskiej na przestrzeni wieków. Analizowana problematyka dotyczyła zagadnień związanych
ze spuścizną literacką i teatralną angielskiego dramatopisarza oraz jej recepcji w literaturze, sztuce, mediach
i prasie codziennej. Wykład inauguracyjny wygłosiła
prof. Grace Ioppolo z University of Reading (Wielka
Brytania). Referaty zaprezentowali, m.in.: prof. Krystyna Kujawińska Courtney (UŁ), prof. Małgorzata
Grzegorzewska (UW), prof. Jacek Fabiszak (UAM) oraz
dr Agnieszka Rasmus i dr Magdalena Cieślak (UŁ).

Obchody czterechsetnej rocznicy

Jednym z ważniejszych nadchodzących wydarzeń
szekspirologicznych będą obchody wspomnianej czterechsetnej rocznicy śmierci Szekspira w 2016 r. pod
patronatem The French Shakespeare Society, które opracowało projekt powołania międzynarodowej komisji
mającej na celu upowszechnienie owego wydarzenia
na całym świecie (www.ShakespeareAnniversary.
org). Zespół badaczy – skupionych wokół zagadnień,
jakimi zajmować się będzie centrum – przewiduje za-

angażować się w obchody poprzez włączenie społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego w towarzyszące tej rocznicy istotne imprezy kulturalne.
Centrum nawiązało bliską współpracę z Instytutem
Anglistyki UŁ, z którym zorganizuje konferencję naukową nt. Diversity and homogeneity: politics of nation,
class, and gender in drama, theatre, film and media (including a Shakespeare day: Shakespeare, politics, gender and
nation) w dniach 25-27 października 2013 r. Kolejną
wspólną inicjatywą będzie prowadzenie strony internetowej centrum w wersji polsko- oraz anglojęzycznej.
Strona będzie dostępna jesienią tego roku.
W uroczystości otwarcia centrum uczestniczyli: prorektor UŁ ds. nauki prof. Zofia Wysokińska, dziekan
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ prof. Tomasz Domański, dziekan Wydziału
Fizyki i Informatyki Stosowanej prof. Anna Urbaniak-Kucharczyk. Obecny był kanclerz UŁ dr Rafał Majda.
Szefem centrum jest prof. Krystyna Kujawińska Courtney, kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej UŁ.
■

Monika Sosnowska

DOKTORATY HONOROWE

Profesor Remi Langevin

Urodził się w roku 1950 w Paryżu. Jest profesorem matematyki na Universite de Bourgogne (Dijon,
Francja). Jego specjalnością naukową jest geometria
różniczkowa i całkowa, w szczególności, konforemna
oraz teoria układów dynamicznych, w tym układów
uogólnionych, takich jak, np. foliacje. Dziedziny te należą do tzw. matematyki czystej, jednak uczony nie ucieka też od praktycznych zastosowań matematyki.
W czasie swej wieloletniej działalności naukowej
współpracował, m.in., z brazylijskimi badaczami

Fot.: Anna Czarnecka

W Pałacu Biedermanna 19 listopada odbyło się
uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu
Łódzkiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa UŁ wybitnemu francuskiemu uczonemu prof. Remiemu Langevinowi.

Profesor Remi Langevin, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (pierwszy
z lewej); obok prof. Ryszard Pawlak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ
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DOKTORATY HONOROWE
języków migowych u Indian Amazonii, a obecnie
współpracuje z informatykami, specjalistami w zakresie grafiki komputerowej, nad zastosowaniami
geometrii tzw. powierzchni kanałowych.
Jest autorem ponad siedemdziesięciu oryginalnych
prac naukowych, opublikowanych w czasopismach
naukowych oraz kilkunastu innych prac o różnym,
w tym popularyzatorskim, charakterze. Dotyczą one,
m.in., geometrii całkowej, geometrii konforemnej, klasycznej teorii układów dynamicznych i teorii foliacji.
Pośród jego prac na uwagę zasługują, m.in., artykuły: E. Ghys, R. Langevin, P. Walczak, Entropie geometrique des feuilletages (Acta Math., 160 (1988), 105-142)
fundamentalny dla teorii uogólnionych układów dynamicznych i R. Langevin, P. Walczak, Confomal geometry of foliations (Geom. Dedicata, 132 (2008), 135-168)
inicjujący badania geometrii konforemnej foliacji. Nie
do pominięcia jest też praca R. Langevin, C. Bonatti,
Diffeomorphismes de Smale des surfaces, Asterisque 250,
która ma rozmiary niewielkiej książki i jest najczęściej
cytowaną publikacją profesora.
Uczony był promotorem siedmiu doktoratów.
Współpracuje naukowo z matematykami całego świata. Współautorów jego publikacji znajdziemy nie tylko
we Francji, ale i w Brazylii, Hiszpanii, Niemczech, Japonii i Polsce (w Łodzi i nie tylko).
Jest aktywnym członkiem Societe Mathematique de
France (SMF); w latach 1994–1996 był prezesem tego
towarzystwa. Kontakty profesora z polskimi matematykami doprowadziły do podpisania w roku 2009
umowy o współpracy SMF z Polskim Towarzystwem
Matematycznym.
Poświęca swój czas nie tylko pracy naukowej i dydaktycznej, ale i popularyzacji matematyki, przede
wszystkim geometrii, w różnych środowiskach. Zdarzyło mu się wyjaśniać pojęcie krzywizny w jednym
z łódzkich liceów, opowiadał o życiu i twórczości
Gaspara Monge’a w dijońskiej restauracji, a niedawno (2009 r.) wygłosił cykl wykładów Introduction to
foliations w dalekim Uzbekistanie.

Kontakty profesora z Uniwersytetem Łódzkim mają
blisko 30-letnią historię. Po raz pierwszy odwiedził
UŁ w roku 1983 i od tej pory bywał tu niemal każdego
roku. Ostatnio, na przełomie września i października
2011 roku, blisko miesiąc był gościem naszej uczelni
uczestnicząc, m.in. w Izraelsko-Polskim Zjeździe Matematycznym (Łódź, 12-15 września 2011 r.) i warsztatach
Extrinsic geometry flows (Międzynarodowe Centrum
Matematyczne im. S. Banacha, Będlewo, 30 września
– 3 października 2011 r.), a latem roku 2012 był też jednym z głównych wykładowców na zorganizowanym
przez Katedrę Geometrii UŁ w programie ERASMUS
kursie intensywnym Computer aided geometry of curves
and surfaces with image recognition.
Był członkiem komitetów naukowych wszystkich
międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny foliacji organizowanych w Polsce przez Katedrę
Geometrii UŁ (1990, 1995, 2000, 2005 i 2012). Bywał,
oczywiście, zapraszany do komitetów naukowych nie
tylko w Łodzi, np. w ostatniej dekadzie przy Congres
Franco-Bresilien: geometrie, feuilletages et systemes dynamiques (Francja, 2002) czy przy konferencji Foliations, Topology and Geometry in Rio (Rio de Janeiro, Brazylia, 2007).
Jest nie tylko wybitnym uczonym, ale i artystą. Maluje amatorsko obrazy, a jego prace naukowe pełne są
pięknych rysunków geometrycznych pomagających
czytelnikowi rozwinąć wyobraźnię i lepiej zrozumieć
trudną materię matematyczną.
Spokrewniony z Paulem Langevinem, wybitnym
fizykiem pierwszej połowy wieku XX i współpracownikiem Marii Skłodowskiej-Curie. We Francji wydał
w formie książkowej cudem odnalezione przez siebie
jej wykłady z fizyki dla młodzieży szkolnej. Książka
ta – Lecons de Marie Curie. Recueillies par Isabelle Chavannes en 1907, EDP Sciences 2003 – została przełożona
na język polski i opublikowana przez Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, o czym można przeczytać,
np., w wydanym ostatnio tzw. spacerowniku P. Cieślińskiego i J.S. Majewskiego, Śladami Marii Skłodowskiej-Curie, Agora, Warszawa 2011, str. 139. 
■
Oprac.: (ga)

ODNOWIONE DOKTORATY

Uhonorowani po pół wieku
W Pałacu Biedermanna 12 października odbyło się
uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołane z okazji odnowienia doktoratów
prof. Jacka Fisiaka i prof. Wiesława Piątkowskiego.
Przypomnijmy, że w ten sposób decyzją Senatu UŁ
z 27 marca 2000 r. wyróżniane i doceniane są osoby,
które uzyskały stopień doktora na Uniwersytecie
Łódzkim przed pięćdziesięcioma laty i w sposób szczególny zasłużyły się dla nauki lub kultury polskiej.
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Profesor Jacek Izydor Fisiak jest anglistą, językoznawcą, emerytowanym profesorem Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesorem zwyczajnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (1988–1999), profesorem zwyczajnym Pomorskiej
Akademii Pedagogicznej w Słupsku (1998–2002), profesorem zwyczajnym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2006–2009), profesorem zwyczajnym
językoznawstwa angielskiego i dyrektorem Instytutu
Anglistyki Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (Wydział w Warszawie) od 2007 r. W roku 1971 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1977 zwyczajnym.
Był profesorem wielu uniwersytetów amerykańskich (Kansas, Floryda, SUNY, The American University, Waszyngton), niemieckich (Kilonia, Saarbru-
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ecken, Bamberg), Uniwersytetu Wiedeńskiego, Zuryskiego, Jyvaeskylae (Finlandia) i Tromsoe (Norwegia).
W latach 1985–1988 był rektorem UAM, a w latach
1988–1989 – ministrem edukacji narodowej (pełna sylwetka s. 29-30)
Profesor Wiesław Piątkowski uzyskał stopień magistra historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu Łódzkiego w 1955 r. W latach 1956–1961
był asystentem w Katedrze Historii Polski XIX i XX w.
W roku 1961 związał się z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, podejmując pracę w Katedrze
Ekonomii Politycznej. Doktorat obronił w 1962 r.
Głównym przedmiotem jego badań naukowych
stała się historia myśli ekonomicznej. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych otrzymał

w roku 1976, a w 1983 stopień profesora nadzwyczajnego. Od 1992 do 2002 r. profesor pełnił funkcję
kierownika Katedry Historii Myśli Ekonomicznej
i Historii Gospodarczej. Nowym przedmiotem jego
badań naukowych stała się myśl społeczna Jana Pawła II. Z inicjatywy profesora powstał Zakład Chrześcijańskiej Myśli Ekonomicznej.
Jest autorem około stu prac naukowych i czterdziestu artykułów o charakterze publicystyczno-naukowym. Odznaczony, m.in., Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (pełna sylwetka s. 31-32). 
■
Oprac.: (sb)

Profesor Jacek Izydor Fisiak
Urodził się 10 maja 1936 r. w Konstantynowie Łódzkim. Anglista, językoznawca, emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
profesor zwyczajny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
(1988–1999), profesor zwyczajny Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w Słupsku (1998–2002), profesor zwyczajny Akademii HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi (2006–2009), profesor zwyczajny językoznawstwa
angielskiego i dyrektor Instytutu Anglistyki Społecznej Akademii Nauk
w Łodzi (Wydział w Warszawie) od roku 2007.
Studia
wyższe
odbył
na
Uniwersytecie
Warszawskim pod kierunkiem, m.in., prof. Margaret
Schlauch. Magisterium uzyskał w 1959 r. Po studiach
odbył staż naukowy u jednego z najwybitniejszych
współczesnych anglistów językoznawców brytyjskich lorda Randolpha Quirka na Uniwersytecie
Londyńskim (1961), gdzie napisał rozprawę doktorską. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie
Łódzkim w roku 1962 pod kierunkiem prof. Tadeusza
Grzebieniowskiego. Staż habilitacyjny odbył na
Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles w latach 1963–1964 u prof. Roberta P. Stockwella, a habilitował się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu w 1965 r. W tym samym roku objął
Katedrę Filologii Angielskiej na UAM, która w 1969 r.
została przekształcona w instytut. Kierował anglistyką poznańską nieprzerwanie od 1965 do 2005 r.
W roku 1971 został profesorem nadzwyczajnym,
a w 1977 zwyczajnym. Był profesorem wielu uniwersytetów amerykańskich (Kansas, Floryda, SUNY,
The American University, Waszyngton), niemieckich (Kilonia, Saarbrücken, Bamberg), Uniwersytetu
Wiedeńskiego, Zuryskiego, Jyvaeskylae (Finlandia)
i Tromsoe (Norwegia).
W latach 1985–1988 rektor UAM, a w latach
1988–1989 minister edukacji narodowej.
Za wybitne osiągnięcia naukowe został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu
Jyvaeskylae (Finlandia) i Uniwersytetu Opolskiego
oraz członkostwem Polskiej Akademii Nauk (członek

korespondent – 2004; członek rzeczywisty – 2010);
Akademii Europejskiej (Academia Europaea – 1990);
Europejskiej Akademii Umiejętności (European
Academy of Sciences, Arts and Letters – członek
prezydium 2011–2015); Akademii Nauk Finlandii
(1990), Królewskiej Akademii Nauk Norwegii (1996),
Medieval Academy of America (2001) oraz Agder
Akademi, Kristiansand, Norwegia (2003); Nowojorskiej
Akademii Nauk (1996). Długoletni przewodniczący
Komitetu Neofilologicznego PAN (1981–1993).
Członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym: prezes (president)
International Association of University Professors of
English (1974–1977), Societas Linguistica Europaea
(1982–1983) i International Society for Historical
Linguistics (1981–1983). W latach 1972–1979 prezes
Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (od roku
1979 członek honorowy i dożywotni). Od 2001 r. członek honorowy Linguistic Society of America.
Zapraszany na wykłady do ponad stu uniwersytetów i instytucji naukowych na czterech kontynentach, w tym: Cambridge, Londyn, Edynburg,
Sorbona, UCLA, Georgetown University, University
of Michigan (Ann Arbor), Centre for Applied
Linguistics (Waszyngton), Uppsala, Sztokholm,
Monachium, Berlin (FUB), Kolonia, Heidelberg,
Louvain, Antwerpia, University College, Dublin,
Uniwersytet Chulalongkorn (Bangkok, Tajlandia),
Canberra (Australia), Fudan (Shanghai, ChRL),
Tokio, Seul, Uniwersytet Toronto (Kanada).
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Stypendysta Fundacji Paderewskiego, Fulbrighta, Forda, DAAD
i Japan Society for the Promotion of Science. Konsultant i doradca Ministerstwa Edukacji Narodowej rządu Szwecji, Ministerstwa
Szkolnictwa Wyższego Austrii, Fundacji Forda, IREX i Pergamon
Press (Oxford). Redaktor naczelny trzech międzynarodowych czasopism, w tym Folia Linguistica Historica, Berlin, RFN (1980–2004),
członek wielu rad redakcyjnych czasopism naukowych w kraju oraz,
m.in., w: USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Austrii, Francji, Hiszpanii,
Holandii, Rosji, Bułgarii i Irlandii.
Laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcia naukowe (1996). Odznaczony licznymi orderami krajowymi
i zagranicznymi, m.in.: Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą OOP, Krzyżem Komandorskim
Orderu Lwa Finlandii, Krzyżem Komandorskim OOP, Krzyżem
Oficerskim Imperium Brytyjskiego (OBE), Krzyżem Oficerskim
Orderu Palm Akademickich (Francja); medalami uniwersyteckimi,
m.in. uniwersytetów w: Jyvaeskylae (Finlandia), Abo Akademi
(Finlandia), Haidelbergu, Louvain, Salzburgu, Brnie, Yarmouk
(Jordania), Uniwersytetu Jordańskiego w Ammanie, Uniwersytetu
Helsińskiego, Gdańskiego, Jagiellońskiego i Warszawskiego. Uzyskał
nagrody szefa resortu edukacji za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i administracyjne w roku: 1966, 1969, 1974, 1977, 1979,
1984, 1986, 1987, 1988, 2006, 2007.
Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 1977–1982;
członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (do 1990 Centralnej
Komisji Kwalifikacyjnej) przy Prezesie Rady Ministrów (1976–1987,
1994–2000, 2003–2008). Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej
(2002–2007, w tym członek prezydium i przewodniczący Sekcji Nauk
Humanistycznych 2004–2007).
Członek Rady Języka Polskiego (2007), członek Rady Naukowej
Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (2004). Członek Consultative Committee International Association of University Professors
of English (1977–1992). Członek Komisji ds. Nauczania Pokojowego
Rozwiązywania Konfliktów Międzynarodowych Stowarzyszenia
Rektorów Uniwersyteckich i ONZ (1991).
Przewodniczący Zespołu Neofilologii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1971–1987); członek Zespołu Rzeczoznawców Ministra
Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1988,
1993–2012). Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Języka
Angielskiego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych (1976–2010).
Kierownik programu wymiany UAM-University of Kansas
(1970–1973), kierownik programu wymiany UAM-University of Florida (1973–1991), kierownik programu wymiany UAM-State University of New York (1974–1991); kierownik programu językoznawczych
badań kontrastywnych angielsko-polskich, koordynowanych przez
UAM we współpracy z Center for Applied Linguistics, Waszyngton–
Arlington, finansowanych przez Fundację Forda (1971–1988).
Przewodniczący Rady Fundacji Nauczania Języków Obcych Linguae Mundi (1989), członek Rady Nadzorczej Fundacji Kopernikańskiej (1992–2005), członek Rady Nadzorczej Wydawnictwa Kurpisz
(1999–2004), członek Rady Fundacji Tołstoja, Moskwa (1993–2000).
Stworzył polską (poznańską) szkołę anglistyki. Główne zainteresowania naukowe to: historia języka angielskiego, językoznawstwo historyczne, dialektologia historyczna, językoznawstwo kontrastywne,
zapożyczenia językowe i leksykografia. Jest autorem ponad 180 prac,
w tym 52 książkowych.
Pod jego kierunkiem napisano 60 rozpraw doktorskich i 315 prac
magisterskich. Dwadzieścia trzy osoby spośród tych, które napisały
u profesora prace doktorskie, są dziś profesorami UAM, UŁ, UW,
Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Edynburskiego, Uniwersytetu
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w Stuttgarcie, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis
i Uniwersytetu Kagoshima w Japonii.
Członek wielu towarzystw naukowych w kraju i za
granicą, w tym, m.in.: Linguistic Society of America
(1961, od 2002 członek dożywotni); Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1959), Societas Linguistica
Europaea (1967), International Association of University Professors of English (1967), Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (1969), International Society
for Historical Linguistics (1977), Philological Society, Oxford (1980), Early English Text Society, Oxford
(1984), English Place-Name Society, Nottingham
(1984), International Association of University Presidents, Vice-Chancelllors and Rectors (1986), Polish
Association for the Study of English (1990), International Society of Dialectology and Geolinguistics (1990)
i American Dialect Society (1991).
Redaktor naczelny Studia Anglica Posnaniensia:
An International Review of English (Poznań, 1967), Papers and Studies in Contrastive Linguistics (Poznań,
1972–1999) i Folia Linguistica Historica (Berlin–Wiedeń,
1978–2003). Redaktor serii: Polish Studies in English
Language and Literature (Frankfurt/M. – Nowy Jork:
Peter Lang Verlag, 1998), Studies in Medieval English
Language and Literature (Frankfurt/M. – Nowy Jork:
Peter Lang Verlag) i Warsaw Studies in English Language and Literature (Frankfurt/M. – Nowy Jork: Peter
Lang Verlag).
Członek rad redakcyjnych licznych czasopism
krajowych i zagranicznych, w tym, m.in.: Kwartalnika Neofilologicznego (1973), Applied Linguistics (Oxford
University Press, 1978–1986), Historiographia Linguistica (Amsterdam, 1979–1990), Diachronica: International
Journal for Historical Linguistics (Ottawa, 1982–1999),
English Word-Wide (Amsterdam, 1983–1998), Folia Linguistica (Wiedeń, 1983–2002), Second Language Research
(Londyn, 1985–2001), D.I.S.C.O.S.S. (Paryż, 1984), Voprosy Jazykoznania (Moskwa, 1988–1998), Languages in
Contrast (Amsterdam, 1998), Studies in English Language and Linguistics (Valencia, Hiszpania, 1999), International Journal of English-Arabic Studies (Amman, Jordania, 2000), English Language and Linguistics (Seul, 2002),
Folia Linguistica Historica (Berlin, 2006).
Jego biogram znajduje się w dwudziestu encyklopediach i słownikach biograficznych, m.in. w:
Kenkyusha Dictionary of English Linguistics and Philology
(Tokio), Encyklopaedia Britannica (polska wersja),
Dictionary of International Biography (Cambridge), The
International Who’s Who (Londyn), Who is who in the
world (Chicago) i The European Biographical Dictionary
(Brugges, Belgia).
■
Oprac.: (ga)
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Profesor Wiesław Piątkowski
Urodził się 28 sierpnia 1932 r. w Gołębiewku k. Kutna w rodzinie Jana
i Marianny z Chlebnych – właścicieli małego gospodarstwa rolnego.
W roku 1939 rozpoczął naukę w miejscowej szkole podstawowej. Szybko
przerwała ją wojna. Jego rodzina w 1940 r. została przesiedlona. Po krótkim pobycie w Kieleckiem zamieszkała we wsi Wygoda k. Łowicza, a pod
koniec wojny – w sąsiedniej wsi Zawady.
Podczas wojny pracował w gospodarstwie rolnym i uczęszczał do szkoły podstawowej. Po wojnie wrócił z rodziną do Gołębiewka, gdzie w roku
1947 ukończył szkołę podstawową. W tym samym
roku zaczął uczęszczać do Państwowego Liceum
Pedagogicznego w Kutnie, a po jego likwidacji naukę kontynuował w Państwowym Liceum
Pedagogicznym w Zgierzu. W 1951 r. został przyjęty
na historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu Łódzkiego.
Szczególnym okresem w jego biografii okazał
się rok 1955, kiedy uzyskał magisterium z historii
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ, podjął
pracę naukowo-dydaktyczną na tej uczelni i zawarł
związek małżeński z Jadwigą Izbińską. Z tego związku narodziła się córka Ewa (1955).
W roku akademickim 1955/56 rozpoczął pracę
w charakterze nauczyciela akademickiego jako asystent
w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa
UŁ. Następnie w latach 1956–1961 był asystentem, a potem starszym asystentem w Katedrze Historii Polski XIX
i XX w. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ.
Już w czasie studiów ujawniły się jego zainteresowania historią ruchu chłopskiego, czego świadectwem
jest praca magisterska nt. Dzieje ruchu zaraniarskiego
wydana nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej
(1956). W okresie asystentury głównym przedmiotem
zainteresowań młodego naukowca był ruch chłopski w Królestwie Polskim w latach 1864–1918. Pracę
doktorską nt. Zagadnienie niepodległości Polski w ruchu
ludowym w Królestwie Polskim w latach 1905–1918 napisał pod kierunkiem prof. dr Natalii GąsiorowskiejGrabowskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych
uzyskał w roku 1962.
W 1961 r. – wówczas jeszcze magister – związał
się z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ,
podejmując pracę jako starszy asystent w Katedrze
Ekonomii Politycznej. Po uzyskaniu doktoratu w roku
1962 już jako adiunkt podjął nową problematykę badawczą; głównym przedmiotem jego dociekań naukowych stała się historia myśli ekonomicznej. W pierwszym etapie badań z zakresu historii myśli ekonomicznej nawiązywał wyraźnie do swych wcześniejszych
zainteresowań historią ruchu ludowego; opracował
w tym czasie wiele zagadnień z zakresu historii myśli
agrarnej w Polsce. Znalazło to wyraz w artykułach poświęconych analizie programów agrarnych różnych

stronnictw i ugrupowań politycznych działających
w Królestwie Polskim w latach 1905–1918.
Od 1959 do 1966 r. był członkiem Rady Redakcyjnej
Roczników Dziejów Ruchu Ludowego. Na ten okres
przypadają także jego badania związane z Łodzią,
poświęcone analizie wydawanego w Łodzi w latach
1935–1937 czasopisma Chłopskie Życie Gospodarcze oraz
studium o Łódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej.
Kolejny etap działalności naukowej wiąże się
z przygotowywaniem rozprawy habilitacyjnej poświęconej analizie teorii ekonomicznej Sismondiego. Praca
nad interpretacją jego poglądów wiązała się z koniecznością szerszych studiów nad doktrynami takich autorów, jak: Karol Marks i John Maynard Keynes, czego
efektem był ważny wkład do badań nad interpretacją
poglądów tych czołowych ekonomistów i filozofów
społecznych. Stopień doktora habilitowanego nauk
ekonomicznych otrzymał w roku 1976.
W pierwszym okresie po habilitacji kierował badaniami nad społeczno-ekonomiczną myślą współczesnej socjaldemokracji oraz kontynuował badania
związane z doktryną Sismondiego. Opublikował
szereg artykułów na temat socjalistów francuskich
i artykuł Traite de J.C.L. Simonde de Sismondi sur les
idees economiques des physiocrates et d’Adam Smith,
który traktuje o nieznanej nie tylko w literaturze polskiej, ale także zachodniej – rozprawie Sismondiego
pt. Dwa systemata ekonomii politycznej, opublikowanej
w Pamiętniku Warszawskim w 1817 r.
Lata siedemdziesiąte były okresem wzmożonej pracy dydaktycznej i organizacyjnej w Instytucie Ekonomii
Politycznej UŁ. Od roku 1970 sprawował funkcję
kierownika Zakładu Historii Myśli Ekonomicznej
i Historii Gospodarczej, a w końcu lat siedemdziesiątych
– zastępcy dyrektora Instytutu Ekonomii Politycznej
ds. naukowych. Pełniąc funkcję kierownika zakładu,
a później katedry i organizując proces dydaktyczny
w zakresie historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej, uwzględniał związki merytoryczne między
tymi dyscyplinami oraz zwracał uwagę na związek
obu tych dyscyplin z ekonomią polityczną.
Sam prowadził wykłady, konwersatoria i ćwiczenia
z historii myśli ekonomicznej i ekonomii oraz seminaria magisterskie i doktorskie. Był promotorem prac
doktorskich obejmujących bardzo szeroką problematykę – od ekonomii liberalnej do szkoły historycznej.
Swoim uczniom wskazywał i wskazuje drogi, ale za-
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wsze daje pełną swobodę twórczą. Nie toleruje braku
rzetelności badawczej, ale też nie zniechęca nadmiernym krytycyzmem do podejmowania nowych
prób badawczych.
W roku 1983 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach osiemdziesiątych jego praca badawcza koncentrowała się wokół zagadnień metodologicznych oraz myśli agrarystycznej w Polsce lat
trzydziestych XX w. i myśli agrarnej w Królestwie
Polskim w latach 1864–1918. Najważniejsze publikacje tego okresu to: Idee agrarne ugrupowań politycznych
w Królestwie Polskim w latach 1892–1918 i Myśl agrarystyczna Stanisława Miłkowskiego.
Od 1992 do 2002 r. pełnił funkcję kierownika Katedry
Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej.
Nowym przedmiotem badań naukowych stała się
wówczas myśl społeczna Jana Pawła II i wtedy, z inicjatywy profesora, powstał Zakład Chrześcijańskiej
Myśli Ekonomicznej. Efektem jego zainteresowania
myślą Jana Pawła II były, m.in., konferencja naukowa i książka zatytułowana Ewolucja nauki społecznej
Kościoła. Od „Rerum novarum” do ,,Centesimus annus”
oraz wydana w 1998 r. przez Wydawnictwo Naukowe
PWN praca Myśl społeczna Jana Pawła II. Studia i szkice.
Myśl społeczna Jana Pawła II jest dla profesora nie
tylko przedmiotem dociekań naukowych, ale także
ważnym źródłem inspiracji w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań ustrojowych, a zwłaszcza polityki transformacji ustrojowej – od gospodarki planowej
do rynkowej. Znalazło to wyraz w działalności politycznej, której apogeum przypadło na lata 1993–1997,
kiedy był posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
(członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji
Konstytucyjnej). Jako parlamentarzysta wygłosił kilkanaście przemówień poświęconych głównie zagadnieniom związanym z budżetem państwa, nauką
i edukacją. Uczestniczył także w pracach Zgromadzenia

Parlamentarnego Rady Europy. Przedstawił tam swoje opinie na temat funkcji społeczno-kulturalnej obszarów wiejskich i europejskiej współpracy w dziedzinie
kultury, polityki społecznej, postępu technicznego
oraz reform ekonomicznych w Europie Środkowej
i Wschodniej.
Pierwszorzędną rolę w życiu profesora odgrywa jednak praca badawcza, dydaktyczna, publikacyjna oraz działalność organizatorska, związana
z nauką, nauczaniem i procedurami rozwoju kadry
naukowej. Wśród licznych sprawowanych przez
niego funkcji należy jeszcze wymienić członkostwo
w Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego
i Stopni Naukowych w latach 2000–2002 i Komitecie
Redakcyjnym serii Ekonomia XX wieku, a także stanowisko zastępcy redaktora Wydawnictw
Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Jest autorem około stu prac naukowych i czterdziestu artykułów o charakterze publicystyczno-naukowym. Przedmiotem prac naukowych profesora jest
przede wszystkim historia i metodologia ekonomii,
chrześcijańska nauka społeczna, ideologia agrarystyczna i historia ruchu ludowego. Na pierwszy plan
twórczości wysuwa się problematyka własności,
sprawiedliwości i etyki w systemach ekonomicznych.
Z tej perspektywy profesor badał ruch ludowy oraz
interpretował i oceniał polską transformację ustrojową. Należy podkreślić, że znaczenie tej perspektywy
badawczej w ekonomii ujawnia ponownie globalny
kryzys ekonomiczny.
Odznaczony:
Krzyżem
Oficerskim
Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej, Medalem UŁ w Służbie Społeczeństwu
i Nauce, Medalem 50-lecia Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Medalem Uniwersytetu w Mesynie.
■
Oprac.: (ga)

Całe życie z uniwersytetem

Fot.: Sebastian Buzar

Seminarium pod hasłem Stanowienie prawa
a odpowiedzialność cywilna, które odbyło
się 23 listopada w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
przygotowane zostało z myślą o uczczeniu
jubileuszu 85-lecia prof. Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej.

Profesor Lewaszkiewicz-Petrykowska podczas obchodów 30.
rocznicy studenckiego strajku w Łodzi (luty 2011 r.)
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Uczona jest bowiem wielkim autorytetem w dziedzinie prawa cywilnego, a zwłaszcza odpowiedzialności cywilnej. Przez całe swoje zawodowe życie związana z Uniwersytetem Łódzkim, w którym podjęła pracę
jeszcze w roku 1949.
Na uroczystości jubileuszowe przybyli, ze specjalnie przygotowanymi na tę okoliczność referatami:

prof. Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, obecnie sędzia Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w Luksemburgu; prof. Ewa Łętowska, pierwszy polski rzecznik praw obywatelskich
i prof. Andrzej Mączyński, były wiceprezes TK.
Profesor Agnieszka Liszewska, dziekan Wydziału
Prawa i Administracji UŁ, wskazała, m.in., na zasługi
jubilatki w okresie strajku studenckiego po wprowadzeniu stanu wojennego, gdy zdecydowanie stanęła
po stronie protestujących studentów i w ich obronie,

co wówczas wymagało dużej odwagi. Podkreśliła też
znaczący wkład jubilatki w dzieło tworzenia Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, które realizowała
wraz z prof. Adamem Szpunarem.
Władze uczelni podczas uroczystości jubileuszowych, na które licznie przybyli przedstawiciele kilku
pokoleń prawników oraz słuchacze prawa i administracji, reprezentował prof. Antoni Różalski, prorektor UŁ ds. nauki. 
■

(sb)

Profesor Biruta
Lewaszkiewicz-Petrykowska
Urodziła się 26 sierpnia 1927 r. w Krakowie. Maturę uzyskała na tajnych kompletach w Częstochowie w roku 1944.
Pięć lat później ukończyła studia prawnicze na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów interesowała się prawem karnym, a także filozofią prawa.
Uczestniczyła w znanym konwersatorium z tej dziedziny
prowadzonym przez prof. J. Landego.

Później jednak, po przyjeździe do Łodzi, poświęciła się prawu cywilnemu podejmując w październiku 1949 r. pracę asystentki w Katedrze
Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanej przez prof. Adama Szpunara. Od tej chwili związała się na stałe z łódzką uczelnią, przechodząc w niej wszystkie szczeble kariery akademickiej. Pracuje na UŁ
nieprzerwanie od sześćdziesięciu lat do chwili obecnej.
W roku 1959 uzyskała stopień doktora prawa na podstawie rozprawy na
temat winy jako przesłanki odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. Rozprawa ta, w swych istotnych częściach opublikowana, wniosła
niezwykle twórczy i trwały wkład do polskiej doktryny prawa cywilnego.
Zasadnicze znaczenie miała kolejna, ogłoszona drukiem w 1967 r., monografia pt. Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 kc), która stała się
podstawą habilitacji. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w roku
1975, zaś tytuł profesora zwyczajnego w 1987 r.
Dwukrotnie, w latach 1981–1984 oraz 1993–1996, pełniła funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. W latach 1983–1997 kierowała
Katedrą Prawa Cywilnego. W roku 1997 została wybrana przez sejm
na dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Głównym polem jej działalności badawczej są zagadnienia odpowiedzialności cywilnej. Już w swej rozprawie doktorskiej zajęła się centralnym pojęciem winy deliktowej. W wyniku podjętych badań wprowadziła i ugruntowała w polskim prawie cywilnym normatywne ujęcie
winy. Nie poprzestała jednak w tej kwestii na ustaleniach teoretycznych, ale podjęła próbę określenia poszczególnych przesłanek przypisania zarzutu winy. W ten sposób sformułowała cenne wskazówki
dla praktyki stosowania prawa, przydatne w każdej sprawie, w której
trzeba ustalić winę sprawcy szkody. Szczególną uwagę skupiła, także
w późniejszych pracach, na zasadniczej przesłance winy, jaką jest niedołożenie należytej staranności. W ostatnich latach wiele pogłębionych
analiz poświęciła coraz istotniejszej obecnie problematyce należytej staranności profesjonalistów.

Do rezultatów badań, jakie prowadziła nad zasadą winy, należy
też zaliczyć twórczą wykładnię
art. 448 kc w jego nowej wersji
obowiązującej od 1997 r.
Drugą zasadą odpowiedzialności cywilnej, zasadą ryzyka, zajęła
się w rozprawie habilitacyjnej. Swe
badania skupiła na art. 435 kc, który
odpowiedzialnością opartą na tej zasadzie obciąża osobę prowadzącą na
własny rachunek przedsiębiorstwo
wprawiane w ruch za pomocą sił
przyrody. Analizując ten niezwykle
ważny dla praktyki przepis, autorka
określiła tkwiącą w nim konstrukcję normatywną i gruntownie wyjaśniła motywy oraz poszczególne
przesłanki ustalenia surowej, obiektywnej odpowiedzialności przedsiębiorcy, a także treść okoliczności
zwalniających. W późniejszym czasie rozszerzyła swe zainteresowania
na inne przypadki odpowiedzialności obiektywnej, podejmując prekursorskie badania nad odpowiedzialnością za szkody jądrowe. W tym
nurcie badawczym mieszczą się też
rozważania na temat unormowanego po raz pierwszy w art. 439 kc
ogólnego roszczenia o zapobieżenie
szkodzie.

>
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Innym obszarem poszukiwań
naukowych w dziedzinie odpowiedzialności deliktowej stały się
dla niej przypadki wyrządzenia
szkody przez kilka osób. Rozważania nad tymi – często wysoce
skomplikowanymi i wywołującymi wiele trudności w praktyce – przypadkami zaowocowały
opublikowaną w roku 1978 monografią, a także kilkoma doniosłymi
wypowiedziami z zakresu ogólnej
nauki o zobowiązaniu – na temat
konstrukcji zobowiązania solidarnego oraz zobowiązania in solidum.
Wśród niedawno opublikowanych
wypowiedzi w omawianej dziedzinie zwraca uwagę pełen pasji polemicznej artykuł z 2005 r. na temat
zasady pełnego odszkodowania,
w którym autorka podważa szereg związanych z tą zasadą mitów,
podtrzymywanych niekiedy w piśmiennictwie i w judykaturze.
Drugim obszarem, na którym
autorka skupiła swe zainteresowania badawcze, są ogólne zagadnienia prawa umów. Za przedmiot
swych dociekań wybrała zwłaszcza
wady oświadczenia woli, którym
poświęciła obszerną monografię
wydaną w roku 1973. Monografia ta pozostaje do dziś jedynym
w literaturze polskiej całościowym

opracowaniem tego kluczowego
dla obrotu umownego tematu. Autorka odeszła w niej od dominującego wcześniej psychologicznego ujęcia wad oświadczenia woli
i zaprezentowała koncepcję normatywną, niewątpliwie lepiej tłumaczącą subtelne kompromisy, jakie
ustawodawca wprowadza, starając
się zapewnić niezbędną ochronę
sprzecznym interesom stron zawieranej umowy. Niejako dalszym
ciągiem rozważań autorki nad wadami oświadczenia woli było opracowanie całej problematyki wadliwości czynności prawnych, które
znalazło się w pierwszym tomie
Systemu prawa cywilnego z 1985 r.
Inną
doniosłą
wypowiedź
w dziedzinie prawa umów autorka zawarła w artykule z 1970 r.
na temat następczej niemożliwości świadczenia. Opowiadając się
w nim za szerszą wykładnią pojęcia niemożliwości, obejmującą
także tzw. niemożliwość gospodarczą, czyli nadmierne trudności
w spełnieniu świadczenia, zmierzała do złagodzenia skutków
pominięcia w kodeksie cywilnym
z roku 1964 dawnego art. 269 kz,
upoważniającego sąd do zmiany
lub rozwiązania umowy w razie nadzwyczajnych wypadków.

Dopiero w 1990 r. ustawodawca
wprowadził do kodeksu cywilnego stosowny przepis (art. 357¹),
istotnie redukując potrzebę powoływania się na niemożliwość gospodarczą świadczenia.
Dokonania naukowe pozwalają
zaliczyć ją do grona najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa
cywilnego. Trzeba podkreślić, że tę
pozycję osiągnęła nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Świadczą o tym jej liczne publikacje w językach obcych,
aktywny udział w wielu konferencjach międzynarodowych, wielokrotne zaproszenia na wykłady
na uniwersytetach zagranicznych,
a także członkostwo w szeregu
międzynarodowych stowarzyszeń
naukowych. Przez trzydzieści lat
(1976–2006) była profesorem Międzynarodowego Wydziału Prawa
Porównawczego w Strasburgu,
gdzie prowadziła wykłady z odpowiedzialności cywilnej dla wielu
pokoleń prawników z całego świata. Wyrazem najwyższego uznania
jej zasług jest tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu M. Schumana w Strasburgu, który otrzymała
w roku 2002 . 
■
Oprac.: (ga)

DEBATY

Reformy u bratanków
W Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego, w popularnym Paragrafie, 5 października odbyła
się Szósta Debata Tocqueville’owska. Jej uczestnicy obradowali nt. Węgierskie reformy – idee, instytucje, gospodarka.

Uczestnicy Szóstej Debaty Tocqueville’owskiej w Sali Rady Wydziału Prawa
i Administracji UŁ
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Wprowadzenia do debaty dokonali: dr Tibor Navracsics, wicepremier Węgier; prof. Attila KarolyMolnar z Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany’ego
oraz prof. Sandor Gallai z Uniwersytetu Corvinusa
w Budapeszcie. W swych wystąpieniach węgierscy
goście koncentrowali się na sprawach związanych
z interpretacją reform wprowadzanych w ich kraju.
Ze strony polskiej, jako paneliści afirmujący, wystąpili prof. Zdzisław Krasnodębski (Universitat
Bremen) i prof. Robert Gwiazdowski (Centrum
im. Adama Smitha). Natomiast opinie krytyczne zaprezentowali prof. Aleksander Smolar (Fundacja
im. Stefana Batorego) i prof. Dariusz Filar (Uniwersytet Gdański). Jedni i drudzy mówili o problemach
reform ustrojowych i tożsamości narodowej w Unii
Europejskiej. Zgodnie z przyjętym programem debaty, kwestie te omawiano i dyskutowano w aspekcie
węgierskich przemian.
Debatę prowadził i podsumował prof. Zbigniew
Rau, szef Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a Uniwersytetu Łódzkiego, które
to spotkanie zorganizowało. 
■
Oprac.: (sb)

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Praworządność oraz państwo prawa

Fot.: Michał Rupniewski

Na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w dniach
9-13 lipca odbyło się pierwsze seminarium letnie w projekcie Praworządność oraz
państwo prawa jako podstawowe składowe europejskiego myślenia oraz Unii Europejskiej w świetle myśli polityczno-prawnej Immanuela Kanta, Georga Wilhelma
Friedricha Hegla i Jürgena Habermasa. Wspierane było ono przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki.

Uczestnicy seminarium z jednym z prowadzących obrady
prof. Andrzejem M. Kaniowskim (piąty od prawej w górnym
rzędzie) podczas wycieczki w Berlinie

Seminarium zrealizowane zostało przez Katedrę Etyki Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy
z Katedrą Prawa Karnego ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa karnego, studiów porównawczych z prawa karnego oraz filozofii prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.
W przedsięwzięciu tym uczestniczyła również Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką Uniwersytetu Warszawskiego.
Spotkanie, w którym wzięło udział piętnastu
studentów, doktorantów i młodych naukowców
z Polski, Niemiec, Turcji i Stanów Zjednoczonych,
poświęcono idei praworządności i państwa prawa
w filozofii Immanuela Kanta. Kierownicy współpracujących przy projekcie ośrodków – prof. Andrzej
M. Kaniowski, prof. Jan C. Joerden oraz dr Jakub
Kloc-Konkołowicz – wygłosili wykłady wprowadzające w tematykę obrad seminaryjnych. Oni też
prowadzili seminarium.
W toku wykładów oraz w trakcie wnikliwej analizy tekstów źródłowych poruszone zostały tak istotne
z punktu widzenia głównego tematu seminarium
kwestie, jak: problem wolności u Kanta; pojęcie prawa
(jako ugruntowane w wolności osoby); idea państwa
sprawiedliwego (państwa prawa), która konfrontowana była z formami państwa niesprawiedliwego
(zamiast ustroju republikańskiego mamy despotyzm
czy barbaryzm); sposób panowania (demokracja, arystokracja czy monarchia) a sposób rządzenia (republikański czy despotyczny); sądownictwo konstytucyjne
(jako kryterium zgodności ustawodawstwa państwo-

wego z ideą prawa); kwestia kontraktu źródłowego; problem wzajemności zobowiązań w państwie prawa oraz idea uniwersalnego stanu
prawnego według Kanta, a także wiele innych, wyłaniających się
w toku dyskusji kwestii.
Istotne znaczenie miały również takie kwestie, jak: idea państwa
światowego, idea uniwersalnego prawodawstwa w Unii Europejskiej
oraz palące problemy ustawodawstwa państwowego w krajach członkowskich. Każda z tych kwestii rozpatrywana była z punktu widzenia
jej odniesień do państwowoprawnych koncepcji Kanta.
W przerwie między obradami studenci, doktoranci i młodzi naukowcy udali się na wycieczkę do Berlina, gdzie podczas rejsu obejrzeli niektóre zabytki tego miasta oraz zwiedzili wystawę ukazującą
doniosłe dokonania epoki oświecenia, które w jakimś stopniu wypływały ze spekulacji inspirowanych myślą, iż nasz kosmos jest tylko jednym z uniwersów całego wszechświata. Ekspozycja ukazywała inne
oblicze epoki rozumu, o istotnym znaczeniu dla sztuk plastycznych, dostrzegającej w sztuce i różnych formach obrazowania świata (poczynając od mikrokosmosu aż po makrokosmos i po świat doświadczeń
moralnych) siłę zdolną też ten świat przekształcać.
Inspiracją do prowadzonych w czasie tygodniowego seminarium
dyskusji były referaty jego uczestników. Studenci, doktoranci i młodzi naukowcy podnosili w sposób krytyczny zagadnienia filozofii
Kanta związane z: imperatywem kategorycznym i pojęciem prawa
u Kanta, legitymizacją władzy państwowej, atrybutami obywateli
w Kantowskim państwie, jak również kwestią roli – normy zezwalającej (Erlaubnisgesetz), a także władzy sądowniczej w Kantowskiej
filozofii polityki.
Według uczestników seminarium, dyskusje oraz możliwość zapoznania się z bogatym spektrum zagadnień Kantowskiej filozofii praktycznej w sposób istotny pogłębiły ich wiedzę i zrozumienie trudnej
i często niepozbawionej (pozornych) paradoksów filozofii państwa,
filozofii prawa i filozofii polityki królewieckiego myśliciela.
Owocem bogatych dyskusji oraz przygotowań poszczególnych
uczestników do seminarium jest książka poseminaryjna, stanowiąca
doskonałą pomoc naukową dla adeptów filozofii pragnących poświęcić się filozofii politycznej Kanta. Publikacja ta, obok prac wstępnych,
autorstwa prowadzących seminarium, zawiera nie tylko dojrzałe miniaturowe Kantowskie studia uczestników, od kilku lat zajmujących
się wspomnianym tematem filozofii Kanta, ale również minieseje inspirowane polityczną myślą królewieckiego filozofa.
Całość dokonań składających się na pierwsze z trzech letnich seminariów pozwala żywić nadzieję na wieloletni polsko-niemiecki wkład
w rozumienie kluczowych pojęć odnoszących się do praworządności
i państwa prawa we współczesnym świecie.
■

Ewa Wyrębska

35

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Kim pan jest, Panie Szulkin?

Jedno z łódzkich spotkań polsko-czeskiego projektu Filmowe science-fiction
w Europie Środkowej

Jest to wspólny projekt naukowy studentów filmoznawstwa Uniwersytetu Karola w Pradze oraz adeptów filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Ma on
na celu przybliżyć i opisać filmy s-f powstałe w Czechach i w Polsce.
Bohaterem pierwszego spotkania, które odbyło się
w projektowanym cyklu, był Piotr Szulkin – reżyser,
scenarzysta filmowy i teatralny, aktor, plastyk, prozaik, pedagog, wykładowca łódzkiej szkoły filmowej, autor niezapomnianych: Ga, ga: Chwała bohaterom
(1985) czy O-bi, O-ba: Koniec cywilizacji (1984).
Od 23 do 27 września w kinie Kinematograf w Łodzi zostały zaprezentowane wybrane filmy Szulkina:
Golem (1979), Wojna światów – następne stulecie (1981),
Ubu król (2003) i inne.
Na uczestników łódzkiego tygodnia z Szulkinem
czekało także wiele innych atrakcji, w tym: spotkanie
z samym reżyserem i prezentacja książki Piotr Szulkin.
Życiopis, możliwość poznania i posłuchania występu Józefa Skrzeka – kompozytora muzyki do filmów
Szulkina, który uczestniczył w pokazach filmowych
26 września czy wystawa prac Szulkina w filmowym
pubie Studio 102 Cafe Foto Club.
Najważniejszym elementem wrześniowego spotkania była jednak prezentacja międzynarodowego
projektu studenckiego, którą poprowadziła dr Ewa
Ciszewska z Instytutu Kultury Współczesnej UŁ.
W czasie spotkania studenci Uniwersytetu Karola
w Pradze zaprezentowali swoje dotychczasowe ustalenia dotyczące filmowego science-fiction. Podczas
seminarium we wspomnianym wcześniej instytucie
zostały ustalone warunki dalszej współpracy i plany
na najbliższą przyszłość.
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We wszystkich wrześniowych wydarzeniach uczestniczyli partnerzy projektu, czyli studenci Katedry Studiów Filmowych Uniwersytetu Karola w Pradze. Czesi
mieli okazję nie tylko wspólnie z łódzkimi filmoznawcami przyglądać się filmom science-fiction (kameralna
rozmowa z Szulkinem), ale i zwiedzić Łódź. Odbyli
spacer po cmentarzu żydowskim, zwiedzili także Muzeum Kinematografii i ulicę Piotrkowską. Oprócz zabytków mieli okazję poznać również polską kuchnię;
najbardziej smakowały im naleśniki w Manekinie.
Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Miłośników off Kultury SMoK, Muzeum
Kinematografii w Łodzi i studenci filmoznawstwa
z Łodzi. Realizację całego przedsięwzięcia umożliwiła
ścisła współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z Muzeum
Kinematografii, które nie tylko zorganizowało przegląd
filmowy, ale i zaoferowało przestrzeń do wspólnej wymiany myśli oraz bilety i karnety do kina, które można
było wygrać w przeprowadzanych przez organizatorów konkursach. Fundatorami nagród książkowych
byli pracownicy Instytutu Kultury Współczesnej UŁ.
Projektowi patronują: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Karola w Pradze, portal Popmoderna oraz Czeskie Centrum w Warszawie.

x x x

Wrześniowe wydarzenie to dopiero początek polsko-czeskiej przygody z filmami science-fiction. Planów jest dużo,
nie brakuje również zapału. Uczestnicy projektu są otwarci na nowe osoby, które chciałyby przyłączyć się lub po
prostu być na bieżąco z efektami pracy grupy pasjonatów.
O wszystkich wydarzeniach można się dowiedzieć, śledząc
profil projektu na facebooku: Sci-Film EU, który znajduje
się pod adresem: http://www.facebook.com/FilmoweSciFi ■

Agnieszka Barczyk

Fot.: Paweł Ciołkiewicz

Fot.: Paweł Ciołkiewicz

Na to pytanie – zaczerpnięte z tytułu filmu o reżyserze – próbowali sobie odpowiedzieć
filmoznawcy z Łodzi i z Pragi w ostatnim tygodniu września. I chyba takie filmowe łamigłówki im się spodobały, bo zaowocowały nawiązaniem długoterminowej współpracy
w projekcie Filmowe science-fiction w Europie Środkowej.

Pamiątkowe zdjęcie przy fontannie przed Pałacem Biedermanna

Pamięci profesora Bolesława Lewickiego
Przy wejściu do Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego, od ul. Lindleya, odsłonięta została 26 listopada pamiątkowa tablica przedstawiająca postać prof. Bolesława Włodzimierza Lewickiego.
To pierwsza z tablic, przygotowanych przez Centrum Promocji UŁ, prezentujących zasłużone
dla uniwersytetu i miasta postaci. W najbliższym czasie mają się pojawić kolejne tablice poświęcone: prof. Tadeuszowi Kotarbińskiemu, prof. Teodorowi Viewegerowi, Julianowi Tuwimowi...
– Chodzi o to, aby przypomnieć i łodzianom, i pracownikom oraz
studentom uniwersytetu postaci, które bezsprzecznie są fundamentem Łodzi akademickiej, a o których dziś, oprócz badaczy specjalistów i zapaleńców – wielbicieli historii miasta, niewiele osób pamięta.
Chcemy przypomnieć wizerunki tych ludzi i ich dorobek w tworzeniu
uniwersyteckiej Łodzi, a dzięki temu zwrócić uwagę na naszą tożsamość, którą oni tworzyli – powiedział dziennikarzom Michał Kędzierski, pomysłodawca przedsięwzięcia, szef Centrum Promocji UŁ.
W ceremonii odsłonięcia tablicy uczestniczyli najbliżsi współpracownicy Profesora i Jego uczniowie. Po jej zakończeniu zaprezentowano dwutomową książkę; pierwszą jej część stanowią wspomnienia obozowe Bolesława W. Lewickiego pt. Wiesz jak jest, drugą – Szkic
monograficzny. Bolesław Włodzimierz Lewicki. Bibliografia autorstwa
prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej i dr Bronisławy Stolarskiej.
Dodatkiem do tej edycji jest film Grzegorza Królikiewicza pt. Wiesz
jak jest (DVD). Całość, współfinansowana przez Urząd Miasta Łodzi,
opublikowana została przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT, Łódź, 2012. 
■

Fot.: Michał Kędzierski

S.B.

Profesor Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ, odsłania pamiątkową tablicę prezentującą postać prof. Bolesława W. Lewickiego

Bolesław Włodzimierz Lewicki (urodzony 28 sierpnia 1908 r. we Lwowie – zmarł 23 lipca 1981 r. w Łodzi)
– teoretyk filmu, krytyk i pedagog, twórca filmoznawstwa jako autonomicznej dyscypliny uniwersyteckiej
w Polsce. Więzień obozów koncentracyjnych: Oświęcim, Gross-Rosen, Dachau, Flossenburg, Pottenstein.
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
Od roku 1959 związany był z Uniwersytetem
Łódzkim. Tu stworzył i prowadził Zakład Wiedzy
o Filmie przy Katedrze Teorii Literatury, co było jednym z największych osiągnięć jego życia. W latach
1973–1978 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teorii
Literatury, Teatru i Filmu.
Związany był także z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, gdzie
w latach 1968–1971 kierował Katedrą Teorii i Historii
Filmu. Od 1968 do 1969 r. sprawował funkcję rektora
PWSFTviT. W latach 1976–1981 wykładał na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Filologii Polskiej.

Ułatwić start zawodowy
W tym roku odbyła się już siódma edycja Akademickich Targów Pracy, organizowanych przez Biuro Karier Zawodowych
Uniwersytetu Łódzkiego. Pracodawcy i potencjalni pracobiorcy
25 października, zgodnie z dotychczasową tradycją, spotkali się
na Wydziale Zarządzania.
W ofercie łódzkich przedsiębiorców znalazły się propozycje pracy,
praktyk i staży skierowane do studentów naszej uczelni. Tegoroczna
impreza zgromadziła czterdziestu pracodawców z regionu łódzkiego
oraz kilka tysięcy słuchaczy i absolwentów wchodzących na ścieżkę
kariery zawodowej na rynku pracy. Uniwersyteckie targi – to okazja
do inspirujących spotkań dla obu stron. Studenci mogą zapoznać się
z aktualną kondycją lokalnego rynku zatrudnienia, nawiązać znajomości, rozpocząć staż, praktyki czy szkolenia. Dla ogłaszających się firm
targi są unikatową szansą, by trafić ze swoją ofertą do najlepszych.
Szczególnie istotnym aspektem tego wydarzenia jest otwarcie na absolwentów kierunków humanistycznych, dla których w obecnej sytuacji na rynku pracy konkurencja o posady z inżynierami jest trudna.
Biuro Karier Zawodowych UŁ poza organizacją Uniwersyteckich
Targów Pracy podejmuje wiele innych inicjatyw mających ułatwić
studentom start zawodowy, o których zainteresowani mogą się dowiedzieć na stronie internetowej: www.biurokarier.uni.lodz.pl lub
w siedzibie biura przy ul. Lumumby 14. 
■

Agnieszka Garcarek-Sikorska
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Zrozumieć współczesną Europę

Fot.: M. Pira

Czym jest integracja europejska? Jak rozumiemy obecnie Europę? Jakie znaczenie dla jedności kontynentu miało zjednoczenie Niemiec? Oto pytania,
jakie postawione zostały przed uczestnikami wyjazdu naukowego do Magdeburga i Berlina w dniach 15-20 kwietnia tego roku.

Fot.: M. Pira

Spotkanie z ministrem Norbertem Bischoffem

Składanie pamiątkowego autografu na fragmencie muru berlińskiego

Dwudziestu studentów II i III roku niemcoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z niemieckimi kolegami z Otto-von-Guericke-Universität
w Magdeburgu, próbowało zrozumieć, czym jest
współczesna Unia Europejska, narodowa tożsamość
i różnorodność, a jednocześnie, jak ważną rolę we
wspólnocie odgrywa Republika Federalna Niemiec.
Wyjazd był podsumowaniem projektu Die deutsche Einheit als Element der Vereinigung Europas, który
merytorycznie został przygotowany przez dr Joannę
Ciesielską-Klikowską z Katedry Badań Niemcoznawczych UŁ oraz prof. Wolfganga Renzscha, prof. Renate
Belentschikow i dr Magdalenę Telus z Otto-von-Guericke-Universität. Finansowo projekt został wsparty
przez Jean Monnet Chair Magdeburg, program Ost-
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partnerschaft oraz dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ prof. Tomasza
Domańskiego.
Mimo położenia szczególnego nacisku na kwestie
integracji europejskiej i roli Niemiec w tym procesie,
podróż studyjna rozpoczęła się nie od pytań o najnowszą historię Europy, ale o prapoczątki integracji,
o której z wielką pasją opowiadał Manfred Fiek, oprowadzający łódzkich studentów po katedrze magdeburskiej, miejscu pochówku cesarza Ottona I.
Następnym etapem była niezwykle pouczająca wizyta w Gedenkstätte Moritzplatz für die Opfer politischer Gewaltherrschaft 1945–1989, gdzie uczestnicy
wyjazdu mieli sposobność zaznajomienia się z historią Niemieckiej Republiki Demokratycznej i metodami stosowanymi przez Ministerstwo Bezpieczeństwa
Narodowego NRD (Ministerium für Staatssicherheit – Stasi), a także poznania losów osób osadzonych
w więzieniu przy Moritzplatz.
Osią wyjazdu były jednak kwestie związane ze znaczeniem niemieckiego zjednoczenia dla współczesnej
Europy. Problemy gospodarcze i finansowe zjednoczenia omawiane były w trakcie dwóch wykładów, które
zostały wygłoszone przez prof. Wolfganga Renzscha,
politologa specjalizującego się w polityce fiskalnej,
federalizmie i integracji europejskiej. Niezmiernie ciekawe informacje na temat polityki wewnętrznej przed
zjednoczeniem i w ostatnich dwudziestu latach przekazali minister pracy i polityki socjalnej landu Saksonia Anhalt Norbert Bischoff oraz nadburmistrz Magdeburga i honorowy obywatel tego miasta dr Willi Polte. Obaj politycy objęli także studyjną podróż swoim
honorowym patronatem.
Oprócz spotkań z ważnymi osobistościami niemieckiej polityki, studenci brali także udział w warsztatach
i zajęciach prowadzonych na uniwersytecie magdeburskim. W trakcie seminarium prof. Very Trappmann zastanawiano się wspólnie z uczestnikami
z Niemiec nad tematem polityki kształcenia i szkolenia na przestrzeni ostatniego stulecia w Europie, zaś
podczas konwersatorium dr. Justusa Ulbrichta Europa... aber wo liegt es? Transnationale Identitätskonstruktionen und europäische Erinnerung omawiane było zagadnienie stereotypów narodowych. Obydwa zajęcia
były niezwykle interesujące ze względu na możliwość
wymiany poglądów, podjęcia wielonarodowej dyskusji i zadawania trudnych pytań o to, kim jesteśmy we
współczesnej Unii Europejskiej.
Za cenne doświadczenie uznano także spotkanie
w EineWeltHaus, gdzie Bernd Rauchensteiner i Krzysz-

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Joanna Ciesielska-Klikowska

Fot.: M. Pira

tof Blau przygotowali prelekcję o polskich akcentach
w historii Magdeburga, w tym, m.in., o osadzeniu Józefa Piłsudskiego w miejscowej twierdzy. Burza mózgów
podczas próby znalezienia sposobu na opowiedzenie
magdeburczykom o tym wydarzeniu, wywołała niezwykłe poruszenie wśród gospodarzy spotkania.
Ostatnim etapem podróży studyjnej było zwiedzanie Berlina. W stolicy RFN studenci podziwiali najznamienitsze zabytki, mieli okazję zobaczenia, m.in.,
Bramy Brandenburskiej, siedziby Bundestagu, placu
Poczdamskiego oraz przespacerowania się słynną
Unter den Linden. Podczas powrotu do Łodzi uczestnicy projektu zgodnie stwierdzili, że w przyszłości
ponownie będą chcieli odwiedzić Magdeburg i Berlin.
Tym bardziej, że radość, jaką daje wspólne odkrywanie najnowszej historii Niemiec i Europy, wymiana
poglądów oraz burzliwe dyskusje dowodzą, że nie
należy rezygnować z ciekawości świata i kontaktów
z sąsiadami zza Odry. 
■
Uczestnicy wyjazdu pod Bramą Branderburską

Klucz do sukcesów
Kronika rozmawia z dr. PAWŁEM BRYŁĄ, adiunktem
w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, laureatem
stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego
dla wybitnych młodych naukowców.
Jakiej problematyce poświęca pan swoje badania
naukowe?
– Obecnie moje zainteresowania koncentrują się
wokół marketingu regionalnych i ekologicznych
produktów żywnościowych na rynku europejskim
przy wykorzystaniu grantów Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzę również badania
na temat wpływu programu ERASMUS na mobilność
i zatrudnienie absolwentów – projekt MERGE oraz badania dotyczące współpracy w globalnych zespołach
wirtualnych realizujących projekty w zakresie biznesu
międzynarodowego – projekt X-Culture.
Jestem laureatem dwóch edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych
młodych naukowców Iuventus Plus i koordynatorem
ze strony polskiej w międzynarodowych projektach
badawczych. Mimo że coraz częściej pracuję w silnych
międzynarodowych zespołach badawczych, chciałbym podkreślić zasługi mojego opiekuna naukowe-

go i zarazem szefa profesora Tomasza Domańskiego
w procesie ukształtowania mojego warsztatu naukowego. Wspólnie z nim zrealizowałem kilka projektów,
których owocem jest, między innymi, monografia
Marketing produktów żywnościowych, która ukazała się
nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego
w roku 2010. Obecnie składamy do druku w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego monografię poświęconą marketingowi produktów regionalnych na europejskim rynku żywności, która podsumowuje nasze
dwuipółletnie badania.
Proszę opisać, jak wyglądało aplikowanie o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców?
– O stypendium to ubiegałem się już w zeszłym
roku, jednak bez pozytywnego rezultatu. Na szczęście, tym razem się udało. Procedura aplikacyjna jest
stosunkowo prosta. Wystarczy wypełnić wniosek na
standardowym formularzu, uzyskać opinię opiekuna
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naukowego i rady macierzystego wydziału. Należy
złożyć tę dokumentację w terminie do 31 marca danego roku. We wniosku podaje się, między innymi,
piętnaście najważniejszych publikacji z ostatnich czterech lat, udział w realizacji projektów badawczych,
doświadczenia naukowe w kraju i za granicą. Dodatkowo, z własnej inicjatywy, dołączyłem spis wszystkich swoich publikacji i referatów. Najbardziej ekscytującym momentem, na który czeka się około ośmiu
miesięcy, jest pojawienie się informacji o wynikach
konkursu na stronie internetowej ministerstwa.
Zapewne trzeba spełniać też jakieś formalne wymogi?
– Należy mieć status młodego naukowca, czyli być
zatrudnionym w jednostce naukowej i w dniu zgłoszenia wniosku nie mieć ukończonego trzydziestego
piątego roku życia. Oczywiście, powinno się także
legitymować wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
Warto zauważyć, że to określenie nie zostało precyzyjnie zdefiniowane, co oznacza możliwość zostania docenionym za sukcesy różnego typu. W moim przypadku
– myślę – że największe znaczenie miały trzy elementy:
liczba i jakość publikacji, doświadczenie w kierowaniu grantami badawczymi i ich realizacji oraz sukcesy
w międzynarodowej współpracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej. Mój dorobek naukowy obejmuje
współautorstwo monografii, autorstwo czterdziestu jeden artykułów w czasopismach naukowych, dwudziestu pięciu rozdziałów w monografiach i podręcznikach,
dwudziestu dziewięciu referatów konferencyjnych,
dwie ekspertyzy na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i dwanaście pozostałych opracowań
o charakterze naukowym i dydaktycznym.
Myślę, że szczególnie cenne są artykuły w czasopismach z tak zwanej Listy Filadelfijskiej, przy czym coraz częściej liczy się nie tylko fakt umieszczenia danego
czasopisma na tej liście, ale także jego ranga wyrażona
wskaźnikiem IF (Impact Factor). O moim zaangażowaniu w kierowaniu, przygotowaniu i wykonawstwie
projektów badawczych wspomniałem wcześniej.
Jako wydziałowy pełnomocnik rektora ds. programu
ERASMUS nawiązałem kontakty i doprowadziłem
w latach 2008–2011 do zawarcia nowych umów bilateralnych o wymianie studentów i wykładowców
z dwudziestoma trzema uczelniami zlokalizowanymi
w szesnastu krajach Europy. Jestem regularnie zapraszany do renomowanych uczelni zagranicznych jako
visiting professor. Ponadto jestem członkiem czterech
międzynarodowych towarzystw naukowych i ekspertem Narodowego Centrum Nauki w panelach HS4
i HS5. Chciałbym jednak podkreślić, że stypendium
ministra można otrzymać, legitymując się różnego
typu osiągnięciami naukowymi.
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niający się poziom prowadzonych badań naukowych,
dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody
oraz wyróżnienia krajowe i zagraniczne, stopień,
w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład
w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz dorobek
w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych
badań naukowych lub prac rozwojowych. Istotnym
elementem oceny wniosku są także: znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych
dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych
środków finansowych, udział w realizacji projektów
międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a także udział
w stypendiach i stażach zagranicznych.
Stypendium, co oczywiste, przyniesie panu wymierne korzyści. Ministerstwo będzie przecież
wspierało przez jakiś czas prowadzone przez pana
badania naukowe…
– Jest to dla mnie najważniejsze wyróżnienie
w dotychczasowej karierze. Uważam to stypendium
za szczególnie cenne i istotne ze względu na to, że
dotyczy całokształtu moich osiągnięć. Poprzednio
otrzymywałem nagrody tylko za konkretne publikacje i prace naukowe, w tym nagrodę imienia profesora
Kuli za pracę magisterską na temat Potrzeby przeprowadzenia reform w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, którą
napisałem pod kierunkiem doktora Zbigniewa Podlasiaka, i nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego
za rozprawę doktorską na temat Stymulowanie rozwoju
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy pomocy programu SAPARD na przykładzie województwa łódzkiego,
którą przygotowałem pod kierunkiem wspomnianego
już wcześniej profesora Tomasza Domańskiego.
Bardzo cenię sobie ministerialne stypendium także z uwagi na licznych i znakomitych konkurentów,
z którymi musiałem się zmierzyć w skali całego kraju
i wszystkich dyscyplin nauki. Sądzę, że to stypendium
będzie stanowiło nie tylko wymierne wsparcie finansowe przez okres trzech lat, ale również zostanie wzięte
pod uwagę w moich staraniach o uzyskanie wyższego
stopnia naukowego. Stypendium to pozwoli mi uniknąć konieczności poszukiwania dodatkowych możliwości zarobkowania poza Uniwersytetem Łódzkim.
Wielu moich kolegów i koleżanek zmuszonych jest
do podejmowania dodatkowej pracy poza macierzystą uczelnią z powodu bardzo niskich wynagrodzeń,
czego rezultatem jest ograniczenie ich aktywności naukowo-badawczej.

Jakimi kryteriami posługiwano się, oceniając złożone wnioski?

Pełni pan funkcję wydziałowego koordynatora
do spraw programu ERASMUS. Czy ostatnie zawirowania związane z niepewnym finansowaniem projektu wpływają na jego funkcjonowanie?

– Zgodnie z oficjalną wykładnią Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, bierze się pod uwagę wyróż-

– Od ponad czterech lat zajmuję się zarządzaniem
programem ERASMUS na Wydziale Studiów Między-

narodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Pojawienie się w mediach sensacyjnej wiadomości
o końcu ERASMUSA zostało dość szybko zdementowane, więc raczej nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie programu. Jednak dopóki nie zostanie przyjęta
Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020, nie możemy być całkowicie spokojni co do sposobu funkcjonowania i skali programu w przyszłości.
Jak dużym zainteresowaniem wśród studentów
i wykładowców Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych cieszą się wyjazdy za pośrednictwem ERASMUSA?
– Obecnie współpracujemy z ponad sześćdziesięcioma uczelniami zlokalizowanymi w prawie wszystkich
krajach unijnych, a także Turcji, Norwegii i Szwajcarii oraz dysponujemy bardzo dużą pulą miejsc dla
studentów, którzy chcieliby wyjechać za granicę
na semestr lub rok. Liczba kandydatów utrzymuje się
na zbliżonym poziomie od kilku lat, około 40-50 wyjazdów rocznie, na co ma wpływ wiele czynników,
między innymi, trudności finansowe, zobowiązania
rodzinne, niedostateczna znajomość języków obcych
czy też niedostrzeganie korzyści związanych z wyjazdem na stypendium zagraniczne.
Systematycznie prowadzę badania satysfakcji studentów powracających z ERASMUSA, które jednoznacznie potwierdzają, iż osoby, które zdecydowały
się na wzięcie udziału w programie, są z niego bardzo
zadowolone, uważają, że okres studiów za granicą był
zbyt krótki i rekomendowałyby taki wyjazd swoim
kolegom i koleżankom. Obserwuję także pozytywne zjawisko polegające na dynamicznym wzroście
liczby studentów zagranicznych, którzy decydują się
na przyjazd do nas za pośrednictwem ERASMUSA.
Ponadto coraz większa liczba naszych studentów korzystających z programu bierze udział w zagranicznych praktykach w firmach, instytucjach publicznych
i organizacjach non-profit.
Kadra naukowo-dydaktyczna i doktoranci naszego wydziału także chętnie korzystają z możliwości
oferowanych przez EERASMUSA. Około trzydziestu
pracowników co roku bierze udział w tygodniowych
wyjazdach mających na celu przeprowadzenie zajęć
ze studentami wybranej uczelni partnerskiej. Dzięki moim staraniom, coraz więcej osób ma możliwość
realizacji dwóch wyjazdów dydaktycznych w ciągu
roku akademickiego. Chciałbym ponadto zauważyć,
iż w programie uczestniczą także pracownicy administracyjni, którzy wyjeżdżają na szkolenia.

Roehampton University w Londynie korzystając z programu TEMPUS, a po raz drugi na piątym roku – do Université de Provence
w Aix-en-Provence, już dzięki ERASMUSOWI. Jako doktorant studiowałem przez rok w prestiżowym ośrodku naukowym zajmującym się problematyką integracji europejskiej – Kolegium Europejskim
w Brugii, gdzie uzyskałem tytuł Master of Arts in European Political and
Administrative Studies z bardzo dobrym wynikiem.
Wyjazdy te znacznie zwiększyły moje kompetencje i pozwoliły
na zdobycie wielu cennych doświadczeń. Uważam je za bardzo wartościowy element mojej edukacji. Obecnie regularnie uczestniczę
w wyjazdach dydaktycznych ERASMUSA i realizuję wizyty monitorujące w wybranych uczelniach partnerskich. Moja mobilność międzynarodowa jest bardzo duża także ze względu na udział w międzynarodowych projektach badawczych, na przykład, projekt europejski MERGE umożliwia mi co kilka miesięcy wyjazdy na spotkania
Komitetu Sterującego, które odbywają się w krajach poszczególnych
uczestników (Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania).
W związku z tym projektem piętnastego marca przyszłego roku
planujemy na naszym wydziale organizację międzynarodowej konferencji naukowej.
Co, pana zdaniem, jest kluczowe w pracy młodego naukowca?
O czym powinni pamiętać wstępujący dopiero na tę drogę?
– Nie będę pewnie zbyt odkrywczy, jeśli wskażę na determinację
w systematycznym dążeniu do celów, które należy sobie wyznaczać.
Liczy się także umiejętność identyfikacji szans i możliwości otwierających się przed młodymi naukowcami. Uważam, że obecnie dysponują
oni bardzo szerokim wachlarzem możliwości w zakresie poszukiwania źródeł finansowania badań naukowych i stypendiów wyjazdowych do renomowanych ośrodków naukowych za granicą. Są to nie
tylko programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Iuventus Plus i Mobilność Plus, ale także konkursy organizowane przez
Narodowe Centrum Nauki, w szczególności na granty badawcze
dla młodych naukowców pod nazwą PRELUDIUM i SONATA.
Ponadto młodzi naukowcy mają możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe z różnych programów badawczych i edukacyjnych Unii
Europejskiej, w tym o bardzo atrakcyjne stypendia Marie Curie. Dodatkowe możliwości stwarzają liczne umowy międzyrządowe i fundacje, na przykład: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Fulbrighta, Fundacja DAAD...
Zatem osoby aktywne i zmotywowane mają obecnie większe możliwości w tej dziedzinie niż kiedykolwiek w przeszłości. Kluczowe
znaczenie dla rozwoju kariery naukowej ma również doskonalenie
znajomości języków obcych. Jestem niezmiernie wdzięczny moim rodzicom za to, iż od mojego wczesnego dzieciństwa przykładali dużą
wagę, abym perfekcyjnie opanował dwa języki obce: angielski i francuski. Uważam, że to był klucz do moich dalszych sukcesów.
Rozmawiała: Paulina Czarnek

A czy pan sam jako student bądź pracownik naukowy korzystał z tego typu programów? Jeżeli tak,
w jaki sposób pomogły one panu się rozwinąć naukowo i nie tylko?
– Jako student miałem możliwość dwukrotnie
wziąć udział w stypendium zagranicznym. Najpierw
na trzecim roku studiów wyjechałem na semestr do
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wspólnie z JOSAI
W Pałacu Biedermanna 6 listopada podpisane zostało memorandum
o współpracy naukowej i dydaktycznej między JOSAI University Educational
Corporation w Japonii a Uniwersytetem Łódzkim.
Przewiduje ono prowadzenie wspólnych badań,
programów edukacyjnych, wymiany wykładowców,
studentów i pracowników obu uczelni. Memorandum
w tej sprawie parafowali: prof. Noriko Mizuta, kanclerz (rektor) JOSAI University oraz prof. Włodzimierz
Nykiel, rektor UŁ.
Warto wspomnieć, że JOSAI University został założony w roku 1965 przez Mikio Mizutę, wieloletniego ministra finansów rządu Japonii. Obecnie kanclerzem (rektorem) uczelni jest jego córka, wspomniana
wcześniej prof. Noriko Mizuta – specjalistka w dziedzinie literatury amerykańskiej, naukowiec Uniwersytetu Yale.
Japoński JOSAI działa w pięciu kampusach: Tokio,
Togane, Yokohama, Awa oraz Makuhari. Główną
siedzibą uczelni jest Tokio. Studiuje w niej ok. 13 tys.
słuchaczy, w tym około ośmiuset z zagranicy. JOSAI
ma podpisane umowy o współpracy z sześćdziesięcioma uczelniami na świecie; w naszym kraju pierwsze

z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych (PJWSTK) w Warszawie.
Uniwersytet Łódzki w latach 2007–2012 zawarł
137 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami wyższymi. Najwięcej z ośrodkami akademickimi
w USA i Francji, a następnie w Rosji, na Ukrainie
i w Niemczech. W tym okresie uniwersytet nawiązał
też współpracę z wieloma uczelniami azjatyckimi,
m.in., z sześcioma szkołami wyższymi w Chinach
i czterema w Japonii.

x x x

Tuż przed podpisaniem dokumentu memorandum
delegacja japońskiego uniwersytetu z jej kanclerz
prof. Noriko Mizutą, w towarzystwie prof. Zofii Wysokińskiej, prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą,
zwiedziła Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego mające
swą siedzibę w Pałacu Biedermanna.
■

S.B.

JAKOŚĆ ŻYCIA ŁODZIAN
W sali Rady Wydziału Ekono- Projekt badawczy Jakość ży- cia bezpieczeństwa, codziennych
miczno-Socjologicznego UŁ 20 li- cia mieszkańców Łodzi i jej doświadczeń związanych z korzystopada odbyła się konferencja przestrzenne zróżnicowanie staniem z miejskich instytucji czy
podsumowująca przez wspomnia- został zakończony. Realizo- komunikacji miejskiej.
ną wcześniej katedrę wyniki pro- wał go w latach 2011–2012
Z przeprowadzonych badań wyjektu dotyczącego badania jako- zespół Katedry Socjologii nika, że bolączką łodzian są prości życia łodzian. Naukowe docie- Ogólnej Instytutu Socjologii blemy finansowe – ponad 40 proc.
kania dotyczyły takich sfer, jak: Wydziału Ekonomiczno-So- badanych nie stać na wypoczynek,
warunki mieszkaniowe, warunki cjologicznego Uniwersytetu kolejnych 40 proc. nie może kupić
pracy, zdrowie i instytucje służ- Łódzkiego, a finansowany sprzętów i innych przedmiotów wyby zdrowia, kultura, rozrywka, re- był przez Urząd Miasta Ło- posażenia domu, co piątemu łodziakreacja i sport oraz infrastruktura dzi dzięki grantowi prezy- ninowi brakuje środków na wydatki
miejska (społeczna i techniczna), denta Łodzi, program: Łódź związane z leczeniem i aż jedna trzebezpieczeństwo, sytuacja mate- Akademicka.
cia mieszkańców miasta zmuszona
rialna, rodzinna i życiowa.
jest ograniczyć wydatki na kulturę.
Badania w założeniu miały dostarczyć kompleksoŁodzianie średnio oceniają swe życie na 6,5
wych informacji na temat sytuacji łodzinan, istotnych w 10-stopniowej skali; na podstawie licznych międanych niezbędnych do podejmowania decyzji i usta- dzykulturowych badań stwierdzono, że średnia
lania priorytetów na poziomie lokalnym oraz podstaw oscyluje zwykle wokół 7,5 – Łódź lokuje się zatem
do diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
nieco poniżej średniej światowej. Najbardziej zadoChcąc naszkicować obraz jakości życia przeciętne- woleni z życia są mieszkańcy nowych osiedli, nago mieszkańca socjologowie przepytali tysiąc łodzian, stępnie mieszkańcy peryferii. Najmniej zadowoleni
zdobywając szczegółowe informacje dotyczące ich ży- z życia są mieszkańcy starych osiedli, nieco bardziej
cia zawodowego i rodzinnego, stanu zdrowia, poczu- optymistyczni są mieszkańcy centrum.
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Co ciekawe, wysokość dochodów nie wpływa znacząco na to, jak łodzianie oceniają jakość swojego życia. Zaawansowane analizy statystyczne wykazały,
że to poziom wykształcenia najsilniej wpływała na
to czy łodzianin deklaruje niską, średnią czy wysoką
jakość życia; im wyższe wykształcenie, tym wyższa
deklarowana jakość życia. Kolejnym czynnikiem jest
płeć, a następnie miejsce zamieszkania. Oznacza to,
że bycie wykształconą kobietą mieszkającą na obrzeżach miasta zwiększa prawdopodobieństwo zadeklarowania wysokiej jakości życia.
Kierownikiem projektu jest prof. Ewa Rokicka.
Podczas konferencji zaprezentowano też rezultaty badawcze drugiego projektu: Zapaść demograficzna

miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi, również finansowanego z grantów prezydenta Łodzi, a realizowanego
przez Katedrę Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
Instytutu Socjologii UŁ.
Jego kierownikiem jest dr Piotr Szukalski.
Do obydwu projektów – mających istotne znaczenie dla poznania jakości życia łodzian oraz tworzenia klimatu i płaszczyzny do merytorycznej dyskusji
o sprawach miasta między mieszkańcami, mediami,
ekspertami, organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi – będziemy jeszcze wracać w kolejnych
wydaniach Kroniki.
■
Oprac.: (sb)

Nauka dla gospodarki
Na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 29-30 listopada obradowała X Regionalna
Konferencja Nauka dla Gospodarki. Tegoroczna jej edycja miała za zadanie odpowiedzieć na pytanie: Nauka dla gospodarki czy gospodarka dla nauki?
Wokół tego pytania koncentrowała się zarówno
debata podczas paneli dyskusyjnych, jak i przedmiotowe warsztaty. Panele tematyczne dotyczyły
trzech obszarów: procesu skutecznego kształcenia
absolwentów, optymalnego modelu współpracy
w nawiązaniu do zaawansowanych systemów informatycznych gromadzenia danych i transferu wiedzy
oraz sposobów i obszarów stosowania badań jakościowych w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji marketingowej. Warsztaty, zorganizowane drugiego dnia obrad, adresowane były
do studentów i doktorantów.
Learning by doing, jak podkreślano podczas konferencji, to pożądany model uczelni ukierunkowanej
na realizację celów podstawowych – edukacji i badań
naukowych – w sposób, który nie tylko pomnaża wiedzę, ale również pozwala na zdobywanie praktycznych
umiejętności w procesie kształcenia oraz na powstawanie innowacji w wyniku prac naukowo-badawczych.
Wprowadzenie takiego modelu jest możliwe jedynie
w ścisłej współpracy z otoczeniem uczelni. Dlatego organizatorzy konferencji oddali też głos reprezentantom
szeroko rozumianego biznesu, których oczekiwania
w dziedzinie zmian w procesie edukacji studentów, jak
też w realizacji badań naukowych są istotne dla władz
szkół wyższych, ich wydziałów, instytutów, katedr oraz
wszystkich jednostek odpowiedzialnych za dydaktykę
i naukę w uczelniach wyższych naszego regionu.
Ponadto pytanie zawarte w haśle tegorocznej konferencji stanowiło myśl przewodnią zarówno każdego
panelu tematycznego, jak i sesji plenarnej. Jej organizatorzy wyszli bowiem z założenia, że doskonalenie
szeroko rozumianej komunikacji między światem nauki i biznesu prowadzi do definiowania i usuwania
barier, jakie pojawiają się we wzajemnych relacjach,

a tym samym umożliwia rozwój jeszcze efektywniejszej, wysokojakościowej współpracy.
Dyskutowano, m.in., nad tym kogo, dla kogo i jak
kształcić w łódzkich szkołach wyższych. Podczas
debaty nawiązywano do prezentacji wyników raportów związku liderów Sektora Usług Biznesowych
ABSL Kluczowe efekty kształcenia. Model kompetencji
ABSL oraz raportu firmy Agrotec Polska Sp. z o.o.
na zmówienie NCBiR Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście
realizacji strategii Europa 2020.
Zastanawiano się także nad skutecznym i optymalnym modelem współpracy w obszarze badawczym
i usługowym między biznesem i nauką. Pomocą służyła
tu prezentacja dwóch różnych propozycji usprawnienia
wspomnianej współpracy wynikających z projektów innowacyjnych realizowanych we współdziałaniu biznesu
z nauką. W projekcie CONNECTION, realizowanym
przez firmę consultingową PL Europa we współpracy
z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, zaprezentowano Innowacyjny Model
Współpracy Uczelni z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych. Natomiast w projekcie EUREKA, realizowanym przez firmę Transition Technologies oraz Instytut Informatyki z Politechniki Łódzkiej, przedstawiono
drugi model współpracy polegający na budowie platformy, która usprawni komunikację i umożliwi kooperację
uczelni z przemysłem. Platforma ta byłaby dostępna zarówno dla przedsiębiorców, jak i placówek naukowych.
Tematem wiodącym forum Humanistyka dla biznesu
była kwestia zastosowania wyników innowacyjnych
badań humanistycznych i społecznych w dziedzinie
komunikacji marketingowej. Odbyły się prezentacje
oryginalnych metod i projektów badawczych oraz
dyskusja panelowa.

>
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Przedstawiono: metodę foresightu kulturowego
pozwalającą przewidywać trendy i zmiany kulturowe, wyniki etnograficznego badania mechanizmów
decyzji zakupowych Polek i Polaków, rezultaty analizy kulturowej aktualnych trendów w reklamowaniu
piwa. Przygotowano też warsztaty kreacji reklamowej
dla studentów kierunków humanistycznych, których
celem było zdobywanie i doskonalenie umiejętności
w zakresie tworzenia komunikacji reklamowej
na podstawie wyników badań etnograficznych, a także konkurs dla doktorantów Projekt uczelnia 2050.
Polegał on na zaprojektowaniu uczelni przyszłości
– atrakcyjnej zarówno dla studentów, naukowców, jak
i dla pracodawców; gdzie wszyscy mogliby rozwijać
swoje pasje, realizować marzenia i wdrażać pomysły z korzyścią zarówno dla sektora naukowego, jak
i biznesowego; gdzie pracodawcy mieliby możliwość
wywierania wpływu na procesy edukacji i prowadze-

nia badań, tak by były one interesujące dla gospodarki
i społeczeństwa. Uczelni, która będzie inspirującym
miejscem pracy i rozwoju, która będzie odpowiadać
na wyzwania przyszłości. Projekt powinien proponować innowacyjne rozwiązania zarówno krótko-,
jak i długoterminowe.
Konferencję zorganizowały: Regionalny Punkt
Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej – Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego wraz z konsorcjantami:
Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Medycznym
oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach.
Została ona dofinansowana ze środków projektu Regionalny Punkt Kontaktowy Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz sponsora – domu mediowego PanMedia Western Sp. z o.o. 
■
Oprac.: (sb)

Wyzwania współczesnego świata

Fot.: Zdzisław Machnicki

W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu
Łódzkiego w dniach 18-19 października
odbyła się konferencja na temat: NATO wobec wyzwań współczesnego świata. Obrady
otworzył prof. Zbigniew Góral, prorektor
UŁ ds. studenckich i toku studiów.

Występuje wieloletni ambasador przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej
prof. Jerzy M. Nowak

Podczas sesji plenarnej wystąpili, m.in.: wieloletni
ambasador przy NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej
prof. Jerzy M. Nowak, prof. Longin Pastusiak, senator Bogdan Klich, I zastępca szefa Sztabu Generalnego
gen. broni Mieczysław Gocuł, zastępca dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Pietrzak, dyrektor polskiego oddziału German Marshall Fund Andrew Michta,
prof. Andrzej Makowski z Akademii Marynarki Wojennej. Odtworzone zostało nagranie wideo z wystą-
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pieniem europarlamentarzysty Krzysztofa Liska, wiceprzewodniczącego unijnej Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).
Na debatę przybyli eksperci z uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, Poznańskiego, Szczecińskiego, Lubelskiego,
Jana Kochanowskiego. Udział w niej wzięli także
przedstawiciele Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Collegium Masoviense, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii OBWE
w Biszkeku, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Zaproszenie szerokiej grupy uczestników o różnych zainteresowaniach badawczych było świadomym działaniem organizatorów, którzy wyszli z założenia, że analizowana problematyka wymaga interdyscyplinarnej debaty. Organizatorom konferencji zależało, aby zgromadziła ona przedstawicieli różnych
dziedzin nauki, co w praktyce umożliwiło pełniejsze
ukazanie zadań, wyzwań i problemów, przed jakimi
staje NATO, które po zakończeniu zimnej wojny przejawia dużo szersze, bo globalne, ambicje i to nie tylko
w wymiarze militarnym. Tym samym, celem organizatorów było także zainicjowanie analizy wyzwań
o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym oraz kulturowym w perspektywie nie tylko europejskiej, ale również światowej. Nie zabrakło też
relacji z Unią Europejską i Polską.
Podczas konferencji dokładnie omówiono i przedyskutowano, m.in., globalne wyzwania dla przyszłości NATO, także przez pryzmat najnowszej koncepcji
strategicznej oraz dla szczytów w Lizbonie i Chicago.
Nie zabrakło elementów niemilitarnych, w tym referatów na temat operacji pokojowych, reagowania kryzysowego oraz wykorzystania instrumentów soft power
i cyber-bezpieczeństwa. Przedstawiono również rolę

Recepty na Europę
W ostatnim czasie odbyły się na Uniwersytecie
Łódzkim dwa interesujące spotkania zorganizowane w cyklu wykładów rektorskich, coraz bardziej utrwalających się w akademickiej tradycji
naszej uczelni.
W Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji
11 października podczas Dziesiątego Wykładu Rektorskiego na temat The Protection of Our Rights as Taxpayers mówił prof. Philip Baker z Wielkiej Brytanii.
Uczony jest królewskim doradcą w Londynie i wykładowcą w Institute for Advanced Legal Studies of
London University. Wcześniej był profesorem i szefem School of Tax Law at Queen Mary University of
London. Członek Permanent Scientific Committee of

Honor Academicus 2012
Już po raz trzeci łódzkie środowisko akademickie wyróżniło lokalnych dziennikarzy popularyzujących w swoich materiałach naukę i działalność uczelni wyższych.
Podczas uroczystej gali w Teatrze Nowym 14 października ogłoszono nazwiska nominowanych oraz
laureata Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy Honor Academicus.

Fot.: Zdzisław Machnicki

NATO w kształtowaniu bezpieczeństwa transatlantyckiego i światowego, rozwiązywaniu kryzysów
(chociażby na Bałkanach czy w Afryce Północnej) oraz
w zapewnianiu bezpieczeństwa energetycznego.
Szeroka tematyka konferencji w połączeniu
z wieloaspektowym, interdyscyplinarnym ujęciem
zaowocowała ponad sześćdziesięcioma referatami.
Bogactwo wystąpień spowodowało też konieczność
podziału obrad na aż na dziesięć paneli. Ożywiona
dyskusja toczyła się nad często odważnymi tezami.
By jednak interesujące analizy i wnioski nie zaginęły wraz z końcem obrad, ich widocznym rezultatem
będzie przygotowywana książka, w której znajdą się
wygłoszone referaty.
Konferencja zorganizowana została przez Katedrę
Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowym patronatem
objęli ją: Ministerstwo Obrony Narodowej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Prezydent Miasta Łodzi,
Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Rektor UŁ.
Warto też wspomnieć, że na początku obrad
prof. Robert Łoś, szef wspomnianej wcześniej katedry,
poinformował o powstaniu Centrum Badań nad Po-

Na zdjęciu od lewej: Andrew Michta, gen. broni Mieczysław Gocuł, prof. Longin
Pastusiak, prof. Robert Łoś

kojem im. Waldemara Michowicza, którego celem jest
prowadzenie interdyscyplinarnych prac naukowych
o charakterze badawczym, analitycznym, szkoleniowym oraz dydaktycznym.
■

Robert Czulda

the International Fiscal Association oraz zarządu International Bureau for Fiscal Documentation. Autor
wielu cennych publikacji poświęconych międzynarodowemu prawu podatkowemu, jak również problemom podatników i prawom człowieka.
Natomiast 26 listopada, także w Auli Niebieskiej
Wydziału Prawa i Administracji, gościem łódzkiego
środowiska akademickiego był prof. Jerzy Buzek, naukowiec, polityk, działacz Solidarności, społecznik i pedagog. Były premier RP i przewodniczący Parlamentu
Europejskiego oraz wiceprzewodniczący Europejskiego Forum Gospodarczego zaproszony na Uniwersytet Łódzki na Jedenasty Wykład Rektorski w swoim
wystąpieniu nt. Jak uleczyć Europę? prezentował własne recepty na jej uzdrowienie. Wśród nich preferował
dalszą integrację Starego Kontynentu. 
■
Oprac.: (sb)
Jej kapituła – w skład której wchodzą rektorzy: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Wyższego Seminarium
Duchownego oraz prezes Oddziału Polskiej Akademii
Nauk w Łodzi – tym razem przyznała tylko jedną nagrodę, którą otrzymał Jacek Grudzień, dziennikarz
radiowy i telewizyjny (TVP Łódź).
Nominowani do nagrody Honor Academicus 2012
byli także redaktorzy: Piotr Borowski z TVN 24,
Anna Groblińska z Radia Łódź oraz Jacek Walczak

>
45

Fot.: Centrum Promocji UŁ

i Kamil Szubański z oddziału łódzkiego Polskiej
Agencji Prasowej.
Ideą Nagrody Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy, przyznawanej od roku 2010, jest wyróżnianie
redaktorów lokalnych mediów, którzy w swej pracy rzetelnie i profesjonalnie realizują tematykę środowiska naukowego regionu, życia studenckiego,
rozpowszechniają wiedzę o funkcjonowaniu uczelni
w świadomości mieszkańców regionu oraz kraju. Organizatorom przyświeca również cel zintegrowania
przedstawicieli nauki i mediów.
Dotychczas laureatami Honor Academicus zostali: Paweł Patora z Dziennika Łódzkiego (2010); Michał
Frąk z Gazety Wyborczej oraz Zespół Redakcyjny Magazynu kulturalnego TVP Łódź (2011). 
■

Na pierwszym planie red. Jacek Grudzień, laureat nagrody Honor
Academicus 2012

Agnieszka Garcarek-Sikorska

Profesor
Konrad Jażdżewski
(1908–1985)
Związany z trzema miastami, które stanowiły kolejne etapy jego kariery naukowej. W Poznaniu rozpoczął studia
prehistoryczne, Warszawa umożliwiła mu rozwinięcie
swoich zainteresowań w Państwowym Muzeum Archeologicznym, natomiast w Łodzi prowadził samodzielną
działalność badawczą w odbudowującym się Muzeum
Miejskim i nowo powstałym uniwersytecie.

Konrad, jedyny syn Henryka
i Cecylii Jażdżewskich, urodził
się 23 listopada 1908 r., w Kluczborku. Po ukończeniu gimnazjum
rozpoczął studia prehistoryczne
w Poznaniu. Egzamin magisterski zdał w roku 1930 i rozpoczął
pracę w Państwowym Muzeum
Archeologicznym w Warszawie,
gdzie był zatrudniony aż do wybuchu II wojny światowej. W tym
czasie powstawała jego rozprawa
doktorska Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej. Natomiast wieloletnie badania
w Brześciu Kujawskim zostały
podsumowane w rozprawie Cmentarzyska kultury ceramiki wstęgowej
i związane z nimi ślady osadnictwa
w Brześciu Kujawskim, która stała
się podstawą do habilitacji na Uni-
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wersytecie Poznańskim. W kwietniu 1939 r., po jej obronie, uzyskał
stopień docenta. Propozycję objęcia
kierownictwa Katedry Prehistorii
na Uniwersytecie Stefana Batorego
w Wilnie zniweczyły naukowcowi
tego samego roku wydarzenia zapoczątkowane 1 września.
Pierwsze miesiące wojny zdezorganizowały działanie wszystkich instytucji i placówek kulturalno-naukowych, administracja była
zaś stopniowo przejmowana przez
okupanta. Po opanowaniu przez
Niemców Warszawy zaczęło się
rabowanie uprzednio zamkniętych
archiwów, bibliotek, muzeów.
W lutym 1940 r. podjęto decyzję
o ponownym otwarciu Państwowego Muzeum Archeologicznego
w stolicy. Na kierownika placówki

przez przedwojennego dyrektora
wskazany został Konrad Jażdżewski. Jesienią tego samego roku zbiory archeologiczne przeniesiono do
Muzeum Miasta Warszawy.
Po zakończeniu wojny Profesor
postanowił udać się do Łodzi, skąd
docierały informacje o mającym
powstać tam uniwersytecie. Na
początku zgłosił się do Miejskiego
Muzeum Prehistorycznego. Po wycofaniu się Niemców jego zbiorami
zaopiekowała się Halina Anna Koszańska, która przed wojną studiowała prehistorię na Uniwersytecie
Warszawskim. Później udał się
do mieszkania swego przyjaciela
z czasów studenckich Jana Dylika,
geografa, pasjonującego się również archeologią. On wprowadził
Jażdżewskiego do grona uczo-

nych, którzy zajęli się organizacją uniwersytetu oraz
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
W łódzkim muzeum prehistorycznym 21 marca
1945 r. został zatrudniony na stanowisku kierownika, a 17 listopada tego samego roku mianowany
dyrektorem wspomnianej placówki. Jednakże już
1 stycznia 1950 r. Miejskie Muzeum Prehistoryczne
przekształcono w Muzeum Archeologiczne w Łodzi.
Nie mogąc też znaleźć odpowiedniego opiekuna dla
zbiorów etnograficznych zgromadzonych w Miejskim Muzeum Etnograficznym, nazwanym później
Muzeum Etnograficznym w Łodzi, Centralny Zarząd
Muzeów i Ochrony Zabytków zniósł jego samodzielność i połączył je z Muzeum Archeologicznym. W ten
sposób powstało Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, którego dyrektorem został Konrad
Jażdżewski. Profesor kierował nim do roku 1979.
Po przejściu na emeryturę nadal był tam zatrudniony
na pół etatu w charakterze konsultanta naukowego
Zespołu Działów Archeologicznych.
Nie mniej uwagi niż muzeum poświęcił uczony
pracy uniwersyteckiej. Dzięki niemu na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego powstała Katedra Prehistorii. Oficjalnie została powołana do życia
1 kwietnia 1945 r., choć pierwsze wykłady odbyły się
już w marcu tego roku. Rzutkość jej jedynego organizatora zapewniła katedrze sprawne funkcjonowanie
od pierwszych dni, mimo braku odpowiednich pomocy naukowych, kadr i pomieszczeń.
Karierę uniwersytecką rozpoczął od stanowiska
profesora kontraktowego. Decyzją Prezydenta Krajowej Rady Narodowej z 1 czerwca 1946 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a 30 maja 1957 r.
profesorem zwyczajnym.
W pierwszej połowie roku 1952 nastąpiła reorganizacja Katedry Prehistorii, którą przemianowano
na Katedrę Archeologii Polski. Natomiast już rok
wcześniej wstrzymano nabór na studia archeologiczne. Przez pięć lat nauka ta, jak to ujął w pamiętniku
Profesor, pełniła funkcje usługowe wobec innych kierunków. Antropolodzy, historycy lub etnografowie
mogli uczęszczać na zajęcia z archeologii, traktując ją
jednak jako przedmiot dodatkowy. W tym czasie podjęto również nieudaną próbę usunięcia Jażdżewskiego
z uczelni. Archeologia jako samodzielny kierunek powróciła na UŁ w 1956 r.
Rok 1960 zapisał się kolejnymi zmianami w Katedrze
Archeologii Polski (od 1967 r. Katedrze Archeologii),
w której powołano dwa zakłady – Archeologii Polski
Pierwotnej i Starożytnej (kierownik – prof. Konrad Jażdżewski) oraz Archeologii Polski Średniowiecznej (kierownik – prof. Andrzej Nadolski).
W okresie siedemnastu lat pracy na Uniwersytecie
Łódzkim Profesor wypromował pięćdziesięciu magistrów. Pod jego opieką powstało osiem rozpraw doktorskich. Współpraca uczonego z UŁ została zakończona na jego pisemny wniosek 14 lutego 1972 r.
W wyniku energicznej działalności uczonego
w roku 1947 powstał w Łodzi oddział Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego. Dwa lata później dzięki

jego staraniom powołano także Oddział Numizmatyczny Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego.
W rezultacie zmian mających na celu ograniczenie
pluralizmu instytucjonalnego połączono obie instytucje, w rezultacie czego powstało Polskie Towarzystwo
Archeologiczne i Numizmatyczne. Łódzkim Oddziałem PTAiN do roku 1963, a potem w latach 1971–1973,
kierował Jażdżewski. Od 1953 do 1971 r. był także wiceprezesem zarządu głównego tego towarzystwa.
Jednym z największych przedsięwzięć podjętych
przez uczonego po II wojnie światowej były badania
związane ze zbliżającymi się obchodami 1000-lecia
państwa polskiego. Miały one na celu lepsze poznanie dziejów i kultury ziem polskich w drugiej połowie
pierwszego tysiąclecia i początkach drugiego. Aby
nadać im charakter kompleksowy, połączono wysiłki
przedstawicieli różnych nauk: archeologów, historyków, antropologów, botaników etc.
W badania te zaangażował się również Konrad
Jażdżewski, który kierował pracami wykopaliskowymi w Gdańsku, Lutomiersku i Grodach Czerwieńskich. Udało mu się także włączyć w ten projekt
Tum pod Łęczycą.
W rezultacie zmian strukturalnych Kierownictwu
Badań nad Początkami Państwa Polskiego (instytucji
koordynującej badania milenijne) nadano rangę instytutu w strukturze Polskiej Akademii Nauk (Instytut
Historii Kultury Materialnej). Zreorganizowano również oddziały terenowe. W miejsce Kierownictwa Prac
Wykopaliskowych w Gdańsku i Łęczycy powołano
Zakład Archeologii Polski Środkowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, w skład którego weszły
stacje archeologiczne w Gdańsku i Łęczycy. Mimo tych
zmian koordynatorem badań na obu stanowiskach
do roku 1961 pozostał Konrad Jażdżewski.
Profesor zaangażował się także w działalność
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, które zostało
reaktywowane zaraz po wojnie. Dzięki uczestnictwu w zebraniach ŁTN mógł poddać pod dyskusję
plany i zamierzenia związane z Atlasem do Pradziejów Słowian, który ukazał się drukiem w 1948 r. jako
pierwszy tom nowej serii wydawniczej Acta Prehistorica Universitatis Lodziensis (później przemianowanej
na Acta Archaeologica Lodziensia). Dzięki temu, przy
poparciu ŁTN, powstała pierwsza seria monografii
archeologicznych w Łodzi.
Profesor był również aktywny na arenie międzynarodowej będąc, m.in., członkiem Polskiego Komitetu
Międzynarodowego Unii Nauk Prehistorycznych,
gdzie zainicjował wydawanie polskiej serii Inventaria Archaeologica, a później również współredagował
międzynarodowy słownik archeologiczny Glossarium Archaeologicum. Kolejnym przedsięwzięciem,
w które zaangażował się uczony w PKM UNP było
współtworzenie wydawnictwa Archaeologia Urbium
(Pologne), poświęconego prezentowaniu kultury materialnej miast średniowiecznych przebadanych archeologicznie.
Członkostwo w Unii Nauk Prehistorycznych umożliwiło Profesorowi poznanie redaktora serii Ancient
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Peoples and Places, który namówił go do napisania syntezy dotyczącej ziem polskich w pradziejach. Poland,
bo taki tytuł nosiła praca napisana przez Konrada
Jażdżewskiego, została opublikowana w roku 1965
w Londynie i przyniosła mu uznanie w międzynarodowym środowisku archeologicznym.
W okresie całej kariery naukowej Profesor otrzymał ponad czterdzieści wyróżnień i odznaczeń. Do
ostatnich dni swego życia był niezwykle aktywny naukowo. Podsumowaniem jego działalności
w dziedzinie archeologii stała się praca Pradzieje
Europy Wschodniej (1981 r.). Nagrodą za wieloletnią
służbę nauce, ale i rekompensatą za wszystkie dozna-

ne krzywdy, był przyznany uczonemu, krótko przed
śmiercią, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Łódzkiego. Zmarł 21 kwietnia 1985 r.
Zasługi Profesora dla Łodzi są znaczące. Przyczynił się przede wszystkim do stworzenia w tym mieście ośrodka archeologicznego. Dzięki jego zabiegom
archeologia została wprowadzona na grunt interdyscyplinarny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Wszystkie instytucje, których powstanie zainicjował,
funkcjonują do dziś, choć niektóre na skutek reorganizacji zmieniły swoje nazwy. 
■

Aleksandra Jeleń

Indeks
numer jeden
Minionego lata symbolicznemu zamknięciu uległ początkowy rozdział historii łódzkiej humanistyki: odeszła na zawsze Helena Maria Jędrzejewska, zasłużona
nauczycielka i animator kultury, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży, pierwsza studentka Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Łódzkiego, właścicielka indeksu z numerem 1-H.
Zdjęcie z czasów studenckich

Urodziła się 3 lutego 1922 r.
w Paradyżu, powiat Opoczno. Jej ojciec był urzędnikiem, matka zajmowała się domem. Kilka miesięcy po
urodzinach córki, rodzina Jędrzejewskich przeniosła się do Opoczna,
gdzie w czerwcu 1923 r. przyszedł
na świat brat Marii Włodzimierz,
późniejszy profesor UŁ. Choć w następnych latach Maria z rodzicami
i bratem kilkakrotnie wyjeżdżała
z tego miasta (w okresie kryzysu
ekonomicznego lat trzydziestych jej
ojciec zmuszony był podejmować
pracę w innych miejscowościach,
m.in., w Skarżysku-Kamiennej,
w Żarnowie), jednak zawsze były
to wyjazdy o charakterze tymczasowym. Opoczno bowiem uważała
za swe rodzinne miasto. Spędziła
też w nim niemal całe życie.
Po ukończeniu w roku 1936
szkoły powszechnej rozpoczęła naukę w Państwowym Gimnazjum
i Liceum im. św. Stanisława Kostki
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w Końskich. W Opocznie w okresie
międzywojennym nie było szkoły
średniej. Podczas okupacji, w miarę możności, kontynuowała naukę
na tajnych kompletach, a po wyzwoleniu wstąpiła wraz z bratem
do nowo utworzonego Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum
i Liceum im. Stefana Żeromskiego
w Opocznie, gdzie latem 1945 r.
obydwoje zdali maturę i uzyskali,
jako dwoje z pięciorga pierwszych
absolwentów tej szkoły, świadectwa dojrzałości.
Jesienią roku 1945 rodzeństwo Jędrzejewskich przyjechało do Łodzi,
by podjąć studia na nowo utworzonym tu uniwersytecie. Maria
Jędrzejewska zapisała się na studia
polonistyczne, gdzie uczęszczała
na zajęcia prowadzone przez tak
wybitnych profesorów, jak: Henryk
Ułaszyn, Stanisław Adamczewski,
Stefania Skwarczyńska i Zdzisław
Stieber. Studia ukończyła w 1951 r.,

uzyskując tytuł magistra filozofii
w zakresie filologii polskiej na podstawie pracy magisterskiej nt. Przedrostki na- i naj- w głównych zabytkach
języka polskiego XIV i XV wieku.
Choć w czasie studiów dała się
poznać jako obiecujący językoznawca – jej praca magisterska cytowana
jest, m.in., w pomnikowej Historii
języka polskiego Zenona Klemensiewicza – jednak jej powołaniem
okazała się praca nauczycielska
– najpierw w Łodzi, gdzie jeszcze
w czasie studiów uczyła języka polskiego w szkołach podstawowych,
a później, od roku 1951, w rodzinnym mieście. Do Opoczna wróciła
po ukończeniu studiów, by podjąć
obowiązki nauczyciela języka polskiego w swej dawnej szkole – opoczyńskim liceum, w którym przepracowała ponad trzydzieści lat.
Z macierzystą szkołą związana
była do końca życia, stając się jedną z najbardziej znanych postaci

opoczyńskiego środowiska nauczycielskiego, cenioną
i szanowaną za wysokie kwalifikacje zawodowe, stałość
poglądów i wierność swemu powołaniu pedagogicznemu. Przez długie lata pracy nauczycielskiej wychowała bardzo liczne grono absolwentów, wśród których
znalazło się wielu późniejszych pracowników nauki,
lekarzy, prawników, nauczycieli i duchownych; trudno
byłoby znaleźć dziedzinę życia społecznego i kulturalnego Opoczna i powiatu opoczyńskiego, w której nie
znalazłoby się wielu jej uczniów i wychowanków.
Przez cały okres pracy pedagogicznej łączyła dydaktykę z działalnością w zakresie upowszechniania
kultury, koncentrując się na propagowaniu czytelnictwa. Przez wiele lat, zarówno w początkach swej
kariery zawodowej, jak i po odejściu na emeryturę,
pracowała w bibliotece opoczyńskiego liceum, gdzie
prowadziła Koło Miłośników Książki, przekształcone
następnie w Koło Polonistów. Jednocześnie kierowała
szkolnym zespołem teatralnym, który w okresie niemal dwudziestu lat działalności stał się jednym z najlepszych teatrów szkolnych regionu, zyskując nie tylko szeroki aplauz mieszkańców Opoczna, ale również
wiele nagród na wojewódzkich przeglądach teatrów
amatorskich ziemi kieleckiej.
Wśród wystawionych pod jej dyrekcją przedstawień
były zarówno dzieła klasyki światowej (Antygona Sofoklesa), wielkie dramaty polskiego romantyzmu (Lilla
Weneda i Balladyna Słowackiego), jak i sztuki związane
bezpośrednio z tradycją Opoczna i regionu opoczyńskiego, na przykład: Uciekła mi przepióreczka patrona jej
szkoły Stefana Żeromskiego; Lekkomyślna siostra urodzonego w Opocznie Włodzimierza Perzyńskiego.
W ostatnich latach pogarszający się stan zdrowia nie
pozwalał Marii Jędrzejewskiej na aktywne uczestnictwo
w życiu rodzinnego miasta i regionu, ale częste odwiedziny zarówno jej kolegów nauczycieli, jak i dawnych
uczniów umożliwiały jej podtrzymywanie kontaktów
ze środowiskiem miejscowego liceum, którego rozwojem do końca życia pozostała głęboko zainteresowana.
Zmarła w Opocznie 30 sierpnia 2012 r., zaledwie
kilka miesięcy po śmierci swego brata; została pochowana w grobie rodzinnym w Żarnowie. 
■

Jan Jędrzejewski

PS
Losy rodziny Jędrzejewskich splatają się z dziejami Uniwersytetu Łódzkiego tworząc mały przyczynek do historii naszej uczelni. Oprócz Marii Jędrzejewskiej z uniwersytetem związany byli:
– jej brat Włodzimierz Jędrzejewski (1923–2012), student UŁ (chemia, 1945–1951), magister filozofii w zakresie
chemii (1951), doktor nauk przyrodniczych (1961), doktor habilitowany nauk chemicznych (1974), profesor UŁ i pracownik naukowo-dydaktyczny (1948–1993), twórca i długoletni
kierownik Zakładu Analizy Instrumentalnej UŁ (1978–1993),
wicedyrektor Instytutu Chemii (1981–1987)
– Jadwiga Badecka-Jędrzejewska (ur. 1934), żona Włodzimierza, studentka UŁ (chemia, 1952–1956), magister chemii (1956), doktor chemii (1967), pracownik naukowo-dydaktyczny UŁ (1956–1999)
– Jan Jędrzejewski (ur. 1963), syn Włodzimierza i Jadwigi, student UŁ (filologia angielska, 1980–1985), magister

filologii angielskiej (1985), doktor filozofii w zakresie literatury
angielskiej (Oxford, 1992), pracownik naukowo-dydaktyczny
UŁ (1984–1989). Obecnie profesor literatury angielskiej i porównawczej, University of Ulster w Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
– Anna Jędrzejewska (ur. 1968), córka Włodzimierza
i Jadwigi, studentka UŁ (filologia polska, 1986–1991; filologia
angielska, 1989–1994), magister filologii polskiej (1991), magister filologii angielskiej (1994), absolwentka Podyplomowych
Studiów Europejskich UŁ (1994), pracownik Instytutu Europejskiego w Łodzi, obecnie zastępca dyrektora generalnego.  ■

(Red.)

Indeks studentki filologii polskiej Heleny Marii Jędrzejewskiej
z numerem 1

Autografy ówczesnych i późniejszych sław filologicznych, zaliczające w indeksie wykłady studentce z Opoczna

Dyplom magisterski Heleny Marii Jędrzejewskiej, absolwentki
filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim
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Zasłużeni dla Łodzi
W Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi
9 listopada odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Za Zasługi dla Miasta Łodzi.
W 11-osobowym gronie uhonorowanych nimi łodzian znalazło się dwoje pracowników naukowych
naszej uczelni:
Profesor dr hab. Witold Tomasz Kasperkiewicz –
ekonomista na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kieruje Zakładem Mikroekonomii w Instytucie Ekonomii. Przedmiotem
zainteresowań naukowych profesora są zagadnienia
procesów innowacyjnych w gospodarce i integracji europejskiej. Za osiągnięcia naukowe trzykrotnie otrzymał nagrody ministra nauki i szkolnictwa
wyższego. Wielokrotnie wyróżniany był nagrodami
rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Dwukrotnie sprawował funkcję dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. Był też prodziekanem. Jest doradcą,
współorganizatorem i wykładowcą w organizacjach
pozarządowych, w tym w Regionalnym Centrum

Długie szlaki
studenckiej turystyki
W Muzeum Geologicznym Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego 6 października odbyło się seminarium
historyczne Turystyka studencka w drugiej
połowie XX wieku a dzisiaj.
Wygłoszone zostały dwa referaty: Jerzego Chałubińskiego nt. Zarys historyczny turystyki akademickiej
w Łodzi w latach 1950–1975 oraz Jerzego Lewartowskiego nt. Turystyka studencka w drugiej połowie XX wieku a obecnie. O dzisiejszych przedsięwzięciach Biura
Podróży i Turystyki Almatur w Łodzi poinformował
jego dyrektor Włodzimierz Kurzyk.
W seminarium uczestniczyło pięćdziesiąt osób,
zaangażowanych w turystykę studencką w różnych
latach. Przypomniano prawie wszystkie istotne wydarzenia i inicjatywy klubów turystycznych.
Do historii przechodzi niewątpliwie data 6 marca
1959 r., kiedy to z inicjatywy słuchaczy Uniwersytetu
Łódzkiego z Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów
Polskich powstał pierwszy w Łodzi studencki klub
turystyczny. Przyjął on nazwę Akademicki Klub Turystyczny STONOGA; od liczby nóg, które stawiły się
na zebraniu założycielskim. Działalność rozpoczął
od organizowania coniedzielnych pieszych wycieczek
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Rozwoju Gospodarki i Przedsiębiorczości dla właścicieli małych firm i dla rozpoczynających działalność
gospodarczą. Działa na rzecz integracji organizacji
pozarządowych i małych przedsiębiorców z Uniwersytetem Łódzkim.
Profesor nadzw. dr hab. Małgorzata Elżbieta Leyko – wykładowca akademicki na Uniwersytecie Łódzkim, były prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ
ds. studenckich. W badaniach naukowych koncentruje się na historii teatru niemieckiego i żydowskiego
w Łodzi. Jest autorką wielu publikacji książkowych,
artykułów oraz recenzji teatralnych. Pod jej redakcją
powstał tom Łódzkie sceny żydowskie – pierwsza publikacja w języku polskim prezentująca obecny stan badań nad działalnością teatrów żydowskich w naszym
mieście, który znakomicie wpisuje się w opis dziejów
teatru żydowskiego. Publikacja została wyróżniona
Zespołową Nagrodą Naukową Prezydenta Miasta Łodzi. W uznaniu dla jej pracy naukowej i dydaktycznej
odznaczona została Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prowadzi granty finansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki. Nieprzeciętny talent dydaktyczny sprawia, że pełni, m.in., funkcję
pełnomocnika do spraw programu SOCRATES. 
■
Oprac.: (sb)

po okolicach Łodzi. Cieszyły się one bardzo dużym
zainteresowaniem studentów.
W późniejszych latach klub organizował imprezy
z zakresu turystyki kwalifikowanej. W roku 1961 STONOGA stała się instancją międzyuczelnianą, skupiającą
studentów wszystkich łódzkich szkół wyższych. Nastąpił wówczas jej żywiołowy rozwój. W ciągu niespełna
roku wstąpiło do klubu tysiąc osób. W roku akademickim 1965/1966 koło PTTK przy UŁ przekształciło się
w Studencki Klub Turystyczny ZSP-PTTK W Siną Dal.
Przygotował on I Rajd Uniwersytetu Łódzkiego w Góry
Świętokrzyskie. Klub organizował także Nietypowe Rajdy Andrzejkowe oraz wypady na Ziemię Lubuską.
Podczas seminarium wiele mówiono o środowiskowych klubach turystycznych, takich jak Akademicki
Klub Narciarski (przekształcony z AKT Stonoga), Akademicki Klub Jeździecki ZSP, Akademicki Klub Kadry,
Akademicki Klub Turystyki Górskiej (jego członkiem
był m.in. himalaista Piotr Pustelnik), a także ośrodek
w Soczewce, festiwal YAPA.
Największym klubem środowiskowym był działający od 1967 r. Akademicki Klub Żeglarski ZSP-PTTK.
W roku 1973 liczył ok. 530 członków w tym dwóch
jachtowych kapitanów żeglugi wielkiej, sześciu jachtowych kapitanów żeglugi bałtyckiej, dwudziestu
dwóch jachtowych sterników morskich. Największym
osiągnięciem klubu – poza organizacją setek obozów,
rejsów zalewowych – była wyprawa w roku 1972 jachtem Konrad na Islandię.
Seminarium towarzyszyła projekcja czarno-białego
filmu, jaki zachował się z rajdu PŁ Jura ’71. W kapi-

Fot.: STA Siódemki

talny sposób oddaje on atmosferę studenckich imprez
turystycznych. W poszczególnych wystąpieniach akcentowano wielkie zasługi organizacyjne, jakie wnosiło ZSP i SZSP w rozwijanie i wspieranie wszelkich
studenckich inicjatyw w dziedzinie turystyki.
Wieczorem w lokalu GKO Kasyno przy ul. Tuwima odbył się bal pokoleń, w którym uczestniczyło dwieście osób. Podczas spotkania kilku generacji
akademickiej turystyki Andrzej Mikołajczyk, prezes Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki wręczył dyplomy uznania tego stowarzyszenia
z dedykacją: za wieloletnie wytyczanie szlaków turystyki studenckiej i zorganizowanie jubileuszu jej 60-lecia
wraz z 55. rocznicą powstania BPiT Almatur. Otrzymali
je: Jerzy Chałubiński, Jerzy Lewartowski i Włodzimierz Kurzyk. Toast za dalszą pomyślność i rozwój
akademickiej turystyki wzniósł senator RP Ryszard
Bonisławski, niegdyś też działacz studenckiego ruchu turystycznego.
Zarówno podczas seminarium, jak i balu podkreślano, że aktywność w turystyce studenckiej wykształtowała wśród jej uczestników wspaniałe wartości, m.in.,
zamiłowanie do działania w zespole, odrzucanie
własnego egoizmu, skłonność do kompromisu, które
na długo łączą i bardzo pomagają w życiu.

Spotkanie po latach; na zdjęciu na pierwszym planie od lewej: Jerzy Lewartowski,
Włodzimierz Kurzyk, Jerzy Chałubiński, Ryszard Bonisławski, Andrzej Mikołajczyk

Podwójny jubileusz studenckiej turystki odbył się
dzięki pomocy i patronatowi prof. Stanisława Liszewskiego z Uniwersytetu Łódzkiego.
■

(ga)

NAJPIERW JEŚĆ, POTEM FILOZOFOWAĆ
Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego już po raz ósmy gościła latynistów
polskich i ze Stanów Zjednoczonych na kolejnej konferencji z cyklu Concilia Latina Lodziensia pod hasłem Primum edere, deinde philosophari (Najpierw jeść, potem filozofować), która odbyła się 2 czerwca.
Z odczytami wystąpili pracownicy i studenci katedry, a także goście z innych ośrodków polskich, m.in.:
prof. Mikołaj Szymański z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Robert Zawadzki z AJD w Częstochowie,
dr Katarzyna Ochman z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wystąpienia referentów dotyczyły różnego spojrzenia
na kwestie żywieniowe zarówno w starożytności, jak
i w czasach późniejszych, dyskutowano o dietach, magicznych przepisach, a także o afrodyzjakach.
Gość specjalny prof. Maciej Kokoszko, dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, uświetnił konferencję poczęstunkiem – przygotowaną przez siebie
bizantyńską potrawą – ptisaną. W serwowaniu innych
starożytnych specjałów sekundowała mu doktorantka
mgr Sylwia Rzeźnicka.
Po obradach i poczęstunku na gości czekała kolejna niespodzianka – część artystyczna przygotowana
przez dr Annę Maciejewską wraz z zespołem studentek filologii klasycznej oraz dr Małgorzatą Skowronek
z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ. Rolę konferansjera pełniła dr Sławomira Brud z Katedry Filologii
Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchania cyklu wybranych pieśni i piosenek w różnych językach
europejskich, m.in. w: czeskim, greckim, rosyjskim,
jak również w rekonstruowanym indoeuropejskim.

x x x

Katedra Filologii Klasycznej UŁ jest jednym z nielicznych
ośrodków w Polsce, który zajmuje się tzw. łaciną żywą – mówioną. Obecnie jest jedynym ośrodkiem zapraszającym gości
na konferencje naukowe, podczas których obowiązkowym językiem wykładowym, jak i rozmów kuluarowych, jest właśnie
łacina. Kilkuletnia już tradycja zapewnia katedrze stałych gości z licznych polskich uczelni, jak również grono zagranicznych miłośników, którzy wiedzą, że właśnie w Łodzi można
spotkać entuzjastów użytkowego języka łacińskiego.
■

Helena Sygnet
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Zapisać wspomnienia
Historie mówione to źródło interesującej i bezcennej wiedzy związanej z indywidualnym
doświadczeniem. Takie założenie przyświeca Studencko-Doktoranckiemu Dziennikarskiemu Kołu Naukowemu Uniwersytetu Łódzkiego, które postanowiło zebrać opowieści
łódzkich dziennikarzy i przekazać je szerszemu gronu odbiorców.
Interdyscyplinarny projekt badawczy Łódź dziennikarska, realizowany we współpracy z Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE,
wykorzystuje metodę oral history w celu przygotowania opracowania dotyczącego łódzkiego środowiska
dziennikarskiego. Metoda ta polega na przeprowadzeniu wywiadów narracyjnych, przygotowaniu ich transkrypcji oraz opracowaniu zebranego materiału w formie
pisemnej i audialnej. Przedsięwzięcie jest realizowane
od kwietnia 2012 r. Przeprowadzone zostaną rozmowy
z kilkudziesięcioma dziennikarzami reprezentującymi
różne media, a związanymi z Łodzią i regionem łódzkim. W gronie tym znajdują się m.in.: Magdalena Michalak, Krystyna Piaseczna, Edward Müller, Stanisław
Bąkowicz, Marian Strzelecki, Paweł Patora, Piotr Słowikowski, prof. Konrad Tatarowski, Jerzy Kijo.
Celem projektu ma być nie tylko przyczynienie się
do opracowywania zagadnień z zakresu regionalnych
mediów i ludzi z nimi związanych, ale także popularyzacja sylwetek łódzkich dziennikarzy oraz budowa
lokalnej świadomości poprzez wpisywanie ludzkiej
biografii w konkretną przestrzeń miasta. Efektem
końcowym projektu, oprócz zdigitalizowanych i spisanych wywiadów biograficznych, będzie stworzenie
publikacji zawierającej opracowane i zredagowane
rozmowy przeprowadzone z dziennikarzami.
Projekt Łódź dziennikarska przyczyni się do wkładu w opracowanie zagadnień łódzkiego środowiska

dziennikarskiego, przyczyni się do popularyzacji metody wywiadów biograficznych jako źródła wiedzy
i przestrzennego myślenia o historii i kulturze miasta,
a także do zredagowania i skatalogowania zebranych
historii mówionych oraz materiałów archiwalnych
oraz udostępnienia ich w Archiwum Pamięci Łodzian.
Działanie to przyczyni się ponadto do aktywizacji
i podniesienia poziomu wiedzy młodych ludzi na temat ich małej ojczyzny (biografie rozmówców wpisują się w konkretną przestrzeń miasta), popularyzacji
edukacji regionalnej oraz budowy lokalnej świadomości poprzez pogłębienie wiedzy dotyczącej ludzi związanych z łódzkimi mediami.

x x x

Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe
UŁ powstało w roku 2007 i od początku skupia aktywnych
młodych ludzi pragnących poszerzać swoje horyzonty i zdobywać praktykę dziennikarską. Organizacja angażuje się
w życie uczelni oraz wszelkie wydarzenia medialne związane
z dziennikarstwem. W ciągu pięcioletniego okresu istnienia
jego członkom udało się rozwinąć szeroko zakrojoną działalność na różnych polach: naukowym, kontaktów z mediami,
zdobywania praktycznej wiedzy o zawodzie dziennikarza
oraz rozwijania własnej twórczości dziennikarskiej.
■

Agnieszka Barczyk
Paulina Czarnek

Dla młodych przedsiębiorczych
W Łodzi powstał kolejny oddział Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Oficjalnie otwarto go 24 października w siedzibie Wydziału Filologicznego przy ul. Matejki.
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zostały stworzone
w roku 2004 jako największa inicjatywa akademicka ostatnich lat.
Celem ich powołania jest rozwój
przedsiębiorczości wśród młodych
Polaków.
Funkcjonują przy czterdziestu
najlepszych uczelniach w Polsce.
Placówki Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości stanowią
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największą tego typu sieć w Europie Środkowowschodniej. Obecnie
funkcjonuje w niej ponad 1,4 tys.
rozwijających się firm.
W ten sposób młodym ludziom,
którzy pragną zająć się własnym
biznesem lub rozwijać istniejące
już firmy, stwarza się szanse na
zdobywanie lub poszerzanie wiedzy z zakresu efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Takiej, która umożliwi sprostanie
konkurencji w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
■
Oprac.: (sb)

KONKURSY

OTWARTE DRZWI
Wśród laureatów IX edycji ogólnopolskiego konkursu OTWARTE
DRZWI na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko
niepełnosprawności w wymiarze
zawodowym, społecznym lub
zdrowotnym znalazły się dwie
osoby związane z Uniwersytetem Łódzkim.

W kategorii prace magisterskie
z zakresu rehabilitacji zawodowej
oraz rozwiązań technologicznych
służących osobom niepełnosprawnym II miejsce zdobyła Martyna
Mokrzycka za pracę nt. Sytuacja
osób niepełnosprawnych na rynku
pracy napisaną pod kierunkiem
dr Małgorzaty Dzięgielewskiej
z Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej Wydziału Nauk
o Wychowaniu UŁ.

Życie w satelicie

W kategorii prace doktorskie
wyróżnienie otrzymała dr Diana
Müller, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ – za
pracę nt. Psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania studentów
niepełnosprawnych słuchowo w relacjach interpersonalnych napisaną
pod kierunkiem dr hab. Stanisławy Steuden, profesor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
■
Oprac.: (sb)

Zarówno sama sesja, jak i towarzysząca jej dyskusja
panelowa dotyczyły promocji miejscowości regionu
łódzkiego. Wypowiedzi teoretyków i specjalistów poświęcone były szeroko pojętemu marketingowi terytorialnemu. Dokonano też wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących realizowanych lub planowanych
działań na rzecz promocji własnego ośrodka podejmowanych przez władze samorządowe, organizacje
pozarządowe, instytucje kultury.
Zapraszani na tego typu spotkania antropolodzy
kultury, socjologowie, kulturoznawcy, geografowie
i historycy dyskutują i starają się odpowiedzieć na py-

tania: czy łódzki kontekst obecny jest w kształtowaniu
regionalnych/lokalnych tożsamości? czy życie w satelicie jest zawsze życiem z Łodzią w tle?
Akademickie rozważania uzupełniają wnioski
praktyków: nauczycieli, animatorów kultury, reprezentantów lokalnych mediów, samorządowców i pracowników administracji odpowiedzialnych za strategie promocji.
Organizatorzy spotkania z: Instytutu Etnologii
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział
w Łodzi oraz Łódzkiego Domu Kultury, mają nadzieję, że odpowiedzi na wcześniej postawione pytania
i wnioski wypracowane w trakcie całego cyklu sesji naukowych umożliwią, choć w pewnym stopniu,
określić wpływ Łodzi na życie i tożsamość mieszkańców okolicznych miejscowości, a tym samym doprecyzować jej wielkomiejskie i metropolitalne funkcje.
Zależy im także, aby ocenić perspektywy autonomicznego rozwoju ośrodków położonych wokół Łodzi.  ■
Oprac.: (sb)

Historia i podręczniki

Grasz o staż

W łódzkim Domu Kultury 16 listopada odbyło
się drugie spotkanie w cyklu sesji naukowych
nt. Życie w satelicie – tożsamość na obrzeżach
aglomeracji łódzkiej: formy promocji miast
w kontekście sąsiedztwa Łodzi.

W Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego
17 września rozpoczęła się konferencja naukowa
współorganizowana przez Katedrę Historii Nowożytnej UŁ oraz Katedrę Historii Słowian Południowych i Zachodnich Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa.
Tematami obrad konferencji, która trwała do
19 września, były, miedzy innymi: Problemy najnowszej historii Polski na kartach rosyjskich podręczników
szkolnych, Najnowsza historia Rosji w ukraińskich podręcznikach historii, Zagadnienia historii Europy Środkowo-wschodniej w podręcznikach Stanów Zjednoczonych.
Wykładowcami byli naukowcy Uniwersytetu
Łódzkiego i Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. 
■
Oprac.: (sb)

W 17. edycji konkursu Grasz o staż wzięło udział
sto osób z Uniwersytetu Łódzkiego. Spośród nich
tytuł laureata otrzymało czworo uczestników: Karolina Blechowska, Agnieszka Bugajna, Dominika Kolanowska oraz Krzysztof Różycki.
Grasz o staż jest ogólnopolskim konkursem organizowanym przez PricewaterhouseCoopers oraz Gazetę
Wyborczą. Co roku umożliwia spotkanie pracodawców
z wyróżniającymi się na rynku studentami i absolwentami. Dzięki konkursowi młodzi, aktywni ludzie
mają okazję, aby wykazać się wiedzą zdobytą na studiach rozwiązując zadanie z najbardziej interesującej
ich dziedziny. Najlepsi mają następnie szansę zdobyć
cenne doświadczenie w renomowanych firmach i instytucjach całej Polski. 
■
Oprac.: (sb)
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W skrócie
P

odczas Tygodnia Zakazanych Książek, od 30 września do 6 października, w Bibliotece Uniwersytetu
Łódzkiego zorganizowano ekspozycję wydawnictw, którym kazano milczeć... Wystawa stanowiła okazję do zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatury,
zachęcała do czytania także tych, którym przypięto łatkę
niepoprawności politycznej i obyczajowej.
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dużej auli Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej 7 października odbyła się inauguracja nowego
roku akademickiego na Uniwersytecie Łódzkim dla Dzieci. Po części oficjalnej jego studenci wysłuchali pierwszego
wykładu nt. Nie taki pająk straszny… W tym czasie dla ich
rodziców przygotowano wykład nt. Bocian czy kapusta.

Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego w dniach
9-20 października czynna była wystawa nt. Stupa
– trójwymiarowy model oświecenia. Tworzyło ją czternaście
plansz przedstawiających zdjęcia i opisy stup z różnych
miejsc świata, także z Polski. Jej celem było przybliżenie
symboliki stupy – budowli będącej dla buddystów materialną reprezentacją doskonałego stanu umysłu: oświecenia.

atedra Historii Średniowiecznej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ przygotowała 9 października
wykład prof. Davida Jacoby z Uniwersytetu Hebrajskiego
w Jerozolimie nt. Western Merchant in the Eastern Mediterranean, the Black Sea and Mongol Territories: Cross – Cultural
Communication and Interaction in the 12th-15th Centuries.

R



ada Programowa Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej UŁ 25 października zorganizowała w siedzibie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
spotkanie nt. Sobór Watykański II jako największe wydarzenie
w życiu Kościoła XX w. Wykład wprowadzający do dyskusji wygłosił ks. prof. Stanisław Skobel z Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

D



oktor Ewelina Zarzycka z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ otrzymała najlepszy
w Polsce wynik z egzaminu ACCA – P5 (Advanced Performance Management) w sesji czerwcowej tego roku.
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zawodową skupiającą specjalistów
z zakresu finansów i rachunkowości.
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od honorowym patronatem Prezydent Łodzi, Rektora UŁ oraz Dziekana Wydziału Filologicznego
UŁ w dniach 27-29 października obradowała XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (XVIII MiOKO) nt. Mikrotoponimia i makrotoponimia.
Uczestniczyło w niej ponad 130 osób, a wśród nich goście
z Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Słowenii, Bułgarii, Macedonii, Republiki Mołdowy, Włoch i Francji.

ydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowało spotkanie z Eweliną Wejbert-Wąsiewicz,
autorką publikacji Aborcja w dyskursie publicznym. Monografia zjawiska. Odbyło się ono 5 listopada w księgarni
PWN. Autorka pokazała, m.in., jak bardzo oficjalny dyskurs o przerwaniu ciąży zdominowany jest przez męski
punkt widzenia.

okazji inauguracji nowego roku akademickiego Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ 7 listopada w auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego
uniwersytetu przy ul. Kopcińskiego, po części oficjalnej,
zorganizowało koncert prezentujący talenty tegorocznych słuchaczy. Widzowie mogli przy tej okazji zaobserwować, jak mieszają i integrują się ludzie pochodzący
ze wszystkich możliwych zakątków świata i jak sztuka
im w tym pomaga.

uropejskie Forum Gospodarcze Łódź 2012 odbyło
się w dniach 7-8 listopada. Jednym z wystawców był
fundusz zalążkowy Akceleratora Technologii Fundacji
Uniwersytetu Łódzkiego StartMoney, który oferuje, m.in.,
naukowcom finansowanie badań naukowych i wynikających z nich pomysłów na biznes. Podczas forum prezentowano możliwości uzyskania finansowania i przebieg
procesu inwestycyjnego.

niwersytet Łódzki po raz drugi zorganizował akcję charytatywną Psia Kość! W budynku każdego
wydziału oraz w Rektoracie UŁ ustawione zostały oznakowane pudła na dary. Dla schronisk zbierane są: koce,
smycze, karma, zabawki, kagańce, leki oraz wszystko, co
potrzebne zwierzakom zimą.

Wybrał i oprac.: (sb)

Polityka, kultura, gospodarka
obszaru niemieckojęzycznego
W Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 22-23 listopada
odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Polityka, kultura, gospodarka Niemiec, Austrii, Szwajcarii w pierwszej dekadzie XXI w., zorganizowana przez
Katedrę Badań Niemcoznawczych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.
Obrady otworzyli: prof. Krystyna Kujawińska
Courtney, prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą wspomnianego wcześniej wydziału oraz
prof. Krzysztof A. Kuczyński, kierownik wyżej wymienionej katedry.
Z inicjatywy organizatora konferencji dr. Michała
Tomczyka, w progach naszej uczelni po raz kolejny
zagościli niemcoznawcy, politolodzy oraz germaniści
z całej Polski. Podczas dwudniowych obrad nie tylko
diagnozowali oni polityczny, kulturowy oraz gospodarczy rozwój krajów niemieckiego obszaru językowego w pierwszej dekadzie wieku XXI, lecz także
analizowali obecne tendencje i zagrożenia, starali się
określić współczesną rolę Niemiec, Austrii, Szwajcarii
w zintegrowanej Europie. Debatowali też nad możliwymi scenariuszami rozwoju tych państw w najbliższej przyszłości.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało ponad dwudziestu badaczy z wiodących polskich ośrodków naukowych. Wygłoszono 24 referaty, w których
uczestnicy przedstawili wyniki swoich aktualnych
penetracji badawczych dotyczących politycznych, kulturalnych i gospodarczych aspektów Niemiec, Austrii
i Szwajcarii, co stworzyło okazję do głębszej refleksji
nad bieżącymi problemami tych krajów.
Do najczęściej poruszanych zagadnień należały kwestie związane z: historią i pamięcią w polityce, kulturze
i literaturze Niemiec; ze sceną partyjną RFN i jej ewolucją po roku 1990; udziałem mocarstw wschodzących
w polityce zagranicznej krajów niemieckojęzycznych;
wielokulturowością, problemami międzykulturowymi
i imigracją w Niemczech; współczesną muzyką oraz
kinematografią niemiecką; problematyką religijną (ruchy kontestacyjne w Kościele katolickim (w Niemczech
i Austrii); obecnymi stosunkami polsko-niemieckimi
i polsko-austriackimi; ustrojem i międzynarodowym
wizerunkiem Szwajcarii.
Wygłoszonym referatom towarzyszyły ożywione dyskusje, w których podkreślano, iż pierwsza
dekada XXI wieku zapisała się w historii Europy
ważkimi przemianami; z jednej strony, otworzyły
one drogę do rozszerzenia procesów integracyjnych
oraz rozwoju współpracy na starym kontynencie,
zaś z drugiej, przyniosły nieznane dotąd zagrożenia
i tendencje. Wprawdzie Niemcy, Austria i Szwajcaria odgrywają w skali europejskiej istotną rolę, jednak i one borykają się z problemami i wyzwaniami

o charakterze politycznym, ideologicznym, religijnym oraz świadomościowym. Wielu prelegentów
wskazywało na fakt, iż przed integrującą się Europą
stoją nowe wyzwania, w tym, m.in., procesy migracyjne, demograficzne, dążenia separatystyczne niektórych regionów czy wzrost postaw nacjonalistycznych, które nie omijają również państw niemieckiego
obszaru językowego, choć dotykają je w różnym wymiarze. Oczywiście, nie bez znaczenia pozostają także
ich stosunki z Polską, co uwidacznia się szczególnie
w przypadku RFN, która bezpośrednio uczestniczy
w bilateralnych projektach, aktywnie wspierając dokonujące się w naszym kraju przemiany.
Zakończenie drugiej ogólnopolskiej konferencji naukowej przyniosło nie tylko podziękowania na ręce
łódzkich niemcoznawców za umożliwienie interdyscyplinarnej i wieloaspektowej wymiany poglądów
i doświadczeń, lecz także obietnicę, iż podobne spotkanie odbędzie się już za rok. Według zapewnień
organizatorów, wygłoszone artykuły zostaną złożone
do druku w Wydawnictwie UŁ jako kolejny tom pokonferencyjny, którego publikacja przewidziana jest
na wiosnę roku 2013. 
■

Ernest Kuczyński

Fotografie w bibliotece
Konkurs Picture of the Year (POTY) – to doroczne ważne
wydarzenie wśród edytorów Wikipedii i innych projektów
Fundacji Wikimedia. Chodzi w nim o wyłonienie drogą
głosowania Grafiki Roku wśród fotografii ilustrujących,
m.in., największą internetową encyklopedię.

Spośród dziesięciu milionów plików zgromadzonych w repozytorium Commons społeczność Wikipedii wybiera co roku kilkaset ilustracji, którym nadaje
odznaczenie Featured picture. Po takiej wstępnej selekcji odbywa się wieloetapowy konkurs POTY, w którym twórcy Wikipedii i innych projektów Wikimedia
wybierają najlepszą grafikę.
Wystawę takich właśnie fotografii grafik ilustrujących największą internetową encyklopedię można
było oglądać w holu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 3 do 29 września w godzinach otwarcia BUŁ. ■
Oprac.: (sb)
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Legitymacja również… migawką
Profesor Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu
Łódzkiego i Zbigniew Papierski, prezes Zarządu MPKŁódź, podpisali 16 października umowę dotyczącą rozwinięcia funkcji legitymacji studentów naszej uczelni
o możliwość stosowania jej jako migawki MPK.
– Gratuluję Uniwersytetowi
Łódzkiemu, pierwszej uczelni
wyższej w mieście, której studenci
będą mogli swoje legitymacje wykorzystywać również jako migawki.
To dla nas bardzo ważny projekt.
Chcemy jak najszybciej zaoferować
tę usługę tysiącom studentów uniwersytetu – mówił podczas spotkania prasowego prezes MPK Łódź.
– Cieszę się, że teraz nasze
elektroniczne legitymacje zyskują
nowe znaczenie, nowe możliwości i że jest to bardzo korzystne
dla naszych studentów – podkreślił z kolei rektor Nykiel.
Umowa zawarta między MPKŁódź a Uniwersytetem Łódzkim

umożliwia kodowanie na elektronicznych legitymacjach studenckich (ELS) słuchaczy Uniwersytetu
Łódzkiego (także doktorantów UŁ)
elektronicznych biletów okresowych uprawniających do podróżowania komunikacją miejską w Łodzi i okolicach. Chcący korzystać
z funkcji migawki na ELS studenci
UŁ składają odpowiedni wniosek
za pośrednictwem internetu, bądź
jako dokument papierowy, następnie udają się z legitymacją do Biura
Obsługi Klienta MPK-Łódź przy
ul. Narutowicza 77 i od ręki aktywują w swojej elektronicznej legitymacji studenckiej wspomnianą
wcześniej funkcję.

Od momentu aktywowania ELS
staje się jednocześnie migawką, która umożliwia zakup i kodowanie
biletów okresowych w każdym
z kilkudziesięciu punktów sprzedaży biletów okresowych i jednorazowych, których pełna lista
dostępna jest na stronie: www.migawka.lodz.pl/sales-points.

x x x

„Migawka” na ELS to przede
wszystkim wygoda w posługiwaniu
się jedną kartą jako nośnikiem elektronicznych biletów okresowych i dokumentem uprawniającym do ulgowych
przejazdów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie: www.migawka.
lodz.pl w zakładce „MIGAWKA
na legitymacji studenckiej”.
Warto przy tym dodać, że na Uniwersytecie Łódzkim kształci się obecnie
około 42 tys. studentów i ponad 1,5 tys.
doktorantów. Dane te najlepiej obrazują skalę inicjatywy podjętej wspólnie
przez uczelnię i MPK-Łódź. 
■

Tomasz Boruszczak

Kulinaria i mody kulturowe Warsztaty RoboCAMP
W Instytucie Historii Uniwersytetu
Łódzkiego 26 października odbyło
się pierwsze spotkanie nt. Kulinaria
i mody kulturowe.
Zainaugurowało ono cykl posiedzeń poświęconych
obecności jedzenia w kulturze pn. Palce lizać? Kulturowe przygody kulinariów. Przy wspólnym stole biesiadnym toczyły się rozmowy, których tematem przewodnim była pogłębiona refleksja nad fenomenem kuchni:
przygotowywaniem i spożywaniem posiłków jako
czynnościami niegdyś symboliczno-rytualnymi, dziś
zaś mającymi stałe miejsce w przestrzeni publicznej.
Gospodarzami cyklu są: Zakład Antropologii Kulturowej oraz Zakład Teorii i Badania Kultury Współczesnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Historii Bizancjum Instytutu Historii UŁ.
Partnerami gospodarzy przy organizowaniu minionego i wszystkich dalszych spotkań są: Centrum Badań
nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego
i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara
Cerana, Ceraneum oraz Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią
i Regionem.
Oprac.: (sb)
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Uniwersytet Łódzki zorganizował po raz kolejny warsztaty RoboCAMP. Przewidziane
były one dla dzieci, których rodzice pracują
i nie mają z kim pozostawić swoich pociech
podczas wakacji lub ferii zimowych, a chcą
zapewnić im w czasie wolnym od nauki niecodzienne atrakcje edukacyjno-rozrywkowe.
Była to już trzecia edycja tych warsztatów. Pierwsza zrealizowana została podczas wakacji, a druga
w trakcie ferii zimowych 2011 r. Obydwie spotkały się
z dużym zainteresowaniem rodziców i dzieci, które
wzięły udział w RoboCAMP.
W trakcie 5-dniowych tegorocznych zajęć kreatywnych, o łącznej liczbie 35 godzin dydaktycznych
i warsztatów, ich uczestnicy udawali się w fascynującą
podróż po różnych obszarach nauki. Zajęcia przewidziane były dla dzieci w dwóch grupach wiekowych:
6-8 oraz 9-14 lat. W atmosferze zabawy dziewczęta
i chłopcy uczyli się konstruować i programować roboty, co dawało im mnóstwo radości i satysfakcji.
Poznawali oni tajniki robotyki i programowania
z wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów
dydaktycznych (wykorzystywane były m.in. laptopy
oraz klocki LEGO mindstorms). Świetnie się bawiąc
dzieci niepostrzeżenie poznawały zagadnienia z matematyki, fizyki i informatyki oraz mechaniki, które

podczas lekcji w szkole wydają
się niekiedy nudne i niepotrzebne.
Młodzi konstruktorzy, pracując
w małych grupach, niezwykle łatwo przyswajali nowe wiadomości, uczyli się pracy zespołowej,
a także poznawali smak rywalizacji. Przekonywali się poza tym, że
to, co wydawało im się niezwykle
skomplikowane, w rzeczywistości
było dziecinnie proste.
Program i tematyka zajęć zostały specjalnie opracowane dla Uniwersytetu Łódzkiego. W warsztatach uczestniczyły też dzieci, które
brały już udział w poprzednich
edycjach. Dla nich przygotowano tematykę warsztatów osadzoną w dotychczas nieomawianych
na zajęciach dziedzinach nauki
oraz zmieniono program.
Udział dzieci w warsztatach
potwierdzony został certyfikatem
RoboCAMP oraz Uniwersytetu
Łódzkiego. Wręczenie certyfikatów odbywało się w ostatnim
dniu zajęć, podczas uroczystego
zakończenia warsztatów. Dzieci
prezentowały wówczas rodzicom
i innym zespołom kolegów samodzielnie skonstruowane i zaprogramowane roboty.
Zajęcia odbywały się na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.  ■
Oprac.: (sb)

W skrócie
N

a Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ
13 listopada odbył się wykład prof. Leszka Balcerowicza na temat pojęcia wolności. Były wicepremier zaprezentował książkę Odkrywając wolność – przeciw zniewoleniu
umysłów, której jest redaktorem. Jest to antologia tekstów
najlepszych myślicieli wolnościowych – większość z nich
nigdy do tej pory nie była dostępna w języku polskim.
Po wykładzie profesor podpisywał książkę czytelnikom.
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środek Badań Interdyscyplinarnych nad Wielokulturową i Wielonarodową Łodzią i Regionem UŁ
28 listopada w kościele ewangelickim św. Mateusza
w Łodzi przygotował spotkanie poświęcone pamięci pastora Rudolfa Gundlacha w 90. rocznicę jego śmierci.

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu
Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum
5 grudnia odbył się wykład otwarty nt. Staroruskie relacje
o pielgrzymkach do Ziemi Świętej, który wygłosiła prof. Eliza Małek z Instytutu Rusycystyki UŁ.

ydział Nauk Geograficznych UŁ 7 grudnia zorganizował w Collegium Geographicum wernisaż
wystawy fotograficznej Elżbiety Papińskiej 00o 00’ 00
– Ekwador 2012.
Wybrał i oprac.: (sb)

Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu
17 września 2012 r.:

Łódzkiego z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym
oraz Statutem UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie nadania Amosowi Ozowi
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.
Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 452
Senatu UŁ z 5 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu
studiów doktoranckich.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia recenzji
prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego zawierającej ocenę kandydatury prof. Odeda Starka w związku z postępowaniem w sprawie nadania mu tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 478 Senatu UŁ z 23 kwietnia 2012 r. w sprawie terminarza
rekrutacji na studia doktoranckie na rok 2012/2013.

Podjął uchwałę w sprawie nadania prof. Remiemu
Langevinowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na studiach doktoranckich na wydziałach: Filologicznym, Filozoficzno-Historycznym, Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Geograficznych, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii,
Prawa i Administracji, Ekonomiczno-Socjologicznym.

Podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 505
Senatu UŁ z 14 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne od cudzoziemców
korzystających z usług edukacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim.

Podjął uchwałę w sprawie stwierdzenia zgodności
Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu

Podjął uchwałę w sprawie powołania promotora
w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Łódzkiego Amosowi Ozowi.

>
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Podjął uchwały w sprawie wyrażenia opinii przez
Senat UŁ w sprawie utworzenia kursów dokształcających w Studium Języków Obcych UŁ oraz przyjęcia
programów kursów.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o bezpośredniej współpracy między
Uniwersytetem Łódzkim a S.D. Asfendiyarov Kazakh
National Medical University, Kazachstan.

Podjął uchwały w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków na Wydziale Filologicznym, Wydziale Nauk o Wychowaniu i w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o bezpośredniej współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Josai University Educational
Corporation, Japonia.

Podjął uchwałę w sprawie powołania promotora
w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. Remiemu Langevinowi.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o bezpośredniej współpracy między
Uniwersytetem Łódzkim a Zhengzhou University,
Chiny.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie powołania dyrektora Biblioteki UŁ
na kadencję 2012–2016.

W części uroczystej rektor UŁ wręczył awanse
na stanowisko:

Podjął uchwałę w sprawie powołania stałych komisji
senackich na czas trwania kadencji 2012–2016 oraz
określenia ich składu i zadań.

• prof. dr. hab. Andrzejowi Łuczakowi

(Wydział Matematyki i Informatyki)

Podjął uchwałę w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego rektora.

• prof. dr hab. Annie Matuchniak-Krasuskiej

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody przez Senat UŁ na dodatkowe zatrudnienie rektora w wymiarze 1/4 etatu.

profesora nadzwyczajnego
na Uniwersytecie Łódzkim:

Podjął uchwałę w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla rektora Uniwersytetu Łódzkiego na kadencję
2012–2016.
Podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia środków
na prace termomodernizacyjne w budynku przy
ul. Narutowicza 68 w Łodzi.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy o bezpośredniej współpracy między
Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem François
Rabelais w Tours (Francja).
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o bezpośredniej współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Akhaltsikhe State Teaching
University, Gruzja.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o bezpośredniej współpracy między
Uniwersytetem Łódzkim a Taraz State Pedagogical
Institute, Kazachstan.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o bezpośredniej współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Korkyt Ata Kyzylorda State
University, Kazachstan.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o bezpośredniej współpracy między
Uniwersytetem Łódzkim a Al-Farabi Kazakh National
University, Kazachstan.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o bezpośredniej współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a E.A. Buketov Karaganda State
University, Kazachstan.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o bezpośredniej współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a The Pavlodar State University
Named After Toraigyrov, Kazachstan.
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profesora zwyczajnego
na Uniwersytecie Łódzkim:

(Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

• dr. hab. Jaromirowi Michałowiczowi

(Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)

• dr. hab. Waldemarowi Świętochowskiemu

(Wydział Nauk o Wychowaniu)

• dr. hab. Michałowi Mackiewiczowi

(Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

• dr. hab. Tomaszowi Wnuk-Pelowi

(Wydział Zarządzania)

• dr hab. Piotrowi Korzeniowskiemu

(Wydział Prawa i Administracji).

Senat UŁ na posiedzeniu 12 listopada 2012 r.:
Wysłuchał informacji na temat porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi – wystąpienie rektora UM
prof. Pawła Górskiego.
Wysłuchał sprawozdania prorektora ds. programów
i jakości kształcenia z rekrutacji na rok akademicki
2012/13.
Podjął uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej
Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich.
Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012.
Podjął uchwałę w sprawie nadania Krzysztofowi Zanussiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Łódzkiego.
Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia przez Senat
UŁ podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego uczelni za rok 2012.
Podjął uchwałę w sprawie odwołania się od oceny instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej przez
Wydział Zarządzania UŁ.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia efektów kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
– II stopnień na Wydziale Filologicznym UŁ.
Podjął uchwałę w sprawie powołania promotora
w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Krzysztofowi Zanussiemu.
Podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 530 Senatu UŁ z 11 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.
Podjął uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej.
Podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich.

• prof. dr. hab. Stanisławowi Obirkowi (Wydział

Studiów Międzynarodowych i Politologicznych)

• prof. dr. hab. Mariuszowi Kuleszy

(Wydział Nauk Geograficznych).

profesora nadzwyczajnego
na Uniwersytecie Łódzkim:
• dr hab. Sylwii Wojtczak

(Wydział Prawa i Administracji)

• dr hab. Marcie Sikorskiej-Kowalskiej

(Wydział Filozoficzno-Historyczny)

• dr hab. Aleksandrze Nowkowskiej

(Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

• dr hab. Marcie Dynel

(Wydział Filologiczny)

Podjął uchwałę w sprawie powołania Odwoławczej
Komisji Oceniającej.

• dr. hab. Przemysławowi Krakowianowi

Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Statutowej i Organizacyjnej oraz Komisji Ekonomicznej.

• dr. hab. Tomaszowi Majewskiemu

Podjął uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego Uczelnianej Komisji Oceniającej.

• dr hab. Joannie Nijakowskiej

Podjął uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia na Interdyscyplinarnych Humanistycznych
Studiach Doktoranckich powołanych na Wydziale
Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego
od 1 października 2012 r.
Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez
Senat UŁ w sprawie utworzenia kursów dokształcających w Studium Języków Obcych oraz przyjęcia programów kursów.

(Wydział Filologiczny)
(Wydział Filologiczny)
(Wydział Filologiczny)

• dr hab. Krystynie Radziszewskiej

(Wydział Filologiczny)

• dr hab. Danucie Szajnert

(Wydział Filologiczny)

• dr hab. Alinie Jędrzejczak

(Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

• dr. hab. Rafałowi Kowalczykowi

(Wydział Filozoficzno-Historyczny)

Podjął uchwałę w sprawie przyznania Medali
Za chlubne studia.

• dr. hab. Sewerynowi Rzepeckiemu

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie przyznania pracownikom UŁ Odznaki Honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej.

• dr. hab. Witoldowi Glinkowskiemu

(Wydział Filozoficzno-Historyczny)
(Wydział Filozoficzno-Historyczny)

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii przez Senat UŁ w sprawie przyznania Akademickiemu Zespołowi Pieśni i Tańca Kujon Brązowego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

• dr hab. Jolancie Kolbuszewskiej

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości UŁ.

• dr hab. Joannie Saluk

(Wydział Filozoficzno-Historyczny)

• dr. hab. Andrzejowi Rykale

(Wydział Nauk Geograficznych)
(Wydział Biologii i Ochrony Środowiska).

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o bezpośredniej współpracy między
Uniwersytetem Łódzkim a Zhengzhou University
(Chiny).

M.P.

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy między Uniwersytetem
Łódzkim a Polsko-Ukraińskim Centrum Edukacyjno-Konsultacyjnym KOPERNIK, Kijów (Ukraina).
W części uroczystej rektor wręczył awanse
na stanowisko:
profesora zwyczajnego
na Uniwersytecie Łódzkim:

Fot.: Bartek Patelczyk

Podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy między Uniwersytetem
Łódzkim a Cecilnery Nigeria Limited (Nigeria).

Zdjęcie wyróżnione w Konkursie Fotograficznym UŁ
Uniwers&Ty 2012
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Fotokącik

Intelligenti pauca
Fas est et ab hoste doceri – Godzi
się uczyć nawet od wroga
(Owidiusz)
Fortiter in re, suaviter in modo
– Stanowczo w sprawie, łagodnie
w sposobie
(metoda działania zakonu jezuitów)
Incidit in Scyllam, qui vult vitare
Charybdim – Wpada na Scyllę, kto
chce uniknąć Charybdy
(Walter z Chatillon)

Nowy rozdział w życiu
Fot.: Urszula Nowak

Honor alit artes – Uznanie jest pokarmem sztuk
(Cyceron)
Felix, qui potuit rerum cognoscere
causas – Szczęśliwy jest ten, komu
dane było poznać przyczyny
wszechrzeczy
(Wergiliusz)
Malo accepto stultus sapit – Głupi
po doznaniu szkody mądrzeje
(Hezjod)
Diffugiunt cadis cum faece siccatis
amici – Przyjaciele rozbiegają się
z chwilą opróżnienia beczek do dna
(Horacy)
Bonis nocet, si quis malis pepercit – Dobrym szkodzi, kto złych
oszczędza
(sentencja średniowieczna)

Ulek podziwia Paragraf
Fot.: Anna Swigon
Zdjęcia wyróżnione w Konkursie Fotograficznym UŁ Uniwers&Ty 2012

Levis est fortuna; cito reposcit,
quod dedit – Los jest niestały; szybko żąda z powrotem tego, co dał
(Publiusz Syrus)

Wybrali i opracowali:
Katarzyna Chiżyńska
Jakub Pokusa
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Bieżące informacje
na portalach Blip i Twiitter:
unilodz.blip.pl
twitter.com/unilodz

Śledź życie UŁ na portalu Facebook.
By nas znaleźć w wyszukiwarce
prosimy wpisać: Uniwersytet Łódzki

Filmy znajdziecie Państwo pod adresem:
http://pl.youtube.com/user/PromocjaUL

Galerie zdjęć natomiast pod adresem:
http://www.flickr.com/photos/promocja_ul/

