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Złoto i srebro dla Kroniki

Hispanistyka z angielskim…

Dzieci na uniwersytecie

W czołówce…!

Według stanu na dziewiątego września,
na naszą uczelnię na studia dzienne
przyjęto 11.324 i na studia niestacjonarne 2756 maturzystów, łącznie 14.080
osób, a więc o około trzydzieści siedem
procent więcej niż w roku poprzednim.

Rektor UŁ prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel 24 października zainaugurował w auli
czerwonej Wydziału Prawa i Administracji
pierwszą edycję Uniwersytetu Łódzkiego
dla Dzieci. Zajęcia dla blisko trzystu pięćdziesięciu najmłodszych studentów...

Dla Uniwersytetu Łódzkiego szczęśliwe okazały się XXVII Akademickie Mistrzostwa Polski 2009/2010. Nasza uczelnia w klasyfikacji
generalnej aż stu dwudziestu dziewięciu
uczelni biorących udział w mistrzostwach
zajęła wysoką czternastą lokatę…
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych
i spokojnych świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i prywatnym,
w nadchodzącym Nowym 2011 Roku
życzy wszystkim naszym Czytelnikom
i Współpracownikom oraz Ich Rodzinom
redaktor naczelny wraz z zespołem Kroniki

1

KRONIKA

Pismo Uniwersytetu Łódzkiego
Redaktor naczelny:
Stanisław Bąkowicz

Zespół redakcyjny:
Aneta Danowicz
Michał Kędzierski

DUMA Z AKADEMICKICH
TRADYCJI

9

Stale współpracują:
Jarosław Bożyk
Paulina Czarnek
Roman Czubiński
Radomir Dziubich
Agnieszka Garcarek
Janusz Hereźniak
Krzysztof A. Kuczyński
Paulina Oganiaczyk
Paulina Zych

Serwis fotograficzny:

Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów
i Nauczania na Odległość UŁ

Okładka:

Zdjęcie na I stronie okładki:
przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso z dyplomem doktora honoris
causa Uniwersytetu Łódzkiego
Fot.: Sebastian Buzar

Zarówno Łódź, jak i jej szkoły wyższe, wyglądają dziś
zupełnie inaczej niż przed sześćdziesięciu pięciu laty.
Majowe dekrety z roku 1945 uważa się bowiem za symboliczny początek procesu, który przekształcił miasto
z ośrodka przemysłowego w uniwersytecki. Obchody tej
rocznicy postanowiono połączyć z początkiem nowego
roku akademickiego.

HONOR ACADEMICUS

38

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

Skład i łamanie:
Paulina Narolewska-Taborowska

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

Adres redakcji:

90-131 Łódź, ul. Narutowicza 65
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 29 listopada 2010 r.

2

Wspólna inicjatywa Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów, Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera,
Politechniki Łódzkiej, Prezydium Oddziału Polskiej
Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego,
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższego Seminarium
Duchownego doprowadziła do utworzenia Nagrody
Łodzi Akademickiej dla dziennikarzy.

Uniwersytet uhonorował wybitnego polityka
4-6
Duma z akademickich tradycji
9-11
Indeksy dla najlepszych
11-13
Kształcić na najwyższym poziomie
13-14
Francuska uczelnia – uniwersyteckiej uczonej
21
Informatyka – postępowanie umorzono
21-22
Dzieci na uniwersytecie
25-26
Bogata oferta edukacyjna
26-27
Elektronika usprawni międzynarodową współpracę cywilistów 28-29
Uniwersytet Łódzki gościł rektorów
29-30
Polska solidarna czy liberalna
32
Na naukę nigdy nie za późno
32-33
Radość seniorów z poznawania
34-35
Nie tylko o mediach
40
Dla ducha, ciała i rozumu
52
Mosty wyobraźni
53
Prezent na urodziny wydziału
56
Prezydencka debata
58
Polsko-rosyjsko sprawy trudne
Złoto i srebro dla Kroniki
Ułatwiają Polakom życie na obczyźnie
Honor Academicus
Nagrodzony dziennikarz
Nowa przestrzeń kultury
Rekordowa kwesta na Starym
Matisse w Tomaszowie
Zasłużony łodzianin
Przekłady tekstów socjologicznych
Hispanistyka z angielskim najbardziej oblegana

19-20
20
27-28
38
38-39
39
39
57
57
60
60

W Łodzi, jak w Tours

22-24

Po dwóch dekadach transformacji
Człowiek orkiestra

30-31
63

W Weimarze o Łodzi
Nieznośny przymus czekania

41-43

Ziściły się marzenia łodzian

44-46

Niczym w Holandii

54-55

Świat intensywnej wrażliwości

59-60

Ekspedycja do Afryki
Profesor Jadwiga Szymczakowa
Doktor Lucyna Fagasiewicz

AKADEMICKI SPORT

62

58
47-48
48-51

Szansa dla przyszłych mistrzów
W czołówce ogólnopolskich zawodów
Będzie można potrenować

24
25
25

Humanistyka po europejsku

63

Intelligenti pauca
Fotokącik

64
64

3

Uniwersytet uhonorował
wybitnego polityka

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Łódzkim
miały wyjątkowy charakter. Połączone były bowiem z nadaniem doktoratu
honoris causa prof. José Manuelowi Durão Barroso, przewodniczącemu
Komisji Europejskiej. W Auli im. Profesora Wacława Szuberta 11 października
odbyło się z tej okazji uroczyste posiedzenie Senatu UŁ.

Fot.: Sebastian Buzar

Za chwię rozpocznie się druga część uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytu Łódzkiego zwołanego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Aula czerwona Wydziału Prawa i Administracji UŁ wypełniona do ostatniego miejsca
przez pracowników uczelni i zaproszonych gości, wśród których są członkowie, obradującej właśnie na Uniwersytecie Łódzkim, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
(na zdjęciu na pierwszym planie)
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Otwierając je rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel, po powitaniu gości spotkania, powiedział m.in.:
– Dwudziestego pierwszego czerwca 2010 roku Senat
Uniwersytetu Łódzkiego podjął uchwałę o nadaniu
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego przewodniczącemu Komisji Europejskiej panu José
Manuelowi Barroso. Pan (…) Barroso jest czołowym
politykiem europejskim, dyplomatą oraz wybitnym
mężem stanu, a także cenionym ekspertem w zakresie prawa międzynarodowego, stosunków międzynarodowych oraz politologii. (…) jest postacią wybitną,
ma ogromne zasługi dla rozwoju procesów integracji
i współpracy europejskiej, a także dla krzewienia uniwersalnych wartości europejskich, takich jak wolność,
demokracja i solidarność. Uniwersytet Łódzki przyznał panu José Manuelowi Barroso zaszczytny tytuł
doktora honoris causa w uznaniu jego ogromnych
zasług na rzecz stymulowania procesów integracji
i współpracy europejskiej.
Rektor UŁ poinformował również, że recenzentami
w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego są, obecni na uroczystości: prof. Anna Zielińska-Głębocka z Uniwersytetu
Gdańskiego, prof. Stanisław Biernat z Uniwersytetu
Jagiellońskiego i prof. Tomasz Domański z Uniwersytetu Łódzkiego.
Promotor w przewodzie o nadanie tytułu doktora
honoris causa prof. Elżbieta Oleksy z UŁ wygłosiła
w języku angielskim laudację, w której przybliżyła
sylwetkę i dokonania José Manuela Durão Barroso w dziedzinie nauki i polityki, a także zaprezentowała jego osiągnięcia, które wzbudziły uznanie
w międzynarodowym środowisku akademickim
(tekst laudacji z minimalnymi skrótami redakcyjnymi zamieszczamy na s. 7).
Uroczystego wręczenia dyplomu doktora honoris
causa Uniwersytetu Łódzkiego prof. José Manuelowi Durão Barroso dokonał rektor UŁ prof. W. Nykiel
w towarzystwie dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych prof. T. Domańskiego oraz prof. E. Oleksy, która wcześniej odczytała treść dyplomu.
– Cieszymy się, że w gronie doktorów honoris causa
nasza uczelnia ma tak znakomitą osobistość. W imieniu

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk
Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Profesor Elżbieta Oleksy w towarzystwie dziekana Studiów Międzynarodowych i Politologicznych prof. Tomasza Domańskiego odczytuje tekst dyplomu o nadaniu tytułu doktora
honoris causa prof. José Manuelowi Durão Barroso (pierwszy z prawej)

Doktor honoris causa UŁ José Manuel Durão Barroso dziękuje za laudację i tytuł

Fot.: Zdzisław Machnicki

senatu i własnym gratuluję i składam najserdeczniejsze
życzenia dalszych osiągnięć i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym – powiedział rektor UŁ.
Dziękując za tytuł i laudację José Manuel Barroso
nieco żartobliwie powiedział, że jego rodzice byliby
niesłychanie dumni, gdyby to wszystko widzieli i słyszeli. Zaakcentował też m.in., że ogromnym zaszczytem dla niego jest otrzymanie honorowego doktoratu
tak wspaniałego uniwersytetu, jednego z największych i najbardziej znanych w Polsce; uczelni, z którą
związany był prof. Kotarbiński, a jej absolwentami
są znani mu: były premier Marek Belka i europoseł
Jacek Saryusz-Wolski. Uniwersytetu, powstałego we
wspaniałym mieście, w którym wymieszały się języki, kultury i religie, stanowiącym znakomity przykład dla jednoczącej się Europy.
– Pochodzę z Portugalii, która kiedyś też nie była
demokratycznym państwem – mówił dalej Barroso.
– Miałem osiemnaście lat, gdy demokracja wróciła
do mojego kraju. Dla mojego pokolenia Wspólnota
Europejska stanowiła symbol wolności i demokracji.
Dlatego też czuję taką sympatię do Polaków, utożsamiam się z Polską i innymi krajami Europy Środkowej
i Wschodniej. Rozumiem również, jak ważna jest pokojowa Europa dla was i dla wszystkich jej obywateli.
Musi być ona silna, by osiągać cele, o których nawet
się jej nie śniło.
Odnosząc się do Polski, przewodniczący Komisji
Europejskiej wskazał na kluczową rolę naszego kraju
w zachowaniu podstawowych wartości i ochrony
wspólnych interesów unijnych. Stosunki z Polską
określił jako priorytetowe dla Europy. Zwłaszcza jeśli
chodzi o wypracowanie wzajemnych relacji z takimi
państwami, jak Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina. Państwa te zyskały możliwość
dokonania strategicznego wyboru orientacji na Europę,
a Polska im pomogła w zbliżeniu się do unii.
– Stabilna Europa Wschodnia wymaga zrealizowania podstawowych celów wobec Rosji – stwierdził Barroso. – Teraz są odpowiednie warunki do polepszenia
stosunków z nią, wprowadzenia relacji partnerskich,
czego zasadniczym warunkiem są dobre stosunki Polski z Rosją. Polski, która odgrywa również kluczową
rolę w stosunkach politycznych i gospodarczych między Europą i Stanami Zjednoczonymi.
– Polska jest sercem Europy. Europa jest dla Polski
naturalnym i historycznym partnerem – zakończył
swe wystąpienie José Manuel Barroso.
Składając gratulacje przewodniczącemu Komisji
Europejskiej wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska
powiedziała m.in.: – W tych niełatwych dla nas czasach Europa potrzebuje silnego przywództwa i zdecydowanych działań. Pan, jako przewodniczący Komisji
Europejskiej, daje gwarancję i nadzieję na to, że Unia
Europejska, jako nasze dobro wspólne, spełni oczekiwania jej obywateli. Uszanuje wartości i zasady wyznawane przez społeczność poszczególnych krajów
członkowskich. Przed nami jeszcze dużo pracy, aby
zapewnić Europie wiodącą rolę w światowej polityce
i gospodarce. Jesteśmy jednak pewni, iż Unia Europej-

Pierwszymi wrażeniami z podniosłej uroczystości dzielą się doktor honorowy UŁ
i jego promotor
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Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

S.B.

Wejście pocztu sztandarowego do auli oznacza początek pierwszej części uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

ska pod pana przewodnictwem poradzi sobie z wyzwaniami współczesnego świata. Musimy jednak pamiętać, jak pan to pięknie ujął w swym
wystąpieniu, że albo razem odniesiemy sukces, albo każdy z nas z poniesie porażkę. Jesteśmy szczęśliwi, iż jest pan dziś z nami. Życzymy panu
odwagi i determinacji w dalszym kierowaniu Unią Europejską, wspólnej
realizacji europejskiego snu. Snu o wielkiej, potężnej, niezależnej i zintegrowanej Europie, w której żyje się bezpiecznie i radośnie.
W dalszej kolejności życzenia i gratulacje nowemu doktorowi honoris causa UŁ składali: marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz
Fisiak, p.o. prezydent Łodzi Tomasz Sadzyński, przewodniczący obradującej właśnie na Uniwersytecie Łódzkim Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Wiesław Banyś, której członkowie uczestniczyli również w uroczystości. Wzięli w niej także udział: wicemarszałek
Sejmu RP prof. Stefan Niesiołowski, minister infrastruktury Cezary
Grabarczyk, podsekretarze stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Bernatowicz i Zbigniew Marciniak. Obecni byli: parlamentarzyści ziemi
łódzkiej, eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski, reprezentanci placówek dyplomatycznych akredytowani w naszym kraju, szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec. Napłynęło też
wiele listów z kraju i z zagranicy, w tym od minister nauki i szkolnictwa
wyższego prof. Barbary Kudryckiej.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez chór Gaude Mater Polonia.
Następnie odbyła się krótka konferencja prasowa José Manuela Barroso, któremu towarzyszył rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel. Przewodniczący Komisji Europejskiej podkreślił m.in., iż Solidarność odegrała dużą rolę w tym, że Polska jest państwem demokratycznym, wyraził
przy tym zadowolenie z uczestnictwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Dodał też, że otuchy na przyszłość dodaje euroentuzjazm Polaków, a Polska jest w centrum zainteresowań jako liczący się członek
unii. Przewodniczący Komisji Europejskiej zwrócił też uwagę na Łódź,
jako miasto wielu uczelni, znakomicie wykształconych absolwentów
szkół wyższych, którzy dobrze rokują jako przyszli pracownicy. Odpowiedział również na kilka pytań zadanych przez dziennikarzy.
Bezpośrednio po konferencji przed gmachem Paragrafu Barroso zrobił
sobie wspólne zdjęcie z młodymi wolontariuszami ubranymi w koszulki z emblematami promującymi Łódź jako Europejską Stolicę Kultury
w roku 2016. Później udał się do Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Instytutu Europejskiego na spotkanie z łódzkimi władzami oraz
rektorami szkół wyższych.
Natomiast w pierwszej części uroczystego posiedzenia senatu, która poprzedziła ceremonię nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego przewodniczącemu Komisji Europejskiej, rektor UŁ prof. W. Nykiel
poinformował, że pracownikom uczelni za wzorowe, wyjątkowo sumienne

Pracowników uczelni wzorowo i wyjątkowo sumiennie wykonujących obowiązki Medalami za Długoletnią Służbę dekoruje
wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Gratulacje prof. José Manuelowi Durão Barroso składa przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
prof. Wiesław Banyś

wykonywanie obowiązkowców przyznane zostały odznaczenia państwowe: Medale Złote, Srebrne i Brązowe za Długoletnią Służbę. Zostały one wręczone przez
wojewodę łódzkiego J. Chełmińską (listy na s. 8-9).
Pracownicy naukowo-dydaktyczni UŁ szczególnie
zasłużeni dla oświaty i wychowania otrzymali z rąk
rektora UŁ Medale Komisji Edukacji Narodowej (lista
na s. 9), zaś mgr Wiesław Krygier, nauczyciel akademicki w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
naszej uczelni – Medal Za zasługi dla ruchu olimpijskiego
– przyznany przez Polski Komitet Olimpijski.
Chór odśpiewał tradycyjną pieśń akademicką Gaudeamus. Na tym pierwszą część uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zakończono.  

Medal Komisji Edukacji Narodowej z rąk rektora UŁ prof. Włodzimierza Nykiela otrzymuje prof. Maciej Zalewski

José Manuel Durão Barroso
(Tekst wystąpienia prof. ELŻBIETY OLEKSY podczas uroczystego posiedzenia
Senatu Uniwersytetu Łódzkiego zwołanego z okazji Dnia Edukacji Narodowej)

Kariera akademicka
Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lizbońskiego
Pan José Barroso uzyskał z wyróżnieniem dyplom
w dziedzinie prawa, a także z wyróżnieniem, dyplom
w dziedzinie studiów europejskich w Europejskim
Instytucie Uniwersyteckim Uniwersytetu Genewskiego. Studia magisterskie na kierunku nauki polityczne
podjął na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Genewskiego, gdzie uzyskał tytuł
magistra nauk politycznych, znów z wyróżnieniem.
Doświadczenie naukowe Pana José Barroso wzbogaciły liczne staże i kursy odbyte w następujących uczelniach: Uniwersytet Columbia (Nowy Jork), Uniwersytet Georgetown (Waszyngton), Międzynarodowy Instytut Uniwersytecki w Luksemburgu oraz Europejski
Instytut Uniwersytecki we Florencji. Otrzymał wiele
prestiżowych stypendiów naukowych przyznanych
przez instytucje, takie jak: Konfederacja Szwajcarska,
Komisja Wspólnot Europejskich, Fundacja Volkswagena, a także NATO i Szwajcarska Narodowa Fundacja
Naukowa, by wymienić ledwie kilka z nich.
Gościnnie wykładał w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich na Uniwersytecie Georgetown.
Przez cztery lata (od 1995 do 1999 r.) Pan Profesor
Barroso piastował stanowisko dyrektora Wydziału
Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Lusiada w Lizbonie.

Jest autorem kilku książek z dziedziny nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kwestii dotyczących Unii Europejskiej, w tym: Sistema de Governo
e Sistema Partidario, Le système politique portugais face à
l’intégration européenne, Política de Cooperação, A Política
Externa Portuguesa, Uma Certa Ideia de Europa, Uma Ideia
para Portugal, Mudar de Modelo oraz Reformar: Dois Anos
de Governo. Ponadto opublikował wiele artykułów na
tematy związane z naukami politycznymi oraz prawem
konstytucyjnym w rozmaitych portugalskich i międzynarodowych pracach zbiorowych, encyklopediach i czasopismach naukowych, m.in. w Análise Social, Il Politico,
Pólis, a także Dictionnaire International du Fédéralisme. Był
także założycielem i pierwszym dyrektorem periodyku
Revista de Ciência Política. Choć jako naukowiec Pan José
Barroso był postacią wpływową i inspirującą oraz pionierem w swojej dziedzinie, istotą jego zasług dla świata
jest przekuwanie teorii w praktykę.

Kariera polityczna
Osiągnięcia Pana José Barroso, a także jego ponadprzeciętne zdolności dawały gwarancję, iż szybko
będzie wspinał się po szczeblach kariery politycznej
i – faktycznie – w 1979 r. założył Uniwersyteckie Stowarzyszenie Studiów Europejskich. Miał wtedy 23 lata.
W roku 1980 został członkiem portugalskiej Partii
Socjaldemokratycznej (PSD), w której pełnił ważne
funkcji, był m.in.: członkiem Komitetu ds. Polityki Narodowej, zastępcą dyrektora Krajowego Biura Analiz, przewodniczącym Komitetu ds. Stosun-

>

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Przypadł mi w udziale (…) zaszczyt wygłoszenia
laudatio, mowy pochwalnej przedstawiającej sylwetkę Pana Przewodniczącego Komisji Europejskiej José
Manuela Durão Barroso, któremu Senat Uniwersytetu
Łódzkiego nada godność doktora honoris causa.
Nasz wybitny gość staje przed nami jako polityk
o błyskotliwym przebiegu służby publicznej oraz wzór
człowieka sukcesu. Tytuł doktora honoris causa nadaje się w uznaniu wybitnych i trwałych zasług w jakiejś
dziedzinie – niekiedy przyznaje się go za wybitne osiągnięcia badawcze, czasem za wkład w rozwój danej
dyscypliny. W przypadku Pana José Barroso takie wyróżnienie jest po trzykroć zasłużone. (…)
Pan Barroso może poszczycić się błyskotliwą karierą, której pisane było wpłynąć na losy świata. Jego
osiągnięcia życiowe są liczne, różnorodne i wyróżniające się. Biorąc pod uwagę to bogactwo i rozmaitość, zdecydowałam się zawrzeć ich opis w trzech
częściach mojego wystąpienia: kariera akademicka;
kariera polityczna, zarówno w ojczystej Portugalii,
jak i na scenie międzynarodowej, w szczególności
w odniesieniu do Unii Europejskiej; uznanie w międzynarodowym środowisku akademickim.

Profesor Elżbieta Oleksy wygłasza laudację poświęconą José Manuelowi Durão Barroso
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ków Międzynarodowych. W 1999 r. został wybrany
na stanowisko przewodniczącego partii, a później był
na to ważne polityczne stanowisko ponownie wybierany aż trzykrotnie.
W tym okresie Pan Barroso pełnił funkcje: przewodniczącego Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, sekretarza stanu ds. wewnętrznych, sekretarza
stanu ds. zagranicznych i współpracy oraz ministra
spraw zagranicznych w XI i XII Rządzie Konstytucyjnym Portugalii.
Występował jako przywódca lub uczestnik wielu
misji międzynarodowych, w szczególności procesu samostanowienia Timoru Wschodniego i procesu
pokojowego w Angoli w latach 1990-1991. Był przewodniczącym delegacji Międzynarodowego Instytutu na rzecz Demokracji i Pomocy Wyborczej w Bośni
i Hercegowinie we wrześniu 1996 r. oraz doradcą
Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie projektu procesu pokojowego w Afryce. Pan Profesor
Barroso należał też do różnych nieformalnych grup
doradczych przy Sekretarzu Generalnym Organizacji
Narodów Zjednoczonych, w szczególności grupy doradczej przy Sekretarzu Generalnym w kwestii Demokratycznej Republiki Konga.
Był wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej w latach 1999-2002 i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Partii Prawicowych Centrist Democrats International od 2001 do 2005 r. Czy ktokolwiek inny mógłby
poprowadzić swój kraj i Unię Europejską w przyszłość?

W kwietniu 2002 r. został premierem rządu Portugalii, którą to funkcję pełnił przez dwa lata. Wówczas
został przywołany na scenę polityki międzynarodowej wyborem na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. We wrześniu 2009 ponownie został
wybrany na to stanowisko na kadencję 2010-2014.

Wyróżnienia
W uznaniu służby społeczeństwom Unii Europejskiej oraz znakomitych osiągnięć naukowych Pan
Przewodniczący Barroso otrzymał ponad pięćdziesiąt
odznaczeń, nagród i wyróżnień.(…). Wśród nich są
doktoraty honoris causa (…) – przyznane przez czternaście uczelni – (przyp. red.).
Przez całe życie okazywał ogromne zaangażowanie
w służbę społeczeństwu – zaangażowanie, które my,
jako wychowawcy młodych pokoleń, chcielibyśmy
wzbudzać wśród swoich studentów. Jest strategiem,
który bezustannie ułatwia przemiany zachodzące
w Unii Europejskiej, szanuje wartości, takie jak: wolność, solidarność i demokracja, oraz gwarantuje, że
każda kolejna zmiana będzie zmianą na lepsze. Wasza Magnificencjo, mam zaszczyt i wyjątkowy przywilej przedstawić Panu i całemu Uniwersytetowi
Pana Przewodniczącego José Manuela Durão Barroso,
prawdziwie wybitnego wizjonera i polityka, kandydata do tytułu doktora honoris causa. 


(tytuł pochodzi od redakcji)

ODZNACZENI MEDALEM ZŁOTYM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Doktor Teresa Augustyniak-Górna, mgr Marianna Barszczak vel Bartczak, Edward Bernaś, prof. dr hab. Danuta Bieńkowska, prof. nadzw. dr hab. Barbara Bogołębska, dr Anna Bronżewska, prof. dr hab. Jacek Brzozowski, prof. dr hab. Witold Ciesielski, dr Ryszarda Czajkowska, dr Andrzej Czajkowski, mgr Lech Czarny, prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski,
mgr Lucyna Fintzel, mgr Jadwiga Frankowska, prof. dr hab. Teresa Gabryelak, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Grabarczyk,
prof. dr hab. Joanna Jabłkowska, prof. dr hab. Janina Jakubowska-Gabara, prof. dr hab. Irena Janicka-Świderska, prof. dr
hab. Aleksandra Jewtuchowicz, dr Barbara Juraś-Krawczyk, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Jóźwiak, mgr Krzysztof Kalinowski, Teresa Kaniewska, Barbara Karolczak, dr Sławomir Kobojek, mgr Stefania Konopa, dr Alicja Konopacka, dr Lucyna
Kopczyńska, mgr Grażyna Krystyańczuk, prof. nadzw. dr hab. Anna Kubiak, mgr Irena Kujawska, prof. nadzw. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney, Helena Kupś, prof. dr hab. Lucyna Lewandowska, prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, prof. nadzw. dr hab. Ewa Malinowska, prof. dr hab. Tadeusz Markowski, prof. dr hab. Bogdan Mazan, prof. dr
hab. Zofia Mikołajczyk, mgr Krystyna Milczarek, mgr Aleksandra Mistalska, dr Jacek Nalewajko, prof. nadzw. dr hab. Paweł
Nowak, prof. dr hab. Regina Osiecka, prof. dr hab. Bożena Ostromęcka-Frączak, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Piotrowski,
dr Wiesława Poreda, prof. nadzw. dr hab. Urszula Promińska, prof. dr hab. Wiesław Pusz, prof. nadzw. dr hab. Barbara
Rakowska, prof. nadzw. dr hab. Anna Rogut, dr Grzegorz Romanowski, Jolanta Rydel, prof. dr hab. Agnieszka Salska,
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Skotnicki, prof. nadzw. dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Staszewska,
prof. dr hab. Wacława Starzyńska, prof. nadzw. dr hab. Krystyna Stefańska, prof. nadzw. dr hab. Tatiana Stepnowska,
dr Daniel Stos, prof. nadzw. dr hab. Jan Szałański, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Szukalski, Maria Szulczyńska, Krystyna Szymańska, prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Wagner-Bojakowska, dr Maria Walencka,
dr Jolanta Wiedeńska, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Wierzbiński.
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UDEKOROWANI MEDALEM SREBRNYM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Doktor Witold Bartkiewicz, prof. nadzw. dr hab. Anna Bednarczyk, dr Bogdan Buczkowski, prof. nadzw. dr hab. Iwona
Czechowska, mgr Halina Drubkowska-Nykiel, mgr Małgorzata Gajewska, mgr Katarzyna Gasztych, dr Lesław Góral,
prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski, prof. nadzw. dr hab. Józef Jagieła, prof. nadzw. dr hab. Sylwia Kaczmarek,
mgr Grażyna Karbowska, dr Jarosława Koperkiewicz-Mordel, prof. nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski, dr Bożena Matusiak, dr Anna Pamuła, Elżbieta Sałacińska, prof. nadzw. dr hab. Ewa Walińska, prof. nadzw. dr hab. Anna Warda, prof. nadzw.
dr hab. Hanna Zalewska-Jura, dr Małgorzata Ziemecka.

UHONOROWANI MEDALEM BRĄZOWYM
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Doktor Paweł Alberciak, dr Aneta Domańska, dr Dominika Drzewiecka, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Duraj, mgr Małgorzata Duszyńska-Ozga, dr Edyta Dworak, Joanna Galant, Beata Gradowska, dr Dagmara Hajdys, dr Małgorzata Janicka,
dr Renata Kontek, dr Paweł Kowalski, dr Anita Krokosz, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kruk, dr Paweł Kubiak, dr Aleksandra
Lech, dr Tomasz Lech, dr Ryszard Machnikowski, dr Anna Maciejewska, dr Aleksandra Nowakowska, dr Radosław Pastusiak, dr Jacek Stasiak, dr Joanna Stelmaszczyk, dr Anna Stępniak-Kucharska, dr Grzegorz Tończyk, dr Adrianna Wojtal-Frankiewicz, dr Rafał Wolski.

ODZNACZENI MEDALEM
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Profesor nadzw. dr hab. Agnieszka Duraj; prof. nadzw. dr hab. Albin Głowacki; prof. dr hab. Grażyna Habrajska;
prof. nadzw. dr hab. Krystyna Iwińska-Knop; prof. dr hab. Jerzy Jankowski; prof. nadzw. dr hab. Krystyna Kietlińska;
prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński; prof. dr hab. Krzysztof Konecki; dr Halina Kudlińska-Stępień; prof. nadzw.
dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney; prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska; prof. nadzw.dr hab. Małgorzata
Leyko; dr Ewa Łatacz; dr Wojciech Mikołajewicz; prof. dr hab. Barbara Olaszek; dr Ewa Popiel-Popiołek; prof. nadzw. dr
hab. Krzysztof Szmidt; prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek, prof. dr hab. Janina Witkowska, prof. dr hab. Maciej Zalewski.

Duma z akademickich tradycji
Nie minął miesiąc od zakończenia II wojny światowej,
a w Łodzi już działały pierwsze dwie szkoły wyższe. Zarówno uniwersytet, jak i politechnika zostały oficjalnie
powołane 24 maja 1945 r. Wiadomo jednak, że w murach naszej uczelni – mimo braku formalnej podstawy prawnej – zajęcia ze studentami rozpoczęły się już
w marcu, dwa miesiące po wyzwoleniu. Nikt zapewne wtedy nie przypuszczał, że pewnego dnia obok publicznych pojawią się w mieście prywatne uczelnie,
a łączna liczba osób studiujących przewyższy – tak, jak to
jest obecnie – liczbę zatrudnionych w przemyśle.

Zarówno Łódź, jak i jej szkoły
wyższe, wyglądają dziś zupełnie
inaczej niż przed sześćdziesięciu
pięciu laty. Majowe dekrety z roku
1945 uważa się bowiem za symboliczny początek procesu, który przekształcił miasto z ośrodka
przemysłowego w uniwersytecki.
Obchody tej rocznicy postanowiono połączyć z początkiem nowego
roku akademickiego.
Wspólna uroczystość z udziałem
senatów sześciu wyższych szkół
publicznych: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uni-
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Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk
Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Przed wyruszeniem do siedziby filharmonii na dziedzińcu
Urzędu Miasta Łodzi gromadzą się rektorzy; wśród nich (na
pierwszym planie) prof. Barbara Kudrycka, minister nauki
i szkolnictwa wyższego; obok (z prawej) prof. Włodzimierz
Nykiel, rektor UŁ

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Na czele pochodu maszeruje orkiestra dęta w cieszących oko
oryginalnych uniformach i nakryciach głowy

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Połączone senaty wyższych uczelni ulicą Piotrkowską udają
się w kierunku siedziby Filharmonii Łódzkiej

Tak też się rodzi akademicka tradycja
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wersytetu Medycznego, Akademii
Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów,
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona
Schillera oraz Wyższego Seminarium Duchownego i reprezentacji
Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w Łodzi odbyła się 2 października w sali koncertowej Filharmonii
Łódzkiej. Wspólnie wystąpiły także
chóry akademickie poszczególnych
uczelni, wykonując hymn narodowy oraz pieśń Gaudeamus.
Spotkanie prowadził przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych rektor
UŁ prof. Włodzimierz Nykiel. Jako
pierwsi zabrali głos patronujący
świętu akademickiej społeczności:
wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak oraz p.o.
prezydent Łodzi Tomasz Sadzyński. Wszyscy zgodnie podkreślali
dumę z uniwersyteckich tradycji
miasta i dobroczynny wpływ szkół
wyższych na sytuację całego regionu. W podobnym tonie utrzymany
był odczytany list, nadesłany przez
prezydenta RP. Jego autor przypomniał także postaci pierwszych
rektorów UŁ oraz przedwojenną
Wolną Wszechnicę Polską, poprzez
którą genealogia Łodzi akademickiej sięga dziewiętnastowiecznego
tajnego Uniwersytetu Latającego.
Z kolei wystąpienie przewodniczącego Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich prof. Wiesława Banysia – oprócz wyrazów
uznania i życzeń dalszego rozwoju
dla łódzkiego ośrodka akademickiego – poświęcone fragmentarycznie było reformie szkolnictwa wyższego z zawartą sugestią, by przy
tworzeniu krajowych naukowych
ośrodków wiodących (KNOW) wykorzystać rozwiązania sprawdzone
na Śląsku: ścisłą współpracę (usieciowienie) uczelni publicznych przy
jednoczesnym zachowaniu autonomii poszczególnych jednostek.
Przewodniczący KRUP podkreślił
też konieczność integrowania się
uniwersytetów z otoczeniem gospodarczym oraz zachowania humanistycznej otwartości na zmieniający się świat.

Po przerywniku multimedialnym,
podczas którego prezentowano
łódzkie uczelnie, wykład rozpoczęła minister nauki i szkolnictwa
wyższego prof. Barbara Kudrycka,
przywołując na początku organiczną
teorię administracji publicznej. Opisuje ona państwo w kategoriach żywego organizmu, w którym uczelnie – obok świątyń – pełnią rolę
serca. Powinny one zatem nie tylko
przekazywać wiedzę, lecz i kształtować charakter, wpajać adeptom
humanistyczne wartości, których
strażnikiem jest każdy uczony.
Przechodząc do właściwego tematu swego wystąpienia, czyli Reform
nauki i szkolnictwa wyższego, minister
zapowiedziała, że jedną z najważniejszych planowanych zmian będzie zwiększenie autonomii uczelni,
m.in. w dziedzinie programów nauczania. Środkiem do tego celu ma
być stworzenie krajowych ram kwalifikacji, które mają ponadto umożliwić podniesienie jakości kształcenia.
Zwracając się do przedstawicieli
świata nauki, częściowo polemizując z wypowiedzią prof. W. Banysia,
stwierdziła, że niezadowolenie części środowiska wpisane jest w koszt
wprowadzanych innowacji. Dodała
też, iż charakter proponowanych
reform jest daleki od rewolucyjnego, a w niektórych kwestiach – jak
np. w sprawie zniesienia stopnia
doktora habilitowanego – rząd pod
wpływem opinii ludzi nauki zmienił pierwotny zamiar.
Ukłonem w kierunku lokalnej
społeczności akademickiej było podkreślanie roli, jaką w zreorganizowanym szkolnictwie wyższym ma
odgrywać łódzki ośrodek naukowy.
Wedle słów minister B. Kudryckiej,
tu właśnie narodziły się i zostały
wypróbowane niektóre rozwiązania wykorzystane w projektach nowych ustaw. Zebrani dowiedzieli
się także o ministerialnym awansie
dr. hab. Macieja Banacha z łódzkiego Uniwersytetu Medycznego,
który poprzedniego dnia został
powołany na podsekretarza stanu
ds. nauki w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Warto przy tej okazji
dodać, że Łódź miała już w tym resorcie swojego ministra prof. Michała Seweryńskiego, który obecny był
na uroczystości w filharmonii.

Roman Czubiński

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Zaproszeni goście i liczni przedstawiciele środowiska
akademickiego miasta do ostatniego miejsca wypełniają
salę koncertową Filharmonii Łódzkiej
Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Tego samego dnia w godzinach rannych w łódzkiej bazylice archikatedralnej odbyła się msza św. stanowiąca integralną część obchodów 65-lecia łódzkiego ośrodka akademickiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wspomnianych wcześniej siedmiu uczelni wyższych oraz łódzkiego
oddziału PAN. Po wysłuchaniu kazania metropolity łódzkiego abpa Władysława Ziółka i zakończeniu mszy św. reprezentanci środowiska akademickiego udali się pod gmach Urzędu Miasta Łodzi, skąd wyruszyli
w kierunku Filharmonii Łódzkiej. Pochód połączonych senatów szkół
wyższych oraz reprezentantów ich społeczności poprzedzała orkiestra
dęta. Na jego czele maszerowali rektorzy, podobnie jak i pozostali członkowie uczelnianych senatów, w tradycyjnych strojach akademickich. Towarzyszyła im minister B. Kudrycka.
Następnie w foyer Filharmonii Łódzkiej bezpośrednio przed uroczystymi obchodami jubileuszowymi odbyła się piętnastominutowa konferencja
prasowa. Przewodniczący KRŁUP prof. W. Nykiel akcentował akademicki
charakter miasta. Za konieczne dla jego rozwoju uznał dalsze zacieśnianie
współpracy uczelni publicznych. Jako przykład takiego współdziałania
wymienił Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, którego Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny są współudziałowcami. Z kolei minister prof. B. Kudrycka nie szczędziła komplementów pod adresem naszego miasta jako ośrodka naukowego. Według
jej słów, potwierdzonych później podczas wykładu, rola Łodzi w życiu
naukowym Polski powinna wkrótce znacząco wzrosnąć. Minister z uznaniem wypowiadała się o kwotach inwestowanych przez łódzkie uczelnie
zarówno w infrastrukturę, jak i w programy badawcze.


Głos zabiera Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzki

Indeksy dla najlepszych
Kolejna inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Łódzkim miała
charakter szczególny. Zbiegła się bowiem z obchodami 65-lecia powołania uczelni.
Z tej okazji 4 października w Auli im. Profesora Wacława Szuberta odbyło się uroczyste
posiedzenie Senatu UŁ.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, pracownicy i emerytowani pracownicy uniwersytetu, studenci oraz przedstawiciele młodzieży,
którzy po immatrykulacji staną się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej.
Jako pierwszy z zaproszonych gości zabrał głos ks. abp Władysław
Ziółek, metropolita łódzki, który powiedział m.in.: – Inauguracja roku
akademickiego w wyższej uczelni jest zawsze nowym zaproszeniem do
poszukiwania, odkrywania i przyjmowania prawdy. Ci, którzy pracują
na niwie naukowo-badawczej, jak i ci, którzy postanowili podjąć studia wyższe, są wezwani do wejścia na taką właśnie drogę. Jan Paweł II
nauczał, że podstawowym zadaniem szkoły wyższej jest wykształcenie
umiejętności poszukiwania prawdy. Począwszy od prawd najprostszych,
dotyczących zjawisk materialnych i żywych organizmów, poprzez bardziej skomplikowane, jak związane z życiem społecznym, posługiwaniem się wiedzą aż do prawd najgłębszych odnoszących się do ludzkiego działania i wartości, które inspirują pracę jednostek i wspólnot. Ludzkość potrzebuje nadal prawdy. Wyższa uczelnia jest kuźnicą wiedzy,
ale jej pracownicy powinni kierować się w swym działaniu uczciwością
intelektualną, dzięki której można odróżnić fałsz od prawdy, część

od całości, środek od celu. Na tym
polega istotny wkład w budowanie przyszłości opartej na trwałych
i uniwersalnych wartościach wolności, sprawiedliwości i pokoju.
Taka też jest misja Uniwersytetu
Łódzkiego. Wyrażam głębokie
przekonanie, że wszyscy, którzy
go stanowią, a więc nauczyciele
akademiccy i studenci każdego
dnia starają się bronić prawdy,
głosić ją i szerzyć.
Metropolita łódzki dodał też:
– Całej wspólnocie uniwersyteckiej życzę, aby usilnie dbała
nie tylko o ludzi kompetentnych
w swej specjalizacji, bogatych
w encyklopedyczną wiedzę, ale
wyposażonych również w auten-
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Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk
Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Rozpoczyna się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu
Łódzkiego; otwiera je rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Goście uczelni

Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Po ceremonii odnowienia doktoratów; na zdjęciu, na pierwszym planie od prawej: prof. Ryszard Jajte, prof. Włodzimierz
Waliszewski, prof. Jan Stanisław Lipiński

Medal Universitatis Lodziensis Merentibus z rąk rektora UŁ
otrzymuje dr Jan Ziomek (pierwszy z lewej); na zdjęciu w głębi
prorektor UŁ prof. Bogdan Gregor gratuluje uczelnianego
odznaczenia prof. Wiesławowi Pusiowi
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tyczną mądrość, bo tylko ta sprawi, że będą mogli
wziąć na swe barki odpowiedzialność za przyszłość
Łodzi, Polski, Europy i świata.
Do życzeń tych przyłączyli się również: Jolanta
Chełmińska, wojewoda łódzki; Włodzimierz Fisiak,
marszałek województwa łódzkiego; Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi; Tomasz Sadzyński, p.o. prezydent Łodzi.
Obecni byli: prof. Stefan Niesiołowski, wicemarszałek Sejmu, parlamentarzystki ziemi łódzkiej – prof.
Zdzisława Janowska, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Hanna Zdanowska, a także poprzedni rektorzy
UŁ – prof. Romuald Skowroński, prof. Leszek Wojtczak, prof. Michał Seweryński, prof. Wiesław Puś
oraz rektorzy innych łódzkich szkół wyższych.
Prowadzący uroczystość rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel poinformował, że z okazji jubileuszu
65-lecia oraz inauguracji nowego roku akademickiego wpłynęło do uczelni wiele listów z gratulacjami,
w tym od minister nauki i szkolnictwa wyższego
prof. Barbary Kudryckiej.
W przemówieniu inauguracyjnym rektor UŁ podkreślił m.in., że: – Inicjatywy zmierzające do powołania w Łodzi wyższych uczelni były podejmowane
w okresie międzywojennym dwudziestego wieku,
a nawet wcześniej w okresie zaborów. Jednakże dopiero po drugiej wojnie światowej powołano naszą uczelnię i inne szkoły wyższe. Uniwersytet Łódzki utworzony został na mocy dekretu z 24 maja 1945 roku.
Dokument mający zaledwie sześć artykułów nadawał
uniwersytetowi status państwowej szkoły akademickiej i dzielił go na trzy wydziały: humanistyczny,
matematyczno-przyrodniczy, prawno-ekonomiczny.
Trzy miesiące później włączono do uczelni wydziały
medyczne: lekarski, farmaceutyczny i stomatologiczny. Minister oświaty 3 lipca 1945 roku pierwszym
rektorem mianował Tadeusza Kotarbińskiego. (…)
droga, którą przeszliśmy w ciągu minionych sześćdziesięciu pięciu lat jest szlakiem, jaki przebyliśmy od
miasta przemysłowego do ośrodka akademickiego, od
rodzącego się uniwersytetu do uniwersytetu należącego do czołówki polskich uczelni wyższych. Dziś Łódź
jest miastem akademickim i to wyznacza jej charakter
i przyszłość (pełny tekst wystąpienia na s. 13-14).
Następnie rektor UŁ przypomniał, iż w roku 2000
senat naszej uczelni pragnąc docenić i wyróżnić osoby, które uzyskały stopień doktora na Uniwersytecie
Łódzkim i w sposób szczególny zasłużyły się dla nauki lub kultury polskiej – ustanowił zwyczaj uroczystego odnawiania doktoratu. W ten sposób mogą być
uhonorowane osoby, które przed pięćdziesięciu laty
uzyskały na UŁ stopień doktora.
Podczas tegorocznej inauguracji doktoraty odnowiono: prof. Ryszardowi Jajte, prof. Janowi Stanisławowi Lipińskiemu i prof. Włodzimierzowi Waliszewskiemu.
Sylwetki wybitnych uczonych uniwersyteckich
przybliżyli ich promotorzy: prof. Adam Paszkiewicz,
prof. Władysław Wilczyński i prof. Paweł Walczak
(publikujemy je na s. 15-17).

Fot.: Sebastian Buzar
Fot.: Grażyna Bartłomiejczyk

Immatrykulacja słuchaczy pierwszego roku; takie wydarzenia
pamięta się do końca życia

Promocje habilitacyjne; kolejnemu pokoleniu nauczycieli
akademickich uniwersytetu rektor UŁ wręcza dyplomy
doktorów habilitowanych

Ekonomiczno-Socjologiczny), prof. Grzegorz Gazda (Wydział Filologiczny), prof. Tadeusz Penczak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska),
dr Jan Ziomek (Wydział Nauk Geograficznych).
Ponadto 29 osób uhonorowano Medalami UŁ w Służbie społeczeństwu
i nauce, a 68 wręczono Złote Odznaki UŁ (listy na s. (18.).
Po raz pierwszy zostały przyznane przyjaciołom uczelni ze świata
biznesu tytuły Partnera Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego. Otrzymała je elitarna grupa firm dostrzegających korzyści płynące
z potencjału naukowo-badawczego uniwersytetu, szkoły wyższej wyznaczającej nowe podejście do współpracy nauki z otoczeniem biznesu,
w atrakcyjnej formie kooperacji nauki i biznesu składającej się z czterech
obszarów współpracy: kapitał ludzki w firmie; przyszłe kadry; badania
i rozwój; promocja i wizerunek. Dyplomy partnera UŁ wręczono: Remigiuszowi Ślipcowi, dyrektorowi regionu Banku Zachodniego WBK SA;
Agnieszce Jackowskej, dyrektor Human Resources Infosys BPO Europe;
Paulinie Pazio, członkowi zarządu, dyrektorowi ds. zarządzania zasobami ludzkimi LEK SA; Jackowi Dauenhauerowi, wiceprezesowi Zarządu
Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA.
Jednym z najważniejszych punktów uroczystości była immatrykulacja
słuchaczy pierwszego roku. Indeksy z rąk rektora UŁ, któremu towarzyszyli dziekani poszczególnych wydziałów, otrzymało 53 studentów (lista
na s. 18.), którzy uzyskali największą liczbę punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Wykład inauguracyjny nt. Islam w świecie współczesnym wygłosił
prof. Marek Dziekan.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez chór Gaudeamus.

x x x

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych, również w Auli
im. Profesora Wacława Szuberta odbyły się uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne. Listy nowo promowanych doktorów i doktorów habilitowanych na s. 19.


S.B.

Fot.: Sebastian Buzar

Kształcić na najwyższym
poziomie

Przedstawiciele biznesu z dyplomami Partnera Innowacyjnej
Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego

Nagroda Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przyznana została prof. nadzw. dr. hab. Stefanowi
Krajewskiemu za książkę Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
Zasłużonym pracownikom uniwersytetu wręczono
uczelniane odznaczenia. Medale Universitatis Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ) otrzymali: prof. Krystyna Piotrowska-Marczak (Wydział
Ekonomiczno-Socjologiczny), prof. Wiesław Puś (Wydział Filozoficzno-Historyczny), prof. Henryk Piekarski (Wydział Chemii), prof. Tadeusz Janusz (Wydział

(Tekst wystąpienia prof. dr. hab. WŁODZIMIERZA NYKIELA, rektora UŁ, podczas inauguracji nowego roku
akademickiego)
Inicjatywy zmierzające do powołania w Łodzi wyższych uczelni
były podejmowane w okresie międzywojennym XX wieku, a nawet
wcześniej w okresie zaborów. Jednakże dopiero po drugiej wojnie
światowej powołano naszą uczelnię i inne szkoły wyższe.
Uniwersytet Łódzki utworzony został na mocy dekretu z 24 maja
1945 roku. Dokument mający zaledwie sześć artykułów nadawał uniwersytetowi status państwowej szkoły akademickiej i dzielił go na trzy
wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, prawno-ekonomiczny. Trzy miesiące później włączono do uczelni wydziały medyczne: lekarski, farmaceutyczny i stomatologiczny. Minister oświaty 3 lipca 1945 roku pierwszym rektorem mianował Tadeusza Kotarbińskiego.
Rektor, prorektorzy oraz dziekani wywodzili się z Uniwersytetu Warszawskiego, Wolnej Wszechnicy Polskiej oraz Uniwersytetu Lwowskie-
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go i Uniwersytetu Wileńskiego. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 15 stycznia 1946 roku.
W latach 1945-1949 uniwersytet rozwijał się bardzo dynamicznie.
W roku akademickim 1948/1949 studiowało u nas już około dziewięciu
tysięcy studentów. W końcu lat czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych uniwersytet nie tylko nie rozwijał się, ale nawet przeżył istotny
regres. Zmniejszyła się także poważnie liczba studentów. W roku akademickim 1955/1956 było ich zaledwie półtora tysiąca. O powrocie tendencji
rozwojowych możemy mówić dopiero od roku 1956, kiedy to włączono
do UŁ Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 1961 roku – Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W latach 1970-1990 Uniwersytet Łódzki miał
sześć wydziałów: filologiczny; filozoficzno-historyczny; matematyki, fizyki i chemii; biologii i nauk o ziemi; prawa i administracji oraz ekonomiczno-socjologiczny. Przeobrażenia na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych zaowocowały autonomią uczelni i stworzyły duże
możliwości rozwoju. Powstały nowe wydziały. Jak wiemy, dziś jest ich
dwanaście. Powstała także filia w Tomaszowie Mazowieckim (1998 rok).
Wzrosła znacznie liczba studentów. Na początku lat dziewięćdziesiątych
było ich ponad czternaście tysięcy, w roku akademickim 1999/2000 ponad trzydzieści cztery tysiące, a w roku 2009 ponad czterdzieści jeden
tysięcy. Zatrudniamy ponad cztery tysiące osób, w tym ponad dwa tysiące dwustu pięćdziesięciu nauczycieli akademickich (prawie pięćset pięćdziesięciu profesorów).
Uniwersytet powstał i przez czterdzieści pięć lat funkcjonował
w otoczeniu wielkiego przemysłowego miasta i to przemysł włókienniczy
wyznaczał wówczas charakter miasta i całej aglomeracji. Od roku 1989,
w związku z przeobrażeniami w kraju, zmianie zaczęła ulegać również
rola naszej uczelni. Uniwersytet Łódzki, będący największą szkołą wyższą w regionie, wraz z innymi uczelniami zaczął o wiele mocniej niż
uprzednio wpływać na oblicze miasta nadając mu przede wszystkim
charakter ośrodka akademickiego. Jest to nie tylko coraz szerzej dostrzegane, ale i doceniane.
Zatem droga, którą przeszliśmy w ciągu minionych sześćdziesięciu
pięciu lat, jest szlakiem, jaki przebyliśmy od miasta przemysłowego
do ośrodka akademickiego, od rodzącego się uniwersytetu do uniwersytetu należącego do czołówki polskich uczelni wyższych. Dziś Łódź jest
miastem akademickim i to wyznacza jej charakter i przyszłość.
Co jest ważne dla uniwersytetu w połowie kadencji obecnych władz?
Nie mam wątpliwości, że najistotniejsze jest wdrażanie nowego systemu
zarządzania uczelnią. Szersza ocena tego systemu może zostać dokonana
dopiero po roku jego funkcjonowania, na podstawie pełnych danych za
2010 rok, ale już teraz widać praktyczne zalety nowych rozwiązań i ich
wpływ na poprawę gospodarności, a tym samym na naszą sytuację finansową. Dobre rezultaty wdrażania nowego systemu pozwalają na przyznanie profesorom zwyczajnym, z wyłączeniem osób, które są zatrudnione u nas, jako w drugim miejscu pracy lub osiągnęły górną granicę
wynagrodzenia, dodatku specjalnego od pierwszego października tego
roku. Mamy nadzieję, że ten dodatek specjalny będzie można przekształcić w podwyżkę wynagrodzenia. Chcę podkreślić, że dodatek ów będzie
przyznany z naszych środków, a nie ze zwiększonej dotacji.
Wyraźnie widoczne są rezultaty naszych działań w sferze inwestycji
i remontów. Pięknie wyglądają: ukończony niedawno nowy budynek należący do Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ulicy Matejki
oraz gruntownie zmodernizowany budynek PALM-y. Obydwa budynki
są już po odbiorze technicznym. Prace przy ulicy Tamka 12 na Wydziale Chemii są na ukończeniu, przy Pomorskiej 163 zostaną zakończone
do końca roku. Prace na fizyce zostaną ukończone w przyszłym roku.
Nastąpiła intensyfikacja współpracy z pracodawcami. Zawarliśmy
nowe umowy, zorganizowaliśmy kilka konferencji. Dziś przekłada się
to już na świadczenia finansowe ze strony biznesu na rzecz uczelni. Bar-
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dzo dobre rezultaty przynosi intensyfikacja współpracy z zagranicą i to we wszystkich parametrach, które
są wyraźnie lepsze niż w roku 2008.
Utworzyliśmy nowe fundusze, zasilane z zewnątrz,
a więc nieangażujące środków z dotacji, ani opłat za
studia. Są to: Fundusz Mobilności Studentów i Doktorantów, Fundusz Zrównoważonego Rozwoju, Fundusz Innowacyjnej Edukacji – finansowane przez podmioty gospodarcze. Z Funduszu Innowacyjnej Edukacji finansujemy ważny i duży projekt Uniwersytet
Łódzki dla Dzieci.
Kluczową dziś sprawą wydaje się umacnianie i doskonalenie nowego systemu zarządzania uczelnią. Ma
on służyć zwiększeniu naszej efektywności i w konsekwencji poprawie sytuacji finansowej uczelni. Jak
powiedziałem, wymierne efekty widać już dziś, sądzę
jednak, że rok 2011 okaże się decydujący i zaowocuje
wyraźną poprawą wyników finansowych.
W najbliższej przyszłości najważniejszym dla
uczelni zadaniem będzie budowa nowego gmachu
dla filologii przy ulicy Pomorskiej. Mamy już projekt,
a ostatnio dokonane wstępne ustalenia z panią minister profesor Barbarą Kudrycką, dotyczące możliwego
zakresu finansowania tej inwestycji przez resort nauki
i szkolnictwa wyższego, dają podstawy do umiarkowanego optymizmu. Chcemy przeznaczyć na ten cel
również własne środki, które pozyskamy ze sprzedaży nieruchomości uniwersytetu. To jest wielka inwestycja, którą należy podjąć, by zakończyć budowę
podstawowych obiektów uczelnianych.
Z mniejszych, ale ważnych rzeczy, wymienię budynek pofabryczny przy Pomorskiej 163, gdzie znajdzie
siedzibę uniwersyteckie liceum, które dziś ma nie najlepsze warunki lokalowe. W nowym miejscu powstanie nowoczesny obiekt dydaktyczny.
W związku z nowymi unormowaniami, które dadzą nam dużą swobodę programową, zamierzamy
dogłębnie przeanalizować i doskonalić nasze programy, a jeśli to okaże się konieczne, opracować nowe.
Niezmiennie naszym nadrzędnym celem jest kształcić
na najwyższym poziomie i sprostać dużej konkurencji
krajowej i zagranicznej.
Z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego 2010/2011 wszystkim pracownikom
i studentom życzę sukcesów oraz satysfakcji na
wielu polach aktywności związanych z naszym
uniwersytetem, a także powodzenia w życiu osobistym. Szczególnie serdeczne życzenia kieruję do
studentów pierwszego roku. Witam was serdecznie
w murach naszej uczelni i zapraszam do współpracy
w kształtowaniu codziennego życia i wizerunku
naszego uniwersytetu, który od dziś jest również
waszym uniwersytetem. Dołączcie do tych, którzy
dbając o własny rozwój pragną również kreować
przyszłość naszego miasta, kraju i Europy. 


(tytuł pochodzi od redakcji)

Profesor Ryszard Jajte
Wybitny uczony, twórca łódzkiej szkoły teorii prawdopodobieństwa, urodził się w roku 1933 w Poznaniu. Całe swoje życie związał jednak z Łodzią. Po zdaniu matury w tutejszym Liceum im. M. Kopernika, po
dwóch latach studiów w łódzkiej Wyższej Szkole Muzycznej ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Łódzkim (1959).
Rozwijając następnie na UŁ intensywną działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną przeszedł przez wszystkie stopnie akademickiej kariery
(doktorat – 1960, habilitacja – 1967, profesor nadzwyczajny – 1975, profesor zwyczajny – 1982). W latach
1968-1970 był kierownikiem Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa w Katedrze Analizy Matematycznej
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, a w latach
1970-2002 – kierownikiem Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki w Instytucie Matematyki. Zakład ten został przekształcony w tym czasie w Katedrę
Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki, zaś Instytut
Matematyki stał się Wydziałem Matematyki UŁ. Był
też przez wiele kadencji dyrektorem Instytutu Matematyki UŁ (lata 1973-1981).
W roku 1965, po powrocie z rocznego stażu w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa Uniwersytetu
im. M. Łomonosowa w Moskwie, kierowanej przez
jednego z największych matematyków XX stulecia
A.N. Kołmogorowa, rozpoczął prowadzenie seminarium z teorii prawdopodobieństwa i teorii ergodycznej, skupiając wokół siebie grono młodych zdolnych
pracowników naukowych i studentów. Seminarium
to, kierowane przez ponad 30 lat przez profesora, zaowocowało wieloma znakomitymi pracami naukowymi z różnych dziedzin teorii prawdopodobieństwa,
w szczególności klasycznej i niekomutatywnej. Na
seminariach tych uczony wykształcił pokaźne grono
swoich uczniów. Był promotorem w dwunastu przewodach doktorskich, czterech jego uczniów uzyskało
stopień doktora habilitowanego, w tym dwóch tytuł
profesora. Ta działalność zdecydowała o powstaniu
znanej w świecie łódzkiej szkoły prawdopodobieństwa, będącej jednym z głównych ośrodków w kraju.
Jest autorem lub współautorem ponad stu oryginalnych prac naukowych z teorii prawdopodobieństwa
i analizy funkcjonalnej, często o podstawowym znaczeniu, opublikowanych w kraju i za granicą (w Europie Zachodniej, USA) w czasopismach specjalistycznych najwyższej rangi, o międzynarodowym zasięgu
(m.in. Annals of Probability, Mathematische Zeitschrift).
Jest też autorem dwóch monografii z niekomutatywnej teorii prawdopodobieństwa opublikowanych
w prestiżowej serii Lecture Notes in Mathematics w znanym wydawnictwie Springer Verlag. Należy podkre-

ślić, że w tych monografiach ponad połowa omówionych rezultatów została osiągnięta przez profesora
i jego współpracowników. Do dorobku uczonego
należy również współautorstwo popularnej książki
Z matematyką za pan brat.
Jest członkiem komitetu redakcyjnego Probability
and Mathematical Statistics, uznanego specjalistycznego
czasopisma o zasięgu międzynarodowym. Był wieloletnim członkiem Komitetu Nauk Matematycznych
PAN. Prowadził przez wiele lat równolegle seminarium w Instytucie Matematycznym PAN, również
z teorii prawdopodobieństwa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego od roku 1959, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego od 1973 oraz Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego od 1978 r.
Był wielokrotnie zapraszany jako visiting professor
do uniwersytetów amerykańskich (Wayne State University, University of Tennessee, Knoxville i University of North Carolina, Chapel Hill) oraz niemieckich
(uniwersytety w Tübingen, Dortmundzie, Getyndze,
Heidelbergu, Münster i Regensburgu). Odwiedził
również wiele innych uniwersytetów europejskich
i amerykańskich.
Otrzymał wiele nagród naukowych Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora UŁ. Jest kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, został odznaczony
Honorową Odznaką m. Łodzi (1982), Medalem UŁ
w Służbie Społeczeństwu i Nauce, Medalem Jubileuszowym 50-lecia UŁ, medalem Komisji Edukacji Narodowej. Przyznano mu też Nagrodę Miasta Łodzi (2005).
Niezwykły talent profesora to przede wszystkim
potok ciekawych, przejrzystych pytań. Jest to widoczne we wszystkich jego pracach i trudne do krótkiego
zobrazowania. Uzyskane rozstrzygnięcia jubilat często zawdzięcza rozwijaniu klasycznych metod analizy
matematycznej. Stąd jego oryginalne prace są zwykle
bardzo treściwe, nawet krótkie artykuły są znaczące.
Ogromny respekt budzą bieżące osiągnięcia profesora – publikacje ostatnich lat w Annals of Probability,
Proceedings of AMS, Tieorii Wierojatnosti, Ergodic Theory
and Dynamical Systems.
Obecnie, pozostając na emeryturze, nie przerywa
głębokich badań naukowych. 

Oprac.: (sb)
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Profesor
Jan Stanisław Lipiński
Urodził się 24 listopada 1923 r. w Przemyślu w rodzinie
nauczycielskiej. Po wybuchu II wojny światowej kontynuował naukę w szkole średniej w Lubaczowie, a w roku
1941, kiedy tamta część Polski znalazła się pod okupacją
niemiecką, pracował jako urzędnik w tartaku. Losy wojenne rzuciły go do stolicy, gdzie przeżył kilka pierwszych dni
powstania warszawskiego.
Później trafił do obozu w Pruszkowie, a następnie
został wywieziony do przymusowej pracy na Dolnym Śląsku. W 1945 r. zdał jako eksternista maturę
ogólnokształcącą, a potem pedagogiczną oraz rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole w Zgierzu. W latach 1946-1952 studiował na Uniwersytecie Łódzkim
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Uzyskał
dyplom magistra filozofii w zakresie matematyki.
Od roku 1949 pracował pod kierunkiem
prof. Zygmunta Zahorskiego na Uniwersytecie Łódzkim. W 1958 r. uzyskał na UŁ stopień naukowy kandydata nauk (odpowiednik dzisiejszego doktora),
a w roku 1960 stopień naukowy docenta (odpowiednik doktora habilitowanego). Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1967, a profesora zwyczajnego w 1977 roku. Przez wiele lat kierował Zakładem
Funkcji Rzeczywistych w Katedrze Matematyki II,
w latach sześćdziesiątych był prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ.
W roku 1969 przeniósł się do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Brał udział w organizacji Uniwersytetu Gdańskiego. Po jego powstaniu w 1970 r.
na dwa lata objął stanowisko dyrektora Instytutu Matematyki. W latach 1970-1991 był kierownikiem Zakładu Funkcji Rzeczywistych i Rachunku Prawdopodobieństwa UG. Przeszedł na emeryturę w roku 1991.
Działalność naukowa profesora związana jest
głównie z teorią funkcji rzeczywistych i teorią miary,
a także z równaniami funkcyjnymi. Jest autorem ponad pięćdziesięciu prac zawierających oryginalne wyniki na temat klas Zahorskiego, zbiorów Lebesgue’a
dla pochodnych ograniczonych i pochodnych całkowalnych w sensie Riemanna, charakteryzacji funkcji
aproksymatywnie ciągłych, charakteryzacji zbioru
punktów rozbieżności ciągu funkcji ciągłych do nieskończoności, własności zbioru punktów nieróżniczkowalności funkcji skoków i funkcji osobliwych, indykatrysy Banacha, sum funkcji Darboux, przemiennego
składania funkcji, mierzalności funkcji dwóch zmiennych, jednoczesnej charakteryzacji trzech zbiorów:
zbioru punktów ciągłości, quasi-ciągłości i klikowości
funkcji rzeczywistych zmiennej rzeczywistej oraz rozszerzania funkcji do funkcji okresowych.
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Szczególne miejsce w jego dorobku zajmują wyniki
dotyczące rozbieżności ciągu funkcji ciągłych do plus
i minus nieskończoności, które przewyższają rezultaty rosyjskiej szkoły funkcji rzeczywistych oraz twierdzenia o rozszerzaniu funkcji do funkcji okresowych,
których dowody zawierają zdumiewająco pomysłową
konstrukcję. Warto wspomnieć, że wcześniejsze wyniki kilku wybitnych polskich matematyków pozwalały
uzyskać tylko rozszerzenie prawie okresowe.
Profesor nie tylko rozwiązał wiele problemów
z funkcji rzeczywistych postawionych przez czołowych specjalistów z całego świata, ale też sam stawiał
i rozwiązywał problemy. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał w roku 1966 prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego, nagrodę im. Stanisława Zaremby oraz wielokrotnie Nagrodę Ministra
Nauki (lub równorzędnego).
Pod kierunkiem profesora osiem osób (cztery w Łodzi i cztery w Gdańsku) uzyskało stopień doktora nauk
matematycznych. Z tego grona dwie osoby otrzymały
tytuł profesora, a jedna stopień doktora habilitowanego. Spośród jego uczniów trzy osoby są profesorami
tytularnymi, a osiem doktorami habilitowanymi.
Działalność organizacyjna profesora obejmuje
udział w pracach Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki; Komitetu Nauk Matematycznych PAN; Komitetu Matematyki PAN i różnych zespołów dydaktyczno-naukowych przy Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a później przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Był także prezesem
Łódzkiego Oddziału PTM w latach 1963-1965 i prezesem Gdańskiego Oddziału PTM w latach 1979-1983.
Dzięki jego kontaktom z najwybitniejszymi w świecie specjalistami w dziedzinie funkcji rzeczywistych
młodsze pokolenia matematyków miały sposobność
głębszego zapoznania się z tą piękną tematyką i zajmującymi się nią pracownikami nauki. Profesor do tej
pory chętnie uczestniczy w konferencjach poświęconych funkcjom rzeczywistym, wzbogacając je swoją
wiedzą i doświadczeniem. 

Oprac.: (sb)

Profesor
Włodzimierz Waliszewski
Urodził się w roku 1934 we wsi Ostrołęka w powiecie łowickim. W 1951 r. uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu. W latach 1951-1955 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Po uzyskaniu magisterium pracował
jako asystent i starszy asystent na Politechnice Łódzkiej.

W roku 1960 przeniósł się na uniwersytet, gdzie
uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy nt.:
Sur une condition suffisante d’existence de solution d’un
systeme de n équations algébriques non linéaires, Condition nécessaire et suffisante pour qu’un certain systeme de
deux équations a deux inconnues ait des solutions napisanej pod kierunkiem prof. Zygmunta Charzyńskiego.
Pięć lat później, w efekcie trzyletniego uczestnictwa
w seminarium naukowym prof. Stanisława Gołąba
na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień naukowy docenta. Od 1965 r. kierował Zakładem Geometrii
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŁ, a po czterech latach przeniósł się do Instytutu Matematycznego
PAN, w którym pracował do roku 1994. Na wniosek
Rady Naukowej IM PAN w 1976 r. otrzymał tytuł profesora. Od roku 1994 do emerytury ponownie pracował na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Geometrii
na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Problematyka jego rozprawy doktorskiej leży na pograniczu algebry i teorii funkcji analitycznych, ale lwia
część dorobku naukowego dotyczy geometrii różniczkowej, której poświęcona jest m.in. rozprawa habilitacyjna: Categories, groupoids, pseudogroups and analytic
structures. Wyniki tej rozprawy stanowią najważniejszy ze składników dorobku naukowego profesora.
W swojej rozprawie habilitacyjnej zdefiniował procedurę generowania tzw. pseudogrup Gołąba przez dowolny zbiór homeomorfizmów lokalnych, co stanowiło
istotną korektę jednego ze stwierdzeń Gołąba. Kategoria
pseudogrup (i związanych z nimi grupoidów) odgrywa
istotną rolę we współczesnej geometrii różniczkowej,
w tym w teorii foliacji, która jest jednym z głównych
kierunków badań w Katedrze Geometrii UŁ.
Wiele prac profesora dotyczy tzw. przestrzeni
różniczkowych, będących pewnymi uogólnieniami
powierzchni, hiperpowierzchni i rozmaitości różniczkowych. Będąc zawsze zainteresowany podstawami kilku teorii matematycznych (w tym geometrii), doprowadził aksjomatykę tych przestrzeni
do perfekcji, czyniąc ją prostą, zwięzłą i elegancką.
Badanie rozmaitych aspektów teorii przestrzeni
różniczkowych przyczyniło się od uzyskania przez
wiele osób stopnia doktora.

W całym dorobku naukowym profesor ma blisko
pięćdziesiąt oryginalnych prac naukowych, podręcznik Geometria różniczkowa w zadaniach (PWN, Warszawa 1981), ponad dwadzieścia artykułów o charakterze dydaktycznym. Jest również redaktorem tomu
Differential Geometry w serii Banach Center Publications
(PWN, Warszawa 1984) i encyklopedii szkolnej Matematyka (WSiP, Warszawa 1988 i 1997).
Dorobek w kształceniu młodej kadry to wielu magistrantów i 20 doktorów rozrzuconych po Polsce
i świecie. Trzech z wypromowanych przez profesora
doktorów zrobiło habilitację, a dwóch z nich uzyskało tytuł profesora.
Na tym nie kończy się aktywność zawodowa uczonego. W latach 70. ubiegłego stulecia przewodniczył komisji ds. programów nauczania matematyki
w szkołach podstawowych i średnich przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Przez wiele lat (1973-1991)
był redaktorem naczelnym miesięcznika Matematyka
– Czasopismo dla Nauczycieli. Kilkakrotnie organizował
międzynarodowe konferencje naukowe. Przygotował
też semestr geometrii różniczkowej w Międzynarodowym Centrum Banacha w Warszawie.
Bez wątpienia najważniejszym efektem pracy zawodowej profesora jest powstanie w Łodzi szkoły geometrii różniczkowej. Przed jego habilitacją ta dyscyplina
naukowa nie była w tym ośrodku akademickim uprawiana w ogóle, a obecnie zajmuje się nią kilkanaście
osób skupionych w Katedrze Geometrii Uniwersytetu
Łódzkiego oraz na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. 

Oprac.: (sb)
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ODZNACZENI MEDALEM
UŁ W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU I NAUCE
Profesor dr hab. Zbigniew Anusik, mgr Wojciech Bachliński, Sławomir Berezka, dr Witold Brodziński,
dr Stanisław Duczmal, dr Zbigniew Głuszczak, mgr Iwona Jarosz-Śnieżek, prof. nadzw. dr hab. Jacek
Kaczmarek, prof. nadzw. dr hab. Sylwia Kaczmarek, mgr Anna Kluba-Połatyńska, mgr Bożena Kuźnicka,
prof. nadzw. dr hab. Alina Kwiatkowska, mgr Jolanta Lewandowska, dr Jerzy Ledzion, mgr Irena
Lewkowicz, prof. nadzw. dr hab. Jan Majer, Maria Mielczarek, mgr Wiesława Natkańska, dr Barbara
Olejniczak, dr Danuta Pałecz, dr Anna Paszkowska-Rogacz, mgr Anna Pielat, dr Zbigniew Podlasiak,
dr Krzysztof Prawicki, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Przybylski, Lucyna Sobińska-Radke, prof dr
hab. Mirosław Soszyński, dr Adam Sumera, mgr Jerzy Tomaszczyk.

WYRÓŻNIENI ZŁOTĄ ODZNAKĄ UŁ
Profesor nadzw. dr hab. Tadeusz Antczak, dr Krystyna Antkowiak, Hanna Banasiak, mgr Anna Berestowska, mgr Ewa Białecka-Saleh, dr Jolanta Bonar, mgr Bogusława Brewińska-Zaraś, dr Anna Buła,
mgr Dorota Czarniecka, mgr inż. Grzegorz Drabik, prof. dr hab. Bohdan Dudek, prof. dr hab. Piotr Frankiewicz, mgr Małgorzata Fronczak, mgr Ryszard Garnys, mgr Grażyna Garnysz, prof. nadzw. dr hab.
Cezary Gonera, dr Zbigniew Gontar, dr Anna Ignaczak, mgr Anna Iwaniec, Danuta Jędrzejczyk, Grażyna Kaczmarek, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, dr Arkadiusz Kaźmierczak, prof. nadzw.
dr hab. Kaja Kaźmierska, mgr Małgorzata Kielan, dr Tomasz Kłos, mgr Bogdan Kobierecki, dr Jeremi
Kołodziejek, dr Renata Kontek, dr Milena Koprowska, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kosecki, mgr Jolanta Krysiak, mgr Małgorzata Krzanowska, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski, mgr Krzysztof Lewoc, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Lisowska, mgr Elżbieta Luzińska, Urszula Maślak, Grażyna Miazek,
dr Piotr Młynarski, Józefa Nowakowska, Jolanta Ostaszewska, mgr Leszek Piąstka, Dorota Pietrzak,
Grażyna Raczak, mgr Magdalena Rogala, mgr Aneta Romańska-Szeląg, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Rossa, mgr Iwona Rytych-Kaleta, Jolanta Sajda, dr Michał Siniarski-Czaplicki, Beata Siemińska,
dr Jarosław Sieradzki, dr Monika Sławek, dr hab. Joanna Sowa, Włodzimierz Srogosz, mgr Agnieszka Stolarczyk, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Szadkowski, Krystyna Szokal-Egird, dr Anna Tyl,
mgr inż. Walentyna Wasilewska-Wyrozębska, dr Wojciech Wieczorek, mgr Małgorzata Wilkanowska,
Mariola Witerska, prof. nadzw. dr hab. Bogdan Włodarczyk, dr Jolanta Wojciechowska, mgr Janusz Wróblewski, mgr Jolanta Wójtowicz-Szymańska.

STUDENCI IMMATRYKULOWANI
PODCZAS INAUGURACJI NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO
Adam Dutkiewicz, Aleksandra Hanusiewicz, Kinga Zając (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); Beata
Busiak, Ekaterini-Katarzyna Griva (Wydział Chemii); Magdalena Czapska, Łukasz Groszyński, Szymon
Kejna, Mateusz Zamojski (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); Barbara Majkowska, Kornel Mikołajczyk, Justyna Rajpold, Aleksandra Ściborek, Monika Wojciechowska (Wydział Filologiczny); Łukasz
Pigoński, Anna Prośniak, Magdalena Stefańska, Zuzanna Wiśnicka-Tomalak, Ewa Brzeska, Weronika
Danecka, Mateusz Kroczyński (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej); Diana Jóźwiak, Miłosz Majewski, Ewelina Orman (Wydział Matematyki i Informatyki); Klaudia Bogucka, Magdalena Gościcka, Wojciech Hawrot, Kalina Salamon (Wydział Nauk Geograficznych); Sylwia Bednarowicz, Zofia Kraszkiewicz,
Konrad Rudnicki, Olga Utrata (Wydział Nauk o Wychowaniu); Michał Borten, Daria Gwardys, Anna Michalak, Anna Osiewała (Wydział Prawa i Administracji); Dominika Czekaj, Jan Kiciński, Zofia Markiewicz,
Małgorzata Rurarz (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych); Berenika Bator, Sylwana
Kaźmierska, Tomasz Pawełczyk (Wydział Zarządzania); Łukasz Piotrowski (Filia Uniwersytetu Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim).
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PROMOCJE HABILITACYJNE
Doktor IRENA JAROS, dr ALICJA KISIELEWSKA, dr ROBERT MIELHORSKI, dr KRYSTYNA PIETRYCH, dr piotr
siemaszko, dr joannA sowA, dr BARBARA STELMASZCZYK (Wydział Filologiczny); dr PIOTR SZAŁKA (Wydział Filozoficzno-Historyczny); dr ŁUKASZ PUŁASKI (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska); dr ZBIGNIEW
RDZANY (Wydział Nauk Geograficznych); dr ALEKSANDER KAPPES, dr MICHAŁ KASIŃSKI, dr ADAM MARIAŃSKI, dr TOMASZ TULEJSKI (Wydział Prawa i Administracji); dr ELŻBIETA BIESAGA-SŁOMCZEWSKA, dr RADOSŁAW IGNATOWSKI, dr ANNA ZARĘBSKA (Wydział Zarządzania).

PROMOCJE DOKTORSKIE
Magister PIOTR FĄKA, mgr IZABELA GRZELAK, mgr MARTA KAŹMIERCZAK, mgr KAROLINA WIECZOREK
(Wydział Filologiczny); mgr WŁODZIMIERZ CIECIURA, mgr KATARZYNA CZEKAJ, mgr PIOTR FUDZIŃSKI,
mgr KATARZYNA KOBOS, mgr ANNA NIERYCHLEWSKA, mgr MIROSŁAW MARCINKOWSKI, mgr ADRIANNA
SZCZERBA, mgr ALEKSANDRA WINIARSKA-MARCINIAK, mgr MARTA WOŹNIAK, mgr ZEFIRYNA ŻEGNAŁEK,
mgr BARTOSZ ŻUKOWSKI (Wydział Filozoficzno-Historyczny); mgr MAGDALENA REKŚĆ (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych); mgr MAGDALENA SASIN (Wydział Nauk o Wychowaniu); mgr ADAM KRZEMIENIEWSKI (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej); mgr ANETA KISIELEWSKA,
mgr MONIKA KOZAK, mgr PAULINA MUCHA (Wydział Chemii); mgr ALEKSANDRA JABŁOŃSKA, mgr MICHAŁ JURANIEC, mgr AGNIESZKA ŁUCZAK-KADŁUBOWSKA, mgr MARCIN MARKOWSKI, mgr MAGDALENA
MORYL, mgr AGATA RUCIŃSKA, mgr JAROSŁAW WAWRZYNIAK (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska);
mgr BARBARA DZIĘCIOŁ-KURCZOBA, mgr MARIUSZ LAMPRECHT, mgr MARZENA MAKOWSKA-ISKIERKA,
mgr PRZEMYSŁAW TOMALSKI (Wydział Nauk Geograficznych); mgr MAŁGORZATA BERLING-GALWAS,
mgr MARIA KARCZ-KACZMAREK, mgr PRZEMYSŁAW KATNER, mgr JOANNA MIKOŁAJCZYK, mgr FRANCISZEK STRZYCZKOWSKI, mgr PAWEŁ SYDOR, mgr PRZEMYSŁAW TARWACKI (Wydział Prawa i Administracji); mgr AGNIESZKA DRZYMAŁA, mgr MARCIN KALINOWSKI, mgr MARCIN KONARSKI, mgr MARZENA KRAWCZYK, mgr PIOTR ŁASZEWSKI, mgr RADOSŁAW PIWOWARSKI, mgr ALEKSANDRA STANKIEWICZ,
mgr WIOLETTA TOKARSKA-OŁOWNIA, mgr BEATA WIETESKA-ROSIAK (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny); mgr MAGDALENA KALIŃSKA-KULA, mgr MAŁGORZATA KARPIŃSKA-KRAKOWIAK, mgr MARCIN
KŁAK, mgr CEZARY SZYDŁOWKI, mgr GRAŻYNA WIETESKA (Wydział Zarządzania).

Polsko-rosyjskie
sprawy trudne
Do udziału w pracach Polsko-Rosyjskiej
Grupy do Spraw Trudnych zaproszony
został prof. Albin Głowacki z Katedry Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu
Łódzkiego. To prestiżowe wyróżnienie
jest wyrazem uznania dla jego kwalifikacji i dotychczasowej pracy naukowej.
Od ponad 35 lat zajmuje się bowiem losami obywateli polskich na Wschodzie
po 17 września 1939 r.

Naukowiec ten prowadził wielomiesięczne badania archiwalne w Moskwie, Kijowie, Lwowie, Iwanowie, Mińsku i Wilnie. Opublikował prawie 280 prac,
w tym m.in. fundamentalne dzieło Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941 (dwa wydania: 1997 i 1998). Jest bardzo często
cytowany w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu. Jako referent uczestniczył w 55 konferencjach
i posiedzeniach naukowych. Wyróżniony m.in. Odznaką Honorową Sybiraka, Odznaką Za zasługi dla
Instytutu Pamięci Narodowej, Medalem Pro Memoria,
indywidualną Nagrodą Naukową Prezydenta Miasta Łodzi, Nagrodą Polskiej Fundacji Kulturalnej
im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie
oraz dziewięciokrotnie Nagrodą Rektora UŁ.
Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych została
powołana na początku 2002 r. Jej zadaniem było prowadzenie regularnych konsultacji na temat trudnych
spraw historycznych, a także w kwestii odszkodowań dla obywateli polskich za represje stalinowskie

>
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Fot.: Archiwum Grupy ds. Trudnych

Specjalne spotkanie Grupy do Spraw Trudnych 7 kwietnia w Katyniu i Smoleńsku
z udziałem premierów Rosji i Polski – Władimira Putina i Donalda Tuska, w związku
z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej; zdjęcie wykonane w siedzibie gubernatora smoleńskiego, trzeci z prawej na pierwszym planie prof. Albin Głowacki

w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Ten niełatwy dialog wygasł w roku 2005. Działalność
grupy wznowiono dopiero w 2008 r. pod auspicjami
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w nowym składzie osobowym, z udziałem historyków – wybitnych
znawców spraw polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich. Nadano jej charakter społeczny i ekspercki.
Grupie współprzewodniczą prof. Adam Daniel
Rotfeld oraz prof. Anatolij Torkunow. Dotychczas

obradowała ona w Warszawie, Moskwie, Krakowie,
Moskwie, Smoleńsku i Warszawie. Jej działalność,
wolna od polityki, rzeczowa, cechująca się wzajemnym zaufaniem i dobrą wolą, służy rozwojowi stosunków polsko-rosyjskich, przełamywaniu wzajemnych
stereotypów, rozwiązywaniu trudnych spraw i polepszaniu atmosfery we wzajemnych stosunkach.
Podsumowaniem dotychczasowej pracy grupy
jest wspólna publikacja Białe plamy – czarne plamy,
która ukazała się już w Moskwie w języku rosyjskim.
Po polsku wyjdzie na początku grudnia tego roku.
Dzieło prezentuje szesnaście problemów z zakresu
najtrudniejszych spraw polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich od roku 1918 po współczesność. Każdy
temat jest opracowany oddzielnie przez historyka
polskiego i rosyjskiego.
Z inicjatywy grupy, na mocy porozumienia premierów Polski i Rosji, planuje się powołanie pod auspicjami resortów kultury – odpowiednio w Smoleńsku
i w Warszawie – Rosyjsko-Polskiego i Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia. Do ich zadań
należeć będzie m.in. wspieranie i upowszechnianie naukowych badań wzajemnych stosunków; organizowanie konferencji naukowych, seminariów i wykładów;
publikowanie opracowań i źródeł; wymiana młodzieży;
stworzenie kolejnego kanału wzajemnej komunikacji. 
Oprac.: sb

Złoto i srebro dla Kroniki

Drugi numer pisma z roku 2010 otrzymał najwyższe wyróżnienie za
Okładkę Roku oraz II nagrodę w głównej kategorii – Biuletyn instytucji 2010.
Ogólnokrajowy konkurs na najlepsze pismo branżowe odbywa się
corocznie od dziewięciu lat i ma na celu wyróżnienie biuletynów, które doskonale realizują cele firmy, tworzą pozytywny jej wizerunek, jak
również wspierają politykę informacyjną. W tegorocznej edycji, do której
zgłoszono aż 96 wydawnictw, postanowiono dać szansę również instytucjom publicznym i nagrodzić wydawane przez nie publikacje.
Dwunastoosobowe jury – składające się głównie z dziennikarzy, grafików, fotografów, redaktorów i menedżerów – oceniało nadesłane pisma
biorąc pod uwagę wiele kryteriów. Znalazły się wśród nich m.in.: stopień
realizacji celów biuletynu, atrakcyjny kształt graficzny, poziom merytoryczny i językowy zawartych w nim artykułów czy wreszcie jakość edycji
i druku. W przypadku nagród przyznanych Kronice jurorzy szczególnie
podkreślali umiejętność interesującego zaprezentowania uniwersyteckich realiów. Doceniono atrakcyjność layoutu pisma, ale nade wszystko jego wysoką wartość merytoryczną, jakość zamieszczonych tekstów
oraz dbałość o poprawność językową.
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Fot.: Moc&Art Studio

Pismo Uniwersytetu Łódzkiego odniosło w ostatnim czasie znaczący
sukces w ogólnopolskim Konkursie Biuletynów Firmowych organizowanym przez agencję doradczą i wydawniczą Agape. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 7 października w warszawskim klubie Maska, Kronika została uhonorowana aż w dwóch kategoriach.

Paulina Czarnek z nagrodami uzyskanymi przez Kronikę – statuetką oraz dwoma pamiątkowymi dyplomami

W imieniu redakcji nagrody odebrała Paulina Czarnek – od kilku
lat stały współpracownik Kroniki,
obecnie doktorantka w Katedrze
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

P.C.

Francuska uczelnia
– uniwersyteckiej uczonej



S.B.

Rozpoczyna się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu
w Tours: na pierwszym planie, w fotelu prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Fot.: Tomasz Szafnicki

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyła w latach 1974-1978. Bezpośrednio
po ich ukończeniu została zatrudniona jako asystentka w Katedrze Prawa Cywilnego. W Sądzie Wojewódzkim w Łodzi podjęła aplikację zakończoną
w roku 1980 r. egzaminem sędziowskim. W 1987 r.
obroniła pracę doktorską nt. Ochrona wierzyciela
w razie niewypłacalności dłużnika. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w roku 1995
na podstawie oceny ogólnego dorobku oraz rozprawy Uznanie długu. Monografia Potrącenie w prawie
cywilnym jej autorstwa ukazała się w 2002 r. W roku
2003 uzyskała tytuł naukowy profesora, a 1 marca
2006 r. została mianowana profesorem zwyczajnym.
W latach 1996-2001 była prodziekanem Wydziału
Prawa i Administracji, funkcję tę pełniła ponownie od
2005 do 2008 r., w którym została wybrana na dziekana wspomnianego wydziału. Od roku 1997 kieruje Zakładem Prawa Cywilnego. W latach 1983-1987 studiowała prawo porównawcze w Faculté Internationale
de Droit Comparé w Strasbourgu uzyskując Diplôme
Supérieur de Droit Comparé.
W roku 2003 założyła na Wydziale Prawa i Administracji Szkołę Prawa Francuskiego, którą kieruje. Kilkakrotnie odbyła staże zagraniczne we Francji
i w Niemczech. Wykładała na Wydziale Prawa
w Nantes i Grenoble.
Autorka ponad 50 publikacji, m.in. takich, jak:
Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, Warszawa 1995; Uznanie długu, Łódź 1995 i Warszawa 1996. Ponadto współautorka prac: Standaryzacja umów w prawie gospodarczym – prawo polskie
a europejskie (współautor W.J. Katner), Warszawa
1995; Elementarny kurs prawa cywilnego (współautor
W. Robaczyński), Warszawa 1999; Potrącenie w prawie cywilnym, Kraków 2002; Prawo podmiotowe, „Studia Prawa Prywatnego” nr 12006, a także obszernych fragmentów Systemu Prawa Prywatnego: t. VIII
– „Ugoda” (Warszawa 2004), t. V – „Wielość podmiotów
w zobowiązaniach” (Warszawa 2006).
W latach 1994-1998 była doradcą prawnym Prezydenta Miasta Łodzi. Od września roku 2000 sprawuje
funkcję przewodniczącej Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, a od listopada 2006 r. jest
członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. 


Fot.: Tomasz Szafnicki

Université François Rabelais de Tours we Francji nadał 7 października tytuł doktora honoris causa prof. Małgorzacie Pyziak-Szafnickiej, dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Małgorzata Pyziak-Szafnicka otrzymuje godność doktora honoris causa de l’Université de François Rabelais de Tours

Informatyka – postępowanie umorzono
Decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego umorzono postępowanie w sprawie zawieszenia kierunku informatyka na Wydziale
Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego.
Temu korzystnemu dla uczelni rozstrzygnięciu poświęcono 14 października konferencję prasową. Rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel,
zastępca kanclerza UŁ dr Rafał Majda oraz prodziekan Wydziału Fizyki
i Informatyki Stosowanej dr Dorota Sobczyńska przypomnieli ubiegłoroczną decyzję o zawieszeniu Wydziałowi Fizyki i Informatyki Stosowanej uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia
oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku informatyka.
Poprzednia decyzja została podjęta przez ministerstwo po ogłoszeniu wyników kontroli Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Przypom-
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nijmy, że powodem zawieszenia był stwierdzony przez wizytatorów brak minimum kadrowego
na wydziale. Komisja wydała taką opinię wiosną minionego roku, po czym władze wydziału uzupełniły występujące niedociągnięcia przed wyznaczonym
terminem i uczelnia złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Mimo to Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w październiku roku 2009 – na podstawie nieaktualnych danych – wydała niekorzystną i niesprawiedliwą decyzję.

Po powtórnej kontroli PKA i skierowaniu sprawy
do ponownego rozpatrzenia, 30 września tego roku
dotarło na UŁ pismo z informacją o umorzeniu w całości postępowania w kwestii zawieszenia uprawnień
do prowadzenia studiów na kierunku informatyka
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.
Podczas konferencji prasowej podano też, że rekrutację kandydatów na kierunek informatyka przeprowadzono w tym roku na Uniwersytecie Łódzkim tak
samo, jak w poprzednich latach. 


Agnieszka Garcarek

Rozmowa z prof. dr hab.
MAŁGORZATĄ PYZIAK-SZAFNICKĄ,
dziekan Wydziału Prawa
i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego

Doktorat honoris causa nadany pani profesor przez
Uniwersytet François Rabelais w Tours to swoiste
ukoronowanie współpracy naszej uczelni z francuskim uniwersytetem. Jak z perspektywy czasu ocenia pani kształt i wartość owych kontaktów?
– Rozpoczęły się one w roku 2002, kiedy to do Łodzi przyjechali: ówczesny prezydent Uniwersytetu
w Tours Jacques Gautron; dziekan Wydziału Prawa
Jean Rossetto i Patrick Baleynaud odpowiedzialny
za współpracę międzynarodową wspomnianego
wydziału z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Najważniejszym efektem podpisanych wówczas porozumień o współpracy było uruchomienie
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, począwszy od roku akademickiego
2003/04, Szkoły Prawa Francuskiego. Nikt wówczas
nie myślał o honorach, które mogą się wiązać z tą
współpracą, lecz o korzyściach, jakie w przededniu
wejścia Polski do Unii Europejskiej mogą czerpać z
niej prawnicy polscy i nasi studenci, przygotowujący się do zawodu prawnika. Niezmiennie oceniam tę
współpracę jako wzorową. Oczywiście, kosztuje ona
stale dużo wysiłku, ale – co chcę szczególnie pod-
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Fot.: Radosław Mania

W ŁODZI,
JAK W TOURS

Profesor Małgorzata Pyziak-Szafnicka (trzecia z lewej na pierwszym planie) z rodziną i przyjaciółmi ze strony francuskiej i polskiej na schodach gmachu Uniwersytetu Fran-çois Rabelais
w Tours, tuż po uroczystej ceremonii nadania jej doktoratu
honoris causa; na zdjęciu są także słuchaczki Wydziału Prawa
i Administracji UŁ, które przyjechały na studia do Tours korzystając z możliwości, jakie stwarza program ERASMUS

kreślić – wysiłek strony francuskiej jest przynajmniej
równy naszemu.
Kiedy narodziła się idea nawiązania i rozwoju kontaktów między uczelniami w Polsce i Francji? Była to
kwestia własnych zainteresowań pani profesor czy
może zadań Uniwersytetu Łódzkiego wynikających
z kierunku współpracy międzynarodowej?
– Idea, muszę przyznać, nie wyszła ode mnie.
To Patrick Baleynaud, poszukując możliwości rozszerzenia kontaktów uniwersyteckich w Polsce, otrzymał
z ambasady francuskiej w Warszawie moje nazwisko
i adres elektroniczny. Napisał, a ponieważ ja odpowiadam na e-maile, nawiązaliśmy kontakt. Już od
roku 1999 na naszym wydziale funkcjonowała Szkoła Prawa Niemieckiego, zorganizowana przez doktor
habilitowaną Annę Pikulską-Radomską, profesor
UŁ. Było dla mnie oczywiste, że studia prawa obcego
doskonale wpisują się w zadania uniwersyteckiego
wydziału prawa. Stąd pomysł zorganizowania Szkoły Prawa Francuskiego.

Na jakiej płaszczyźnie układa się współpraca Uniwersytetu Łódzkiego i uczelni francuskiej?
– Najważniejszym efektem wzajemnych kontaktów
ciągle pozostają studia prawa francuskiego. Szkoła
Prawa Francuskiego funkcjonowała najpierw jako
dwuletnie studia podyplomowe, na które przyjmowaliśmy także słuchaczy ostatnich lat Wydziału Prawa
i Administracji. Program studiów obejmuje dwieście
godzin wykładów prowadzonych przez przyjeżdżających co miesiąc do Łodzi pracowników Wydziału Prawa w Tours. Osoby, które zaliczą egzaminy z wymaganą średnią ocen, otrzymują świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych UŁ oraz Diplôme universitaire de Droit français, dyplom dający prawo ubiegania
się o przyjęcie na ostatni rok studiów prawniczych we
Francji. Siedmioro absolwentów, dzięki stypendiom
ambasady francuskiej, wykorzystało tę możliwość.
Kolejnym krokiem w rozwoju współpracy było uruchomienie na naszym wydziale, począwszy od roku
akademickiego 2008/09, studiów na poziomie Master 2
(odpowiednik polskiego magistra prawa). Było to możliwe dzięki zgodzie ministra edukacji narodowej Francji na przeniesienie dyplomu z Tours do Łodzi (diplôme
delocalisé Master professionnel Juriste européen). Jednocześnie Rada Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi zdecydowała, że jedną ze specjalizacji na studiach
prawniczych będzie prawo francuskie. W konsekwencji, nasi studenci, począwszy od czwartego, a nawet
trzeciego, roku studiów, mogą – nie wyjeżdżając z Łodzi – równolegle studiować na uczelni francuskiej i po
piątym roku uzyskać dwa dyplomy państwowe: polski – magistra prawa i francuski – Master 2. Stypendia
francuskie, wcześniej przeznaczane na studia w Tours,
obecnie są wypłacane studentom M2 zainteresowanym
odbyciem obowiązkowej, trzymiesięcznej, praktyki zawodowej we Francji. Warto dodać, że na studiach M2
mamy kilku studentów francuskich, którzy – zamiast
w Tours – zdecydowali się kontynuować edukację
w Łodzi. Potwierdza to dodatkowo równorzędność
dyplomów uzyskiwanych w Tours i w Łodzi.
Do tej pory dyplom na poziomie M1 (po czwartym
roku studiów) uzyskały osiemdziesiąt trzy osoby, zaś
M2 – dwanaście osób, a kolejnych dziesięć przystąpi
do egzaminu w najbliższym czasie, zaraz po zakończeniu praktyk zawodowych. Od kilku lat funkcjonuje
Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Prawa Francuskiego, które umożliwia podtrzymanie kontaktów
między jej byłymi studentami.
Rozwojowi Szkoły Prawa Francuskiego towarzyszą, oczywiście, inne formy współpracy. Przede
wszystkim, pogłębia się wymiana studentów i pracowników korzystających z możliwości, jakie daje
program ERASMUS/SOCRATES. Jedna z absolwentek szkoły mgr Katarzyna Pfeifer została zakwalifikowana na studia doktorskie w Tours; prowadzi tam
ćwiczenia z prawa rodzinnego ze studentami francuskimi i przygotowuje rozprawę doktorską w systemie cotutelle. We wrześniu 2007 roku szkoły: prawa
niemieckiego i prawa francuskiego, zorganizowały

na Wydziale Prawa i Administracji UŁ konferencję z udziałem przedstawicieli partnerskich uczelni,
poświęconą kierunkom rozwoju prawa cywilnego
we Francji, w Niemczech i Polsce w perspektywie
prawa europejskiego. Teksty referatów przygotowanych na obrady zostały opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. W listopadzie kolejnego roku na naszym wydziale odbyło się, z udziałem
profesorów z Tours, kolokwium z okazji pięćdziesięciolecia Konstytucji Piątej Republiki Francuskiej.
Przez lata była pani główną animatorką bogatych
kontaktów łódzko-francuskich. Dotyczą one współpracy tylko z jedną uczelnią we Francji?
– To prawda, że intensywnie uczestniczę w polskofrancuskiej współpracy, ale z całym naciskiem muszę
podkreślić, że nie jestem ani główną, ani pierwszą,
ani najważniejszą ich animatorką. Przypomnę tylko,
że honorowe doktoraty uczelni francuskich otrzymali: Michał Seweryński (Lyon, 1997 rok) oraz profesor
doktor habilitowana Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska (Strasburg, 2003 rok); oboje niezwykle zasłużeni
dla rozwoju współpracy Wydziału Prawa i Administracji UŁ z wydziałami prawa we Francji.
Poza Lyonem i Strasburgiem, z którymi współpracę najlepiej potwierdzają honorowe tytuły naszych profesorów, dość bliskie relacje wiążą nas
z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Grenoble, który
w latach dziewięćdziesiątych był naszym partnerem
w programie TEMPUS. Nasi profesorowie bywają też
zapraszani na wykłady do Paryża (zwłaszcza na Université Paris II, Assas ), Nantes, Poitier. Oczywiście,
my także zapraszamy uczonych z tych uczelni. Wymiana jest ułatwiona dzięki temu, że wielu pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa
i Administracji należy do międzynarodowej organizacji Association Henri Capitant des Amis de la Culture
Juridique Française. Przewodniczącym polskiej grupy
tego stowarzyszenia jest obecnie doktor habilitowany Tomasz Pajor, profesor Uniwersytetu Łódzkiego,
a sekretarzem Dagmara Skupień.
Które lata współpracy wspomina pani najmilej?
– Pewnie te pierwsze lata, kiedy mieliśmy tłum kandydatów chętnych do studiowania prawa po francusku. Sama możliwość bycia studentem Uniwersytetu
w Tours (nasi studenci mają francuskie legitymacje
studenckie i – teoretycznie – mogą korzystać z basenu
i biblioteki w Tours) wywoływała entuzjazm. W pierwszej rekrutacji spośród ponad czterdziestu kandydatów, absolwentów i studentów, zakwalifikowaliśmy
dwadzieścia sześć osób.
Wypracowanie wzajemnych kontaktów dwu wielkich uczelni to proces niezwykle skomplikowany.
Czy zdarzał się okres szczególnego powodzenia, sukcesów bądź czas piętrzących się trudności? Na czym
one polegały?
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– Odpowiedź częściowo wynika już z poprzedniej. Dziś mój zasadniczy problemy to znalezienie
kandydatów ze znajomością języka francuskiego
na poziomie pozwalającym uczestniczyć w wykładach
z prawa i zdawać egzaminy. Oczywiście, promujemy
nasze studia na innych polskich wydziałach prawa,
a nawet na obcych uczelniach. Na studia pierwszego
stopnia przyjmujemy absolwentów wydziałów nieprawniczych (politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii, zarządzania); studia te są szczególnie
atrakcyjne dla filologów francuskich, zainteresowanych tłumaczeniem tekstów prawniczych. Mimo tych
wszystkich zabiegów mamy coraz większe trudności
ze znalezieniem dostatecznej liczby kandydatów.
Od czasu przeprowadzki do nowego budynku
Wydziału Prawa i Administracji UŁ skończyły się
natomiast problemy z salą wykładową. Szkoła Prawa Francuskiego ma własną salę, w której mieści się
też biblioteka wyposażona przez naszych francuskich partnerów.
Czynna, rozbudowana działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna zapewne nie zawsze pozwala pani
profesor godzić pracę z życiem prywatnym. Czy zdarzały się trudne decyzje i niewygodne kompromisy?
– Na szczęście, jestem już na takim etapie życia,
który pozwala więcej czasu poświęcić pracy zawodowej. Oczywiście, zdarza się, że odwiedziny u wnuka
lub gimnastykę muszę zamienić na kolację z Francuzami, którą zresztą najczęściej sama przygotowuję,
ale jakoś sobie radzę.

Czy tytuł doktora honoris causa to zwieńczenie pracy
pani profesor w rozwoju kontaktów polsko-francuskich, czy raczej stymulacja do kolejnych działań?
– Zwieńczenie na pewno, ale nie zakończenie.
Ta współpraca będzie się rozwijać, zapewne także
z udziałem innych, pozaunijnych partnerów. Na Uniwersytecie Jagiellońskim 20 października odbyło się
spotkanie kierowników szkół prawa francuskiego (są
takie w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu) z przedstawicielami ambasady francuskiej. Zachęcano nas
do poszukiwania unijnych źródeł finansowania,
zwłaszcza we współpracy z innymi ośrodkami. Trzeba
powiedzieć, że finansowanie szkół do tej pory w głównej mierze spoczywa na ambasadzie francuskiej, która
– jak można się spodziewać – ze względu na kryzys
będzie ograniczać środki przeznaczane na promowanie szeroko rozumianej kultury francuskiej.
Czym jest dla pani profesor prywatnie doktorat honoris causa francuskiego uniwersytetu, najwyższą
godnością akademicką, tytułem naukowym nadawanym przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym
dla nauki i kultury…
– Był okazją do wspaniałej, niemal tygodniowej
wycieczki w gronie rodziny i znajomych. Wynajęłam
skrzydło zamku w pobliżu Tours (służę adresem internetowym), skąd zwiedzaliśmy zamki nad Loarą
i gdzie świętowaliśmy prawie przez tydzień, oczywiście, z udziałem francuskich przyjaciół. 

Rozmawiała: Paulina Oganiaczyk

AKADEMICKI SPORT

Szansa dla
przyszłych mistrzów
W Sali Senatu Politechniki Łódzkiej 2 listopada zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Akademickiego Centrum Szkolenia
Sportowego Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Akademickiego Związku
Sportowego Łódź.
Celem nowo powołanej placówki ma być stworzenie w łódzkim środowisku akademickim sprzyjających warunków do szkolenia na poziomie mistrzowskim wybitnie uzdolnionych zawodników wywodzących się spośród studentów. Jak wynika z zawartego
porozumienia, centrum będzie mogło wykorzystywać
potencjał Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódz-
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kiej i AZS Łódź do prowadzenia treningu sportowego
na poziomie mistrzowskim. Ma ono działać w ogólnopolskim programie akademickich centrów szkolenia
sportowego realizowanym na zlecenia Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
Akademickie centra szkolenia sportowego są jednym z największych programów wspierania sportu
wyczynowego w Polsce. Zajmują się ponad siedmiuset zawodnikami w dziewięciu ośrodkach. Utworzenie ACSS w Łodzi umożliwi ubieganie się o szersze
dofinansowanie sportu kwalifikowanego w naszym
regionie. Programem ACSS mogą być objęci studenci i uczniowie klas maturalnych będący członkami
kadr narodowych w dyscyplinach indywidualnych.
Łódzkie centrum otoczy opieką najpierw lekkoatletów, judoców, pływaków i curlerów, a docelowo
zawodników wszystkich dyscyplin uprawianych
w AZS Łódź.
Dokument porozumienia podpisali: rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki, rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz Nykiel oraz
prezes AZS Łódź prof. Piotr Kula.


(sb)

AKADEMICKI SPORT

W czołówce
ogólnopolskich
zawodów

Maskotką Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci jest sowa Ulek

Dla Uniwersytetu Łódzkiego bardzo szczęśliwe okazały się XXVII Akademickie Mistrzostwa Polski 2009/2010.
Nasza uczelnia w klasyfikacji generalnej aż stu dwudziestu dziewięciu uczelni biorących udział w mistrzostwach zajęła wysoką czternastą lokatę, a w klasyfikacji uniwersytetów miejsce szóste. To świetny rezultat,
szczególnie w odniesieniu do roku minionego.
Jak poinformował Kronikę Mateusz Stypułkowski
z Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Łódzkiego, do tak znakomitej
lokaty UŁ przyczyniły się sukcesy sekcji: lekkiej atletyki, pływania, aerobiku sportowego, siatkówki plażowej, judo, koszykówki i piłki ręcznej.


(sb)

Będzie można
potrenować
Po kilkunastu miesiącach robót 18 października do użytku oddany został stadion treningowy AZS Łódź. Już w dniu otwarcia był
areną wojewódzkiego finału Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych.
Zawody zgromadziły blisko 500 uczestników. Wśród
dziewcząt zwyciężyła reprezentacja XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Opoczno i I Liceum Ogólnokształcącym
w Sieradzu. Najlepszy indywidualny wynik – 13,09 s
w biegu na 100 m – uzyskała Marta Wieruszewska.
Wśród chłopców na I miejscu znalazło się Liceum Ogólnokształcące w Aleksandrowie Łódzkim przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie i ZSP
Opoczno. Najlepszy indywidualny rezultat w skoku
w dal uzyskał Andrzej Kuch z Wieruszowa – 6,93 m.
Pierwszym rekordzistą nowego stadionu w pchnięciu
6-kilogramową kulą został Patryk Rakowski z Aleksandrowa – 15,08 m. W meczu piłkarskim Akademicka
Reprezentacja Łodzi pokonała Resztę Świata 8:3.
Uroczystego otwarcia stadionu dokonała Wiesława
Zewald, wiceprezydent Łodzi wraz z prof. Piotrem
Kulą, prezesem AZS Łódź. Obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, radni, posłowie, rektorzy,
reprezentanci kilku pokoleń łódzkich lekkoatletów.
Generalnym wykonawcą stadionu treningowego
była firma Romines, a inwestorem miasto Łódź. Prace budowlane trwały ponad rok i kosztowały osiem
milionów złotych. 


S.B.

DZIECI
NA UNIWERSYTECIE
Rektor UŁ prof. dr hab. Włodzimierz
Nykiel 24 października zainaugurował w auli czerwonej Wydziału Prawa
i Administracji pierwszą edycję Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci.
Natomiast zajęcia dla blisko trzystu pięćdziesięciu
najmłodszych studentów rozpoczął wykład nt.: Dlaczego biedronki mają kropki? wygłoszony przez dr. Marka
Michalskiego z Katedry Zoologii Doświadczalnej
i Biologii Ewolucyjnej UŁ. Z kolei dr Grażyna Poraj
z Zakładu Psychologii Rodziny i Rozwoju Człowieka
UŁ miała w innej auli wykład dla rodziców młodych
słuchaczy zatytułowany Ja tu rządzę!
Wcześniej, 29 września, odbyła się konferencja
prasowa rektora W. Nykiela i Julity Czerneckiej, pełnomocnika rektora UŁ ds. promocji, nt. programu
wykładów i warsztatów dla dzieci oraz ich rodziców,
a także zasad rekrutacji i spraw organizacyjnych
związanych z pierwszą edycją Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci.
Dziennikarzy poinformowano, że inicjatywa powołania uczelni dla najmłodszych narodziła się z myślą
o poszerzeniu obecnej oferty edukacyjnej Łodzi akademickiej, adresowanej do dziewcząt i chłopców
w wieku 7-12 lat. Pomysłodawcą i realizatorem tego
projektu jest Uniwersytet Łódzki, a jego sponsorem
Fundusz Innowacyjnej Edukacji UŁ. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wśród uczniów wiedzy
z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych,
społecznych, ścisłych i przyrodniczych.
Merytoryczny program uczelni dla najmłodszych
przewiduje cykl zajęć wzorowanych na wykładach
i warsztatach akademickich, ale mali studenci będą
poszerzać swą wiedzę ucząc się poprzez zabawę. Pomyślano także o serii spotkań z zakresu wychowania
i kształtowania postaw u najmłodszych, adresowanych do rodziców. Zajęcia prowadzone będą przez
nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego,
członków studenckich kół naukowych oraz przedstawicieli instytucji, które są partnerami Uniwersytetu
Łódzkiego dla Dzieci: portalu dzieci w Łodzi, Teatru
Pinokio i spółki Se-ma-for Produkcja Filmowa. Nato-
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miast patronami tego przedsięwzięcia naszej uczelni są: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw
Dziecka, Kuratorium Oświaty w Łodzi, a patronami
medialnymi Radio Łódź i TVP Łódź.
Oferta edukacyjna Uniwersytetu Łódzkiego dla
Dzieci jest bogata i wszechstronna, a zajęcia podzielno
na cykl wykładów oraz warsztatów. Zgodnie z ideą
uniwersytetu poszerzania wiedzy poprzez zabawę,
wykłady, oprócz wygłoszonego w czasie inauguracji,
mieć będą takie oto tytuły: Dlaczego chłopaki nie płaczą,
a złość piękności szkodzi, Sieć życia – zwiedzanie Muzeum
Przyrody UŁ, Dlaczego nie należy bać się chemii?
Z kolei warsztaty poświęcone będą problematyce,
która zapewne zainteresuje najmłodszych studentów.
Sygnalizują ją, przykładowo jedynie podane, następujące zapowiedzi tematyczne: Gdzie mieszka książka?
Pasjonująca historia książek; Film – jak to jest zrobione?
Jak oswoić smoka? Jak jeździć autem po zielonej łące, czyli
tworzymy grę komputerową, Mały odkrywca na ścieżkach
zagadek o człowieku, Jak zostać inżynierem? Rzecz o kryminalistyce, Kim będę w przyszłości? O znaczeniu pracy
i różnych zawodach.
Zajęcia dla dzieci zostaną urozmaicone różnego
typu wizualizacjami multimedialnymi, a spotkania mają mieć charakter interaktywny – dziewczęta
i chłopcy będą zachęcani do dyskusji, wezmą udział
w quizach, konkursach, rozwiązaniach zadań problemowych i innych pracach. Wiedza ma być przekazywana im w przystępny sposób.
Ciekawie zapowiadają się również wykłady dla
rodziców słuchaczy dziecięcego uniwersytetu. Niezależnie od wspomnianego wcześniej, wygłoszonego
podczas inauguracji, zapowiadane są również wy-

kłady na temat: Wychowanie dla samokontroli, Sukcesy i niepowodzenia
w nauce, Problemy wieku dorastania.
Dziecko zapisane na zajęcia uniwersytetu dla najmłodszych otrzyma
status studenta UŁdD. W jednym
warsztacie może uczestniczyć maksymalnie dwadzieścioro dziewcząt i chłopców. Każdy warsztat
powtarzany będzie pięciokrotnie
w okresie roku akademickiego,
tak aby wszyscy zainteresowani,
tj. rodzice i ich dzieci, mogli wybrać
dogodny termin. Spotkania będą
odbywać się mniej więcej co dwa
tygodnie w niedziele, w godzinach
przedpołudniowych i trwać od
półtorej do dwóch godzin. W ciągu
roku akademickiego dziecko może
uczestniczyć w dowolnej liczbie
wykładów oraz w maksymalnie
pięciu warsztatach.
Za udział w każdym z warsztatów student otrzyma dyplom. Aby
uzyskać dyplom najważniejszy
– ukończenia Uniwersytetu Łódzkiego dla Dzieci – należy mieć
pięć dyplomów potwierdzających
udział w warsztatach. 

Szczegółowe informacje:
www.dzieci.uni.lodz.pl

S.B

Bogata oferta edukacyjna
Na Wydziale Zarządzania UŁ w dniach 13-14 września
odbył się Łódzki Salon Maturzystów Perspektywy 2010.
W tym roku frekwencja była rekordowa. Szacuje się, że liczba osób odwiedzających salon przekroczyła nawet 14 tys.,
co stanowi połowę maturzystów regionu.
Swoją ofertę edukacyjną maturzystom z województwa łódzkiego zaprezentowało ponad trzydzieści
uczelni publicznych i niepublicznych, szkół policealnych oraz instytucji kształcących Łodzi i regionu oraz
innych ośrodków akademickich kraju
Salon otworzył rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel, podkreślając, że podczas tej imprezy maturzyści
będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o egzaminie
dojrzałości w roku 2011. Dodał też, iż do ich dyspozycji są stoiska poszczególnych szkół wyższych, gdzie
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uzyskają ważne informacje dotyczące poszczególnych kierunków
studiów.
Wiceprezydent Łodzi Wiesława Zewald zwracając się do młodzieży powiedziała m.in.: – W tym
roku salon maturzystów odbywa
się na Uniwersytecie Łódzkim,
będziecie więc mogli zobaczyć,
co oferuje uczelnia w mieście, które

jest postrzegane jako ośrodek akademicki, a uniwersytet jako jedna
z marek, która wyróżnia Łódź spośród innych miast. Za nami trzy
udane edycje Łódzkiego Salonu
Maturzystów. Jestem przekonana,
że również obecna umożliwi wam
zapoznanie się z interesującymi
kierunkami studiów i pozwoli
w rezultacie podjąć ostateczną decyzję o ich wyborze.
Spore zainteresowanie wywołał wykład inauguracyjny Danuty
Zakrzewskiej, dyrektor Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
nt. Wszystko o maturze 2011.
Łódzki kurator oświaty Jan Kamiński zapewnił, że kuratorium
zależy na tym, aby tegoroczna
matura poszła sprawnie. Obiecał
wspierać w tym Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Wyraził także
nadzieję, że salon będzie sprzyjał
maturzystom w finalnym wyborze
kierunku studiów.
Rektor Politechniki Łódzkiej
prof. Stanisław Bielecki, posługując się słowami Stanisława Staszica: Bądźmy użyteczni narodowi,
wskazał, jak ważna jest edukacja
w służbie dla kraju.
Z ofertą edukacyjną salonu maturzyści mogli zapoznawać się już
od godzin rannych pierwszego
dnia imprezy. Pracownicy naukowi i studenci odpowiadali na ich
pytania, starając się przekonać
wszystkich zainteresowanych do
podjęcia nauki w promowanych
przez siebie uczelniach. Młodzi
ludzie kończący niebawem licea
ogólnokształcące, technika i inne
szkoły zawodowe mogli też porozmawiać z ekspertami na temat przedmiotów, z których chcą
spróbować swoich sił na egzaminie dojrzałości.
Zainteresowani studiami w Łodzi na stoisku programu Młodzi
w Łodzi i podczas prezentacji tego
programu mogli dowiedzieć się,
jakie działania podejmuje miasto,
by studiowało się w nim jak najlepiej i najsympatyczniej.
Kandydaci
na
przyszłych
studentów mogli uczestniczyć
w wielu spotkaniach z ekspertami,
wśród których szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rozmowy
ze specjalistami z Psychologiczno-

Paulina Zych

Fot.: Perspektywy

-Pedagogicznej Poradni dla Młodzieży w Łodzi, którzy pomagali niezdecydowanym w podjęciu życiowych wyborów.
Łódzkiemu Salonowi Maturzystów patronował
komitet honorowy w składzie: Jolanta Chełmińska,
wojewoda łódzki; Włodzimierz Fisiak, marszałek województwa łódzkiego; Tomasz Sadzyński, p.o. prezydent Łodzi; Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi; Jan Kamiński, łódzki kurator oświaty; prof. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni
Publicznych, rektor UŁ; prof. Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej.
Organizatorami imprezy były: Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Konferencja Rektorów Łódzkich
Uczelni Publicznych, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi i Uniwersytet Łódzki. 


Wykłady, spotkania i inne zajęcia żywo interesowały maturzystów

Ułatwiają Polakom życie
na obczyźnie
Na siedzibę MKSC został wybrany Strasburg, gdzie
pracuje Sekretariat Generalny, a jej językiem oficjalnym jest francuski. W następnych latach do komisji
przystąpiły: Turcja (1953), RFN (1956), Włochy (1958),
Grecja (1959), Austria (1961) Hiszpania (1974), Portugalia (1993), Wielka Brytania (1996), Chorwacja (1997)
i Węgry (1999). Rzeczpospolita Polska w roku 1994

zadaniem, jakie stawia przed sobą MKSC, jest bowiem
harmonizacja ustawodawstw krajowych w dziedzinie
stanu cywilnego, rodziny i obywatelstwa.
Organizacja podejmuje też zadanie bardziej praktyczne, a mianowicie, ułatwia współdziałanie służb
stanu cywilnego w państwach członkowskich. Cele
te MKSC realizuje poprzez gromadzenie informacji

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego (MKSC) powstała z inicjatywy
rządu francuskiego; protokół oficjalnego uznania komisji przez rządy państw
członkowskich podpisano w Bernie 25 września 1950 r. Członkami założycielami, poza Francją, były: Belgia, Holandia, Luksemburg i Szwajcaria.
uzyskała statut obserwatora, a cztery lata później stała się pełnoprawnym członkiem MKSC. Chociaż komisja jest organizacją międzyrządową, uczestnictwo
w niej Polski od początku było związane z Uniwersytetem Łódzkim, ponieważ na czele naszej reprezentacji
w okresie ubiegania się o przyjęcie oraz Sekcji Polskiej
w pierwszym okresie naszego członkostwa stała dr
hab. Elżbieta Wojnicka z Katedry Prawa Cywilnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zaś po jej przedwczesnej śmierci w roku 2000
funkcję tę Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powierzył prof. dr hab. Małgorzacie Pyziak-Szafnickiej, również z UŁ.
Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego, która
rozpoczęła działalność na długo przed ukształtowaniem współczesnego porządku europejskiego, w pewnym sensie była prekursorem jednej z idei Unii Europejskiej, jaką jest swobodny przepływ osób. Głównym

o ustawodawstwach państw członkowskich oraz udostępnianie wspomnianych informacji zainteresowanym. Temu celowi służy zwłaszcza systematycznie
aktualizowany Międzynarodowy Praktyczny Przewodnik Stanu Cywilnego (Guide Pratique International
de l’Etat Civil). MKSC publikuje też własne opracowania prawnoporównawcze najbardziej palących kwestii dotyczących stanu cywilnego, jak np. transseksualizmu, małżeństw pozornych czy postępowania
z osobami nieposiadającymi dokumentów.
Harmonizacja prawa w państwach członkowskich
dokonuje się dzięki rekomendacjom i konwencjom
międzynarodowym przygotowywanym przez MKSC.
W toku swej sześćdziesięcioletniej działalności komisja
przyjęła dziewięć rekomendacji i 32 konwencje opracowane przez grupy robocze, a odnoszące się, m.in.:
do przekazywania informacji między urzędnikami
stanu cywilnego, do małżeństwa i partnerstwa, do sto-
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sunków między rodzicami i dziećmi, do imion i nazwisk, do obywatelstwa. Konwencje, co do zasady,
są otwarte dla wszystkich państw
będących członkami Rady Europy. Trzeba podkreślić, że MKSC
współpracuje z Radą Europy, Komisją Europejską oraz Konferencją
Haską Prawa Międzynarodowego
Prywatnego, co gwarantuje zgodność uchwalonych przez komisję
konwencji z innymi aktami prawa
międzynarodowego.
Polska dotychczas ratyfikowała
zaledwie trzy konwencje:
– nr 3, podpisaną w Stambule 4 września 1958 r., dotyczącą
międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego,
która nakłada na urzędników stanu cywilnego państw – umawiających się stron obowiązek przekazywania informacji o zdarzeniach
kształtujących stan cywilny, a do-

tyczących osoby, której akt urodzenia został sporządzony w innym
z umawiających się państw; Polska
jest jedenastym państwem – stroną
konwencji
– nr 16, podpisaną w Wiedniu
8 września 1976 r., dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów
skróconych aktów stanu cywilnego,
która – dzięki wypełnianiu przez
urzędy stanu cywilnego załączonych do niej formularzy – umożliwia urzędnikom stanu cywilnego
odczytanie treści aktu sporządzonego za granicą, w obcym języku,
bez potrzeby tłumaczenia; Polska
jest trzynastym państwem – stroną
konwencji
– nr 17, podpisaną w Atenach
15 września 1977 r., dotyczącą
zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów; Polska
jest dziewiątym państwem – stroną konwencji.

Przyjęcie przez Polskę tych konwencji oznacza przede wszystkim
ułatwienie sytuacji obywateli polskich za granicą. Mimo krótkiego
okresu ich obowiązywania, urzędnicy stanu cywilnego odbierają już
pozytywne oceny osób, które korzystały czy to z wielojęzycznego
aktu stanu cywilnego, czy to uniknęły trudu tłumaczenia i legalizacji dokumentów przedstawianych
w obcych urzędach. Dalszym ułatwieniem byłoby przyjęcie konwencji nr 20, dotyczącej zaświadczenia o zdolności do zawarcia
małżeństwa. Nie sądzę natomiast,
by w najbliższym czasie Polska mogła ratyfikować ostatnią przyjętą
przez MKSC konwencję, podpisaną
w Monachium 5 września 2007 r.,
o uznawaniu partnerstwa zarejestrowanego (konwencja nr 32).  

M.P.Sz.

Fot.: Nanad Hlača

Elektronika usprawni
międzynarodową
współpracę cywilistów

Fot.: Nanad Hlača

Fragment sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ podczas
obrad Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego

Za stołem prezydialnym siedzą od lewej: Jonathan Sharpe – zastępca sekretarza generalnego MKSC; prof. Joanna Schmidt-Szalewski
– sekretarz generalny MKSC; Paul Parr – obecny wiceprezydent
MKSC, przewodniczący jej Sekcji Brytyjskiej; prof. Włodzimierz Nykiel – rektor UŁ; Chantal Nast – dyrektor administracyjna MKSC
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Każdego roku Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego odbywa dwa zgromadzenia ogólne: wiosenne
w swej siedzibie w Strasburgu i jesienne – wyjazdowe.
Tym razem, na zaproszenie przewodniczącej sekcji polskiej, zgromadzenie ogólne odbyło się w dniach
15-17 września na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele sekcji narodowych państw
członkowskich, a także reprezentanci Komisji Europejskiej, Rady Europy, Stolicy Apostolskiej oraz państw
– obserwatorów: Argentyny, Meksyku, Mołdawii, Peru i Rumunii. Meksyk, w wyniku głosowania nad jego
wnioskiem o przyjęcie do MKSC,
stał się jej kolejnym, szesnastym,
państwem członkowskim.
Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego obradowała w sali
Rady Wydziału Prawa i Admini-

stracji, gdzie członków delegacji
poszczególnych krajów powitał
rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel. Uroczyste otwarcie Zgromadzenia Ogólnego MKSC, z udziałem władz miasta i województwa,
odbyło się w Muzeum Historii
Miasta Łodzi (Pałac Poznańskiego). W trakcie uroczystości sekretarz generalny MKSC prof. Joanna Schmidt-Szalewski wręczyła
przedstawicielom władz przetłumaczone na język polski opracowanie poświęcone małżeństwom
zawieranym dla pozoru.
Głównym tematem obrad była
budowa platformy elektronicznej
wymiany danych z zakresu stanu cywilnego. To przedsięwzięcie

Małgorzta Pyziak-Szafnicka

Fot.: Nanad Hlača

Uroczyste otwarcie Zgromadzenia Ogólnego MKSC w Pałacu
Poznańskiego; gości wita Jolanta Chełmińska – wojewoda łódzki
(pierwsza z lewej), obok tłumaczka, dalej prof. Joanna Schmidt-Szalewski – sekretarz generalny MKSC i prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Fot.: Nanad Hlača

od kilku lat stanowi podmiot intensywnych prac
MKSC, ponieważ wszystkie państwa członkowskie
są zainteresowane uzyskaniem możliwości przekazywania informacji drogą elektroniczną. Realizacja tego
projektu i jego wdrożenie do praktyki będą współfinansowane ze środków unijnych. Już podczas zgromadzenia w Strasburgu w roku 2009 został przedstawiony prototyp platformy; uczestnicy zgromadzenia
byli świadkami przekazywania aktów stanu cywilnego drogą internetową między urzędnikami w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
Obecnie najpilniejszym zadaniem jest przygotowanie konwencji, która będzie regulować zasady korzystania z platformy przez państwa członkowskie MKSC
oraz przez państwa trzecie. Najtrudniejsze jest określenie zasad dostępu do platformy; chodzi o wyeliminowanie korzystania z niej przez państwa, które nie dają
gwarancji ochrony danych osobowych oraz uzgodnienie zasad, według których będą dzielone koszty funkcjonowania platformy.
Po zamknięciu obrad, 17 września po południu, odbyła się wycieczka do Żelazowej Woli, gdzie jej uczestnicy wysłuchali koncertu fortepianowego w domu rodzinnym Chopina.
Na zakończenie wypada powiedzieć, że zarówno
miejsce obrad, jak i wydarzenia im towarzyszące, zostały wysoko ocenione przez Sekretariat Generalny, przewodniczących sekcji krajowych, a także indywidualnych uczestników Zgromadzenia Ogólnego MKSC.  

Profesor Joanna Schmidt-Szalewski wręcza Wiesławie Zewald
– wiceprezydent Łodzi – opracowane przez MKSC i przetłumaczone na język polski studium poświęcone małżeństwom
zawieranym dla pozoru

Uniwersytet Łódzki gościł rektorów
Na zaproszenie rektora UŁ prof. Włodzimierza Nykiela 11-12 października Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich odbyła posiedzenie plenarne w murach naszej uczelni. Uczestniczyli w nim rektorzy osiemnastu uniwersytetów.
Rektor W. Nykiel, jako gospodarz obrad, powitał serdecznie uczestników plenarnego posiedzenia
KRUP i zaproszonych gości – profesorów: Zbigniewa
Marciniaka, Witolda Jurka i Macieja Banacha – podsekretarzy stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, prof. Józefa Lubacza – przewodniczącego
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, prof. Kazimierza Stępnia – przewodniczącego Uniwersyteckiej
Komisji Akredytacyjnej, prof. Jerzego Woźnickiego
– prezesa Fundacji Rektorów Polskich.
Na początku spotkania kierownik Centrum Promocji UŁ Michał Kędzierski zaprezentował multimedialnie uczelnię. Pokaz miał nazwę Uniwersytet Łódzki
– wczoraj, dziś i jutro.
Obrady, odbywające się w sali Rady Wydziału
Prawa i Administracji, prowadził rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący KRUP

prof. Wiesław Banyś. Program posiedzenia był niezwykle bogaty i wywołał ożywioną dyskusję. Koncentrował
się przede wszystkim na następujących zagadnieniach:
 parametryzacja – zasady przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową
 perspektywy finansowania szkolnictwa wyższego
w roku 2011 i w latach następnych
 nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
(aktualny stan prac)
 strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce
– projekt środowiskowy (obecny stan prac).
Podmiotem obrad były także kwestie związane
z kontrolą zarządczą w szkołach wyższych oraz metodologią przygotowywania i przeprowadzania rankingów szkół wyższych.
Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich
przyjęła trzy uchwały. Pierwsza z nich wyraża sta-
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nowisko KRUP wobec niektórych zapisów projektu
Ustawy o zmianie Ustawy – Prawo o szkolnictwie
wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Pozostałe dwie uchwały dotyczą: zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia dla młodych
pracowników nauki oraz nowelizacji Regulaminu
Programu MOST (system mobilności studentów).
Zgodnie z porządkiem obrad, 11 października,
rektorzy ubrani w togi, uczestniczyli w części uroczystego posiedzenia Senatu UŁ, podczas którego nadany został doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódz-

kiego przewodniczącemu Komisji Europejskiej Josê
Manuelowi Durão Barroso. Ich Magnificencje wraz
z gośćmi obrad plenarnych KRUP uświetnili swoją
obecnością tak ważne dla całej naszej społeczności
akademickiej wydarzenie.
Zamykając posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie
Łódzkim przewodniczący KRUP prof. W. Banyś podziękował rektorowi W. Nykielowi za miłą gościnę
i stworzenie znakomitych warunków do odbycia zaplanowanych obrad.


Bogdan Gregor

Po dwóch dekadach transformacji
W Bukowinie Tatrzańskiej od 7 do 9 czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja o interdyscyplinarnym charakterze. Poświęcona była ona rozważaniom nad
podstawowymi dylematami i problemami pojawiającymi się w trzech ważnych
dla funkcjonowania życia społecznego komplementarnych dziedzinach: polityce,
etyce i pracy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu ostatnich dwudziestu lat
transformacji ustrojowej w Polsce.

Fot.: Zbigniew Kruszyński

Obrady połączone były z jubileuszem 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Danuty WalczakDuraj, kierownik Katedry Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor od wielu
lat realizuje trzy podstawowe wątki swych dociekań
naukowych: miejsce polityki i postaw obywatelskich
w systemach wartości społeczeństwa polskiego,
etyczne problemy demokracji liberalnych oraz proces

Profesor Danuta Walczak-Duraj (na drugim planie pierwsza z prawej) w otoczeniu swoich
współpracownic i doktorantek z Katedry Socjologii Polityki i Moralności UŁ
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kształtowania się nowego ładu w polskiej gospodarce,
łączącego się z regułami praw rynkowych, ale przede
wszystkim z regułami etycznymi. Motyw przewodni
konferencji: Polityka – etyka – praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010), stał się
zatem ukoronowaniem zainteresowań naukowo-badawczych jubilatki.
Spotkanie rozpoczęło wystąpienie prof. Wielisławy
Warzywody-Kruszyńskiej, przewodniczącej komitetu
naukowego konferencji, dyrektor Instytutu Socjologii
UŁ. W imieniu organizatorów powitała ona uczestników obrad oraz wręczyła gościom honorowym książkę pt. Problemy współczesnej demokracji i moralności,
napisaną specjalnie z okazji jubileuszu przez wieloletnich przyjaciół z ośrodków naukowo-badawczych
całej Polski współpracujących z prof. D. Walczak-Duraj. Wśród współautorów znaleźli się: prof. Janusz
Sztumski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
w Katowicach, prof. Lesław H. Haber z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Janusz Mariański
i prof. Sławomir Partycki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. Urszula Swadźba
i prof. Ewa Budzyńska z Uniwersytetu Śląskiego,
prof. Felicjan Bylok z Politechniki Częstochowskiej
oraz nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Łódzkiego – prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska,
prof. Jolanta Grotowska-Leder, prof. Zdzisława Janowska, prof. Elżbieta Psyk-Piotrowska, prof. Jolanta Kopka, prof. Kazimierz Doktór, prof. Grzegorz Matuszak,
dr Alicja Łaska-Formejster.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się cztery sesje
tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła zagadnień współczesnych przemian pracy, postaw i ról zawodowych.
Przewodniczył jej prof. Jan Sikora z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Omówiono m.in. problematykę postaw pracowniczych w retrospektywie transformacji społecznej w kierunku kapitalizmu i ról zawodowych w społeczeństwie wiedzy, rolę pracy w rolnictwie
w odniesieniu do integracji Polski z Unią Europejską,
a także dylematy związane z obsadzaniem stanowisk
w kontekście zarządzania talentami i podziałem na pracę
i czas wolny w poglądach polskich personalistów. Kolejna sesja, pod przewodnictwem prof. D. Walczak-Duraj,
obejmowała wybrane przez autorów referatów problemy społeczne, ogniskujące się wokół zagadnień biedy,
ubóstwa i marginalizacji w okresie transformacji, a także
problematyki społeczeństwa sieciowego, nowych nierówności społecznych z nim związanych, dylematów
moralnych dyskutowanych na portalach internetowych
czy też odmiennych doświadczeń pokoleniowych młodzieży wchodzącej w dorosłość w okresie przełomu
roku 1989 i jej następców.
Trzecią sesję plenarną rozpoczął prof. L.H. Haber.
Jej celem było przedyskutowanie zagadnień społeczno-etycznego wymiaru gospodarowania. Moderator zreferował teksty obejmujące swym zakresem zagadnienia
globalnej etyki gospodarowania, ekonomii społecznej,
społecznych implikacji polityki finansowej i roli pieniądza podczas procesu transformacji w Polsce. Odniósł
się też do dwóch referatów podnoszących problematykę odpowiedzialności władzy samorządowej.
Ostatnia sesja pierwszego dnia obrad konferencji
dotyczyła istotnych zagadnień etyki społecznej i dylematów moralnych współczesnych społeczeństw.
Profesor J. Mariański, jako moderator, zaprezentował
najważniejsze tezy referatów skupionych wokół zagadnień świadomości moralnej Polaków w okresie
przemian, dylematów moralnych związanych z funkcjonowaniem polskiej służby zdrowia, biobanków
na arenie międzynarodowej, strategii antykorupcyjnej
rządu, ruchów religijno-politycznych i pojęcia odpowiedzialności.
Każdą sesję plenarną kończyły odpowiedzi na pytania kierowane do autorów referatów, które stawały się
inspiracją do dalszych burzliwych dyskusji toczonych
w mniejszych grupach, także po zakończeniu spotkań
plenarnych w mniej oficjalnej atmosferze.
Aby umilić uczestnikom konferencji czas wolny,
zaproponowano im wycieczkę kolejką linową na Kasprowy Wierch oraz spacery na łonie natury. Natomiast preferującym mniej czynny wypoczynek – relaks
w pobliskich kąpieliskach termalnych.
Wieczorem odbyła się niezwykle miła i wzruszająca uroczystość poświęcona jubileuszowi prof. Danuty
Walczak-Duraj, której składano gratulacje, życzenia
i powinszowania. Czas ten umilały występy regionalnej kapeli góralskiej.
Drugiego dnia konferencji zaplanowano trzy dalsze sesje plenarne. Prowadzona przez prof. F. Byloka
nt. Społeczeństwo wobec przemian politycznych obejmo-

wała swym zakresem następujące zagadnienia: społeczeństwo konsumpcyjne a polityka, indywidualizm
a mały kolektywizm, aktywność polityczna i społeczna
w społeczeństwie sieciowym, publicystyka w tworzeniu społecznych ram pamięci, rola kapitału społecznego w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
obywatelskie inicjatywy nieformalne (NGO), a także
problematykę wielokulturowości społeczeństwa polskiego, polskiej reprezentacji politycznej na Litwie
oraz umiejscowienia Romów w polskich przemianach
społeczno-ekonomicznych.
Kolejna sesja, moderowana przez prof. dr hab. Annę
Kubiak z Uniwersytetu Łódzkiego, w dalszym ciągu
odnosiła się – w obszarze problematyki zaprezentowanych referatów – do problemów współczesnej polityki.
Pojawiły się tu zagadnienia demokratyzacji społeczeństwa polskiego, pozycji prezydenta RP oraz rozliczeń
z przeszłością wśród polskich elit politycznych
w okresie transformacji ustrojowej, znaczenia badań
sondażowych w kampanii do Parlamentu Europejskiego, przyczyn odwołania za pomocą referendum
prezydenta Łodzi czy wreszcie nowoczesnych form
promocji polityków na facebooku.
Ostatnia, siódma, sesja plenarna dotyczyła etycznych problemów pracy, a przewodniczył jej i przedstawiał najważniejsze tezy zgłoszonych referatów
prof. S. Partycki. Omówiono pojęcie godności człowieka na tzw. rynku pracy, tolerancji wobec zatrudnienia jako wartości, etyczne zagadnienia w dziedzinie bankowości i dziennikarstwa, przemiany w postawach etycznych młodzieży wobec pracy, a także
systemy wartości bezrobotnych.
Na zakończenie obrad prof. D. Walczak-Duraj podsumowała dorobek konferencji podkreślając potrzebę
kontynuowania badań zmierzających do pogłębionej
eksploracji problemów pojawiających się w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym oraz ścisłego
ich powiązania z wymiarem moralnym. W konsekwencji może doprowadzić to do pełniejszego zrozumienia
mechanizmów i procesów transformacji systemowej
ostatnich dwudziestu lat w Polsce.
Konferencja zorganizowana została przez Katedrę
Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyło w niej sześćdziesięciu naukowców reprezentujących siedemnaście krajowych
ośrodków naukowo-badawczych oraz Sociologicky
Ustav SAV w Bratysławie na Słowacji.


Dorota Inglik-Dziąg
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Polska solidarna czy liberalna
Gdzie znajduje się Polska po dwudziestu latach od odzyskania niepodległości?
Czy dokonała wyboru możliwego do określenia w kategoriach solidarna czy liberalna, czy takiego wyboru należy dopiero dokonać?
Na te i wiele innych pytań usiłowali dać odpowiedź
uczestnicy Czwartej Debaty Tocqueville’owskiej nt.
Polska solidarna czy Polska liberalna – wyzwania dla społeczeństwa, państwa i prawa. Odbyła się ona dziewiątego
listopada w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady otworzył rektor UŁ
prof. Włodzimierz Nykiel.
W kontekście podstawowego hasła debaty: Polska
solidarna czy Polska liberalna rozważano m.in.: czy kategorie te są adekwatne do opisu polskiej rzeczywistości społecznej? Czy społeczeństwo rzeczywiście
identyfikuje się według takiej linii podziału, czy jest
to tylko zabieg z dziedziny public relations potrzebny
na użytek gry politycznej? Czy można lub wręcz należy traktować te kategorie jako projekty polityczne?
Gdzie znajduje się Polska po dwudziestu latach od odzyskania niepodległości? Czy dokonała wyboru możliwego do określenia w tych kategoriach czy takiego
wyboru należy dopiero dokonać?
Jeśli zaś chodzi o samo społeczeństwo stawiano pytania następujące: czy ma się ono składać z jednostek
postrzeganych przede wszystkim jako autonomiczne
podmioty wyznaczające swoje cele i samodzielnie realizujące je oraz ponoszące odpowiedzialność za tę realizację, czy też ludzi widzianych połączonych więzami wspólnotowymi i podejmujących wspólne cele
oraz dzielących odpowiedzialność za ich realizację?
Czy konflikt społeczny jest zjawiskiem konstruktywnym, czy destruktywnym społecznie? Czy w dobrze
urządzonym społeczeństwie priorytet należy przyznać wzrostowi gospodarczemu, czy harmonii spo-

łecznej? Czy wysoki stopień wolności gospodarczej
prowadzi do wysokiego, czy do niskiego stopnia solidaryzmu społecznego.
Duże emocje w debacie budziła rola państwa w systemie demokratycznym, pytano: czy państwo winno
zachować powściągliwość aprobując zaszłości społeczne będące wynikiem wolnej gry sił rynku, czy też
realizować wizję sprawiedliwości społecznej? Czy zatem powinno ono okazać powściągliwość w rozwiązywaniu konfliktów społecznych, w tym tych wynikających ze stosunku pracy, czy aktywnie je rozwiązywać biorąc odpowiedzialność za pomyślność stron
tych konfliktów? Czy państwo powinno pozostawić
wyborom obywateli, także wyborom ekonomicznym,
dostęp do dóbr indywidualnych i społecznych, jak np.
ochrona zdrowia, edukacja, kultura, czy też regulować i finansować ten dostęp? Czy etatystyczna polityka społeczna jest wyrazem solidaryzmu społecznego,
czy też jego braku?
Podobnie rozważano jeden z istotnych problemów
prawnych: czy państwo powinno starać się zakreślić
zasadniczo nieprzekraczalną granicę jurydyzacji życia
społecznego, czy też zachować w tej kwestii elastyczność wynikającą z bieżących potrzeb polityki społecznej, programów interwencyjnych itd.?
W debacie uczestniczyli profesorowie: Ryszard
Bugaj, Jerzy Hausner, Wojciech Łączkowski.
Prowadził ją i podsumował prof. Zbigniew Rau
z Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Oprac.: sb

NA NAUKĘ NIGDY NIE ZA PÓŹNO
Dni uczenia się dorosłych 2010 to kampania społeczna promująca kształcenie
ustawiczne. Tegoroczne obchody zorganizowały: Polska Izba Firm Szkoleniowych
wspólnie z Akademickim Biurem Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego.
Przez dwa dni, 11 i 12 września, w Pałacu Biedermanna odwiedzający mogli wziąć udział w forum
dyskusyjnym dotyczącym uczenia się dorosłych, serii
bezpłatnych warsztatów oraz konsultacji z doradcami
zawodowymi. Ponadto na dziedzińcu pałacu różne
instytucje prezentowały swoją ofertę szkoleniową.
Występy muzyczne i liczne konkursy z nagrodami
dopełniały atmosfery pikniku.
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Forum dyskusyjne poświęcono koncepcji uczenia
się przez całe życie. Wśród zaproszonych gości byli:
Michał Boni – szef Zespołu Doradców Strategicznych
Prezesa Rady Ministrów, Katarzyna Hall – minister
edukacji narodowej, Jolanta Fedak – minister pracy
i polityki społecznej, Elżbieta Bieńkowska – minister
rozwoju regionalnego, Sławomir Ratajski – sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Bo-

Fot.: Jarosław Bożyk

W pięknych ogrodach otaczających Pałac Biedermanna znalazło
się także miejsce na kącik zabaw dla dzieci

Fot.: Jarosław Bożyk

żena Lublińska-Kasprzak – prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, prof. Ewa Przybylska
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawiciel Polski na konferencji COFINTEA. W forum
wzięły także udział: Hanna Zdanowska – posłanka
ziemi łódzkiej na Sejm RP i Marie-Therese Duffy-Haeusler reprezentująca Komisję Europejską.
– Dzisiejsze wydarzenie Dni uczenia się dorosłych,
to kampania społeczna wspierająca ideę Lifelong Learning szeroko promowaną przez Unię Europejską. Jest
to koncepcja, która obejmuje rozwój indywidualny
i rozwój cech społecznych we wszystkich kontekstach;
zarówno w systemie formalnym – systemie edukacji,
który każdy z nas przechodzi od najmłodszych lat,
jak i pozaformalnym – czyli poprzez udział w szkoleniach obejmujących wszystkie formy kształcenia incydentalnego: zwykłe czytanie książek, przeglądanie internetu. Zdobywanie wiedzy w różnych kontekstach
na każdym kroku daje nam szanse ciągłego rozwoju,
zdobywania nowych kompetencji i doskonalenia siebie w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku
pracy. Temu właśnie służy idea uczenia się przez całe
życie – powiedziała Kronice Sylwia Marszałek, współorganizatorka pikniku z ramienia Akademickiego
Biura Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego.
– Dni… dają możliwość zapoznania się z ofertą ponad
trzydziestu firm szkoleniowych z regionu łódzkiego.
Prezentowany jest szeroki zakres szkoleń, także współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny
umożliwiający podniesienie własnych kwalifikacji tak
naprawdę za darmo. Warto więc się tym interesować,
korzystać z nich, gdyż jest to doceniane później przez
pracodawców – dodała nasza rozmówczyni.
Uniwersytet Łódzki jest największą instytucją edukacyjną w regionie. Oferuje ponad sto kierunków studiów podyplomowych, wspiera uczenie się przez całe
życie w formie indywidualnej i zbiorowej organizując
szkolenia, realizując przedsięwzięcia dofinansowywane przez Unię Europejską, m.in. projekt Postaw na
rozwój obejmujący system doradztwa edukacyjno-zawodowego czy szkolenia w zakresie technik uczenia
się, metod zapamiętywania, sposobów planowania
kariery zawodowej.

Wnętrze namiotu wystawienniczego przyciągało wielu uczestników Dni uczenia się dorosłych 2010 oraz osoby zachęcone występami muzycznymi i luźną atmosferą pikniku panującą podczas kampanii społecznej wspierającej ideę Lifelong Learning

Wśród wystawców były wyższe uczelnie i firmy
oferujące szkolenia w regionie łódzkim. Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko Politechniki Łódzkiej,
która promowała system szkoleń i studiów podyplomowych Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.
Wszyscy wystawcy popierali ideę Lifelong Learning,
choć w kuluarowych rozmowach narzekali trochę
na pogodę, która rano była dość kapryśna.
– Bardzo cieszymy się z udziału w Dniach uczenia
się dorosłych. Możemy nie tylko zaprezentować naszą
ofertę, ale zobaczyć, co dzieje się na rynku i ocenić
zainteresowanie naszymi propozycjami. Zaskakująco
dużo ludzi interesuje się dziś szkoleniami kadrowo-płacowymi – powiedziała Kronice Agata Zimowska
z firmy Eureka. – Nasza firma oferuje szkolenia
w dwóch dziedzinach. Szkolenia tak zwane miękkie,
czyli: rozwój osobisty, obsługa klienta, HR – rekrutacja i selekcja oraz outsourcing: kadry i płace, obsługa
księgowa i obsługa bhp. Mamy duże doświadczenie
na rynku szkoleń zamkniętych, także dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Już niedługo w naszej ofercie pojawią się szkolenia otwarte.
Uczestnicy warsztatów i szkoleń byli zadowoleni
z obchodów Dni uczenia się dorosłych w Łodzi, z zainteresowaniem zapoznawali się z ofertami poszczególnych wystawców. Malkontenci narzekali na zbyt
wąską ofertę szkoleń darmowych dofinansowywanych
przez Europejski Fundusz Społeczny i brak wśród
wystawców szkół językowych z ofertą współfinansowaną z EFS. Frekwencja osób zainteresowanych
rozwijaniem swoich zdolności była satysfakcjonująca;
nie przeszkodził nawet odbywający się w niedzielę
Piknik na Księżym Młynie organizowany przez Łódź
Art Center, w cyklu walki o tytuł Europejskiej Stolicy
Kultury w roku 2016, w którym także uczestniczyła
nasza uczelnia z konkursem wiedzy o Łodzi. Każdy
uczestnik znający poprawną odpowiedź, otrzymywał
w nagrodę gadżet z logo UŁ.


Jarosław Bożyk
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RADOŚĆ SENIORÓW
Z POZNAWANIA
Wykładem prof. dr. hab. Włodzimierza Nykiela, rektora UŁ, nt.: Podatki we współczesnym świecie – dobrodziejstwo czy utrapienie 29 września
zainaugurowany został 32. rok akademicki Łódzkiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz. Tematyka wykładu dotyczyła spraw
ważnych, ale dla laików zdawałoby się mało atrakcyjnych… Nic bardziej mylącego. Profesor wprawił wszystkich w zdumienie prezentując
zarówno rys historyczny narodzin podatków, jak i osadzając doświadczenia podatkowe we współczesności. A wszystko w świetle ciągle aktualnych cytatów.

Fot.: Roma Szczocarz

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego pięciuset
słuchaczom oraz zaproszonym gościom obwieściła
prof. dr hab. Zofia Wysokińska wyrażając przy tym
nadzieję, że równie jak w poprzednich latach będzie
on pełen radości, poznawania nowych spraw i przyjaznej obecności w szkolno-uniwersyteckiej ławie.
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny
Kretz powstał w roku 1979. Jest stowarzyszeniem
i pracuje według wzorca wykoncypowanego w Tuluzie przez prof. Pierr’a Vellasa. Ideą było kontynuowanie aktywności poznawczej starszych mieszkańców
miasta na poziomie uniwersyteckim. Preferowane tematy to zdrowie i sztuka. Interesujące jest to, iż kolejne uniwersytety w świecie oraz w Polsce także pragną
rozpoczynać swą aktywność poznawczą skupiając
swą uwagę wokół tej problematyki.
Placówka pracuje w systemie roku akademickiego,
głównie w salach Uniwersytetu Łódzkiego. Wykła-

Inauguracja 32. nowego roku akademickiego na Łódzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
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dy audytoryjne odbywają się dwa razy w tygodniu;
zajęcia konwersatoryjno-seminaryjne co tydzień lub
co dwa tygodnie w grupach tematycznych (sekcje:
językoznawstwa, biologiczno-medyczna, nauk społecznych, historii sztuki, psychologiczna, historyczna,
wiedzy o teatrze, literacka, kulturoznawcza, kultury
japońskiej oraz języka i kaligrafii japońskiej, plastyczna, turystyczna, domów dziennego pobytu oraz chór).
Ponadto prowadzone są warsztaty, np. ekologiczne
i literackie, a także różne formy zajęć rekreacyjnych,
np. gimnastyka, pływanie.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w ciągu minionych lat
kierunki działań nie uległy istotnym zmianom – wykłady i seminaria tematycznie skoncentrowane wciąż
istnieją, choć, oczywiście, pojawiają się nowe formy zajęć, a także nowa problematyka. Dla przykładu, sekcja
biologiczno-medyczna istnieje niemal od początku, podobnie sekcja kultury japońskiej i plastyczna. Inne mają
trochę krótszą historię, np. sekcja psychologiczna.
Uniwersytet jest otwarty na różne propozycje. Zarówno ze strony studentów, jak i różnych miejskich
instytucji kultury. Wymieńmy kilka takich obszarów:
– zajęcia ruchowe – oprócz grup gimnastycznych
rozwijane są od lat liczne formy różnego rodzaju typów aktywności – ostatnio Nordic Walking, a także
wiele innych turystyczno-krajoznawczych inspirowanych działalnością osób prowadzących zajęcia;
także zajęcia propagujące satysfakcję działalnością
krajoznawczą w postaci cotygodniowych wędrówek
po kraju; turystyka zagraniczna rozwija się dzięki
licznym ofertom wypoczynkowym biur podróży oraz
placówek wypoczynkowych rozproszonych po kraju
– dzięki różnym formom aktywności kulturalnej
naszych słuchaczy udało się nawiązać liczne formy
uczestnictwa w kulturze (koncerty w Filharmonii
Łódzkiej, spektakle w Teatrze Nowym, filmy w kinie
ŁDK); wciąż pojawiają się nowe formy współpracy;
od wielu lat Śródmiejskie Forum Kultury stwarza
słuchaczom uniwersytetu możliwości doskonalenia
umiejętności językowych i aktywności towarzyskiej;

Warto dodać, że składka zwana też czesnym, wynosi sumę symboliczną. Po jej uiszczeniu można uczestniczyć we wszystkich wykładach i sekcjach. Lektoraty
płatne są osobno.
W roku akademickim 2009/2010 w zajęciach Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyło
968 słuchaczy. Przewiduje się, że w tym roku będzie
podobnie. Na liście oczekujących na przyjęcie jest siedemset osób, mimo że w Łodzi istnieje pięć uniwersytetów trzeciego wieku. To jeszcze jedno potwierdzenie bardzo rozbudzonych potrzeb edukacyjnych
starszego pokolenia.


Brygida Butrymowicz

Fot.: Roma Szczocarz

poza tym, Muzeum Sztuki ms² nie tylko udostępnia
im sale do zajęć prowadzonych przez pracownika
muzeum, korzystają również z różnych ofert adresowanych do zwiedzających
– ewidentnie Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku przyczynia się do przezwyciężania wykluczeniu
cyfrowemu słuchaczy organizując kursy komputerowe wraz z Urzędem Miasta Łodzi oraz korzystając
z możliwości, jakie dają projekty unijne; działalność ta
zrodziła się nie tylko z potrzeb słuchaczy, ale również
wymogów cywilizacyjnych
– z szansy uczenia się języków obcych korzystają
słuchacze od początku istnienia uniwersytetu; obecnie
działające lektoraty obejmują naukę siedmiu języków
na kilku poziomach; znakomitym sposobem doskonalenia umiejętności językowych jest uczestnictwo
w różnych projektach międzynarodowych umożliwiających wyjazdy zagraniczne, interesujące kontakty z obcokrajowcami; udział w projektach jest jedną
z istotnych form współdziałania uniwersytetu z innymi instytucjami oświatowymi, m.in. uniwersytetami
trzeciego wieku krajowymi i zagranicznymi
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku w odróżnieniu od innych tego typu instytucji wydaje własny
biuletyn. Ukazuje się dwa razy w roku już od dziesięciu lat. Jest najważniejszym dokumentem obrazującym przede wszystkim codzienność uniwersytetu,
ale także informacją o nowych planach, nadziejach,
kłopotach. W dorobku uniwersytetu są także dwa
tomy Fascynacji, trzy tomiki Prób literackich oraz dwa
albumy sekcji plastycznej.
Dodać może trzeba, że bez aktywności Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz
osób pełniących funkcję starostów sekcji i grup językowych nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie
ŁUTW dysponującego zaledwie jednym i jedną trzecią
etatu. Podczas realizacji wielorakich dodatkowych zadań, w miarę potrzeby, do tych włączają się też inni.
Szacuje się, iż w ciągu całego roku ponad 40 osób.

Na uroczystość licznie przybyli słuchacze uczelni dla seniorów

Orzeł czy reszka?
Nieraz zdarza się nam słyszeć zwroty typu: los tak chciał, prawdopodobnie musiało tak być, to niezwykły przypadek, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć itp. Czy tego rodzaju wyrażenia mają
w ogóle jakiś sens, coś wspólnego z realną oceną losowości i prawdopodobieństwa jakiegoś zdarzenia?
Spróbujmy się nad tym zastanowić i poddać choćby
niewielkiej analizie zagadnienie losowości i prawdopodobieństwa rozpatrując bardzo prosty model. Na
prostym przykładzie najłatwiej bowiem uchwycić ideę

pojęć, o których wcześniej wspomniałem. Może przypadkowe zjawiska mają jakąś prawidłowość występowania, którą można zbadać i ustalić, dobrze je obserwując. Zobaczmy, jak to wygląda.

35

Każda moneta ma dwie strony: tak zwany awers, którym jest główna, czołowa strona z napisem cyfrowym
informującym o jej wartości, i rewers, to jest stronę odwrotną, zwykle z symbolem państwa. Popularnie jedną
stronę nazywamy reszką, a tę drugą – orłem. Znana jest
powszechnie gra, spotykana przeważnie wśród dzieci,
zwana orzeł czy reszka, a polegająca na podrzucaniu monetą i stwierdzaniu losowego wyniku gry.
Losujemy, ustalając, na przykład, kto ma pójść
pierwszy na niebezpieczną wyprawę lub zrobić coś podobnego. Sądzimy bowiem, że skoro moneta ma dwie
strony, to raz wypadnie orzeł, a raz reszka, choć, oczywiście, nie wiemy, co nastąpi w wyniku rzutu. O tym
rozstrzyga los, czyli przypadek. Intuicja podpowiada
nam, że szanse są jednakowe. Tymczasem, gdy rzucimy, na przykład, dziesięć razy monetą, to być może
ze zdziwieniem, stwierdzimy, że los nie jest nam taki
przychylny i nie wypada równa liczba orłów i reszek,
czyli pięć na pięć. Nasze eksperymentowanie z rzucaniem monetą mówi nam, że mamy dwa możliwe jego
wyniki, to jest tak zwane zdarzenia elementarne doświadczenia, w naszym przypadku: orzeł i reszka.
W wyniku samego pojedynczego rzutu monetą możemy jednak otrzymać tylko jeden wynik: orła albo
reszkę. Stosunek jeden do dwóch daje nam prawdopodobieństwo pojawienia się w efekcie rzutu którejś ze
stron monety. Wychodząc poza takie proste, zwykłe
rozumowanie, można powiedzieć, już bardziej precyzyjnie, że jako prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia losowego (możemy go nazwać np. A) przyjmujemy
stosunek (iloraz) liczby zdarzeń sprzyjających temu
zdarzeniu (oznaczmy to literą k) do liczby wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych (wyników
doświadczenia (liczbę tę zapisujemy literą n). Mamy
zatem: prawdopodobieństwo zdarzenia A, P(A) = k/n,
co w naszym doświadczeniu z monetą daje jedną drugą lub, jak kto woli, pięć dziesiątych.
Skoro jednak nasze doświadczenie z rzucaniem monetą (gdy rzucamy dziesięć razy) nie potwierdza tego,
że otrzymamy pięć do dziesięciu, czyli jedną drugą,
to zachodzi pytanie, gdzie tkwi błąd? Czy zawiodła
nas intuicja, czy rozumowanie?

Czego uczy doświadczenie?
Sytuacja zapewne się polepszy, gdy zdecydujemy
się rzucać, np. sto razy. Wówczas, można się tego spodziewać, wynik będzie już lepszy, ale przypuszczalnie
nie zadowoli nas w pełni, bo nie da też, najczęściej, dokładnie liczby 0,5 lub liczby bardzo zbliżonej do niej.
Skoro jednak zauważyliśmy, że zwiększona liczba doświadczeń polepsza spodziewaną wartość teoretyczną, to tli się naturalna pokusa przeprowadzenia doświadczenia o znacznie większej liczbie rzutów. Nic
więc dziwnego, że znaleźli się tacy pasjonaci, którzy
ten zamiar wprowadzili w czyn. Aby jednak miał on
swoją wartość i wiarygodność, musiał być zarejestrowany i udokumentowany. Tak przeto, uczony francuski, autor Historii naturalnej Georges-Louis Leclerc
hrabia de Buffon (1707-1788) rzucał monetą 4040 razy
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i otrzymał częstość względną ukazania się orła k/n
(tzw. wskaźnik struktury) równą 0,5069 (liczba orłów
była k=2048). Natomiast uczony angielski, matematyk,
filozof, biolog, współtwórca współczesnej statystyki
Karl Pearson (1857-1936) rzucał monetą rekordowo
dużo razy (aż 24 tys.) i otrzymał częstość pojawienia
się orła k/n =0,5005. Jak widać, liczby wyrażające częstość zdarzenia w danym doświadczeniu niewiele się
już różnią od 0,5.
Zauważamy, że, oczywiście, wynik drugi jest lepszy
od pierwszego, ale też stwierdzamy, co jest oczywiste,
że drugi eksperyment miał znacznie większą liczbę
przeprowadzonych rzutów. Nasuwa się więc prosty
wniosek: im większa liczba doświadczeń, tym lepszy
jest rezultat eksperymentu. Nie osiągnięto wprawdzie
idealnego wyniku 0,5, ale też nikt nie mógł zagwarantować, że moneta była idealnie symetryczna. Można
się wszakże spodziewać, że gdyby się zdobyto na wykonanie jeszcze większej liczby rzutów, to wynik końcowy byłby jeszcze lepszy. Idealnym eksperymentem
byłoby wykonanie nieograniczonej – lub jak mówimy
ściślej – nieskończonej liczby rzutów, a to prowadziłoby niechybnie do osiągnięcia upragnionej teoretycznej
liczby 0,5. Precyzując nasze rozważania, powiemy,
że prawdopodobieństwo zdarzenia jest równe granicy
stosunku k/n, tj. P(A) = lim (czytaj: limes) k/n.

Pouczający eksperyment
Ponieważ nie każdy ma czas, cierpliwość i warunki na rejestrowanie eksperymentu z tak dużą liczbą
rzutów monetą, mogę zaproponować doświadczenie
znacznie prostsze, a polegające na wykonaniu dziesięciu serii po dziesięć rzutów monetą. Przedstawię tu
wyniki przez siebie otrzymane. Każdy, eksperymentując, może otrzymać inne wyniki, ale końcowe wnioski będzie miał podobne.
Otrzymałem częstości względne pojawienia się
orła w poszczególnych seriach: 0,6; 0,4; 0,5; 0,7; 0,4;
0,3; 0,8; 0,7; 0,4; 0,6. Warto nanieść te wyniki na tzw.
układ współrzędnych, tj. na osi poziomej zaznaczyć
poszczególne numery serii od jeden do dziesięciu, a na
osi pionowej – wartości częstości: 0,1; 0,2;… 0,9; 1. Pary
pierwszych i drugich liczb dadzą położenie punktów
obrazujących nasze doświadczenie. Rysunek podkreśli istnienie dość dużych wahań w otrzymanych wartościach liczbowych.
Na tym jednak nie koniec. Obliczamy teraz częstości względne pojawienia się orła dołączając do każdej
rozpatrywanej serii następną. Otrzymujemy w ten
sposób 10, 20, 30, …, 90, 100 rzutów monetą i wówczas
dla podanego wyżej przykładu następujące wyniki:
0,60; 0,50; 0,50; 0,55; 0,52; 0,45; 0,50; 0,53; 0,51; 0,52.
Różnice między poszczególnymi wynikami nie są
w tym wypadku już tak rażące (można wykonać rysunek i dla tego eksperymentu) i zbliżają się wyraźnie
do wartości 0,5 bez nagłych odchyleń od tej wartości.
Zauważamy ponownie, że wraz ze zwiększeniem liczby wykonanych czynności częstość względna obserwowanego zdarzenia losowego wyraźnie zmierza ku

określonej wartości wyrażonej nazwą prawdopodobieństwa tego zdarzenia.

Jaka z tego nauka?
Bardzo duża liczba wykonanych prób jest niezbędnym warunkiem orzekania we wszelkich rozważaniach zatrącających o losowość (przypadkowość) występowania jakiegoś zdarzenia i jego prawdopodobieństwie. Inaczej mówiąc: prawdopodobieństwo jakiegoś

zdarzenia losowego odnosi się tylko do zjawiska występującego w tych samych warunkach wielką liczbą
razy (teoretycznie nieskończenie wiele razy). Wyrażenia wymienione we wstępie tego tekstu można oceniać
tylko jako wyraz wewnętrznego (psychologicznego)
przekonania o realizacji jakiegoś wydarzenia. Zwroty
te nie mają jednak nic wspólnego z rzeczową oceną sytuacji. Należy o tym pamiętać. 


Tadeusz Gerstenkorn

W skrócie
W

ydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczyło w XIV Targach Książki w Krakowie
w dniach 4-7 listopada. Są one jedną z najważniejszych imprez księgarskich i wydawniczych w Polsce
cieszących się niesłabnącą popularnością od lat. WUŁ
prezentowało tam swój dorobek edytorski.



A

kademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
10 listopada zorganizował koncert Między Ojczyzną a bluesem w wykonaniu grupy rockowo-bluesowej
Kery Band w składzie: Jarosław Paczyński – vocal,
gitara; Urszula Paczyńska – vocal; Janusz Kwiatosiński – gitara basowa, harmonijka ustna; Maciej Matczak
– perkusja. W programie były polskie pieśni patriotyczne w nowych opracowaniach i kilka standardów
bluesowych, a także wiersze Jana Lechonia i Zbigniewa Herberta.



W

ernisaż wystawy, która jednocześnie rozpoczęła
1. Festiwal Kultury Buddyjskiej w Łodzi Przestrzeń umysłu, odbył się 18 listopada w galerii na II piętrze nowej części Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.



R

uszył cykl spotkań informacyjnych dla kadry naukowej Uniwersytetu Łódzkiego organizowanych
przez Centrum Transferu Technologii UŁ. Mają one na
celu zapoznanie kadry naukowej uczelni z nowymi regulacjami w zakresie ochrony własności intelektualnej
na UŁ oraz możliwościami komercjalizacji wyników
badań.



O

soby pragnące tłumaczyć teksty socjologiczne on
line mogą kontaktować się z Przeglądem Socjologii
Jakościowej. Zgłoszony projekt po akceptacji redakcji
może być przedstawiony do prezentacji publicznej na
forum dyskusyjnym. Przekład on line umożliwia translatorowi konsultację tłumaczonych terminów, idiomów,
fragmentów tekstów, a również całego tłumaczonego
tekstu (jeśli tego sobie zażyczy) z wszystkimi zainteresowanymi danym dziełem osobami. Szczegóły na stronie: http://forumpsj.org.pl/viewtopic.php?t=70

Oprac.: (sb)
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Honor Academicus
Wspólna inicjatywa Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczów, Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego, Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera, Politechniki Łódzkiej,
Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższego Seminarium
Duchownego doprowadziła do utworzenia Nagrody Łodzi Akademickiej dla dziennikarzy.
Ma ona być wyróżnieniem tych pracowników środków przekazu, którzy w swych artykułach, audycjach
radiowych i programach telewizyjnych oraz materiałach zamieszczonych w internecie rzetelnie informują
o nauce, szkolnictwie wyższym, życiu studenckim
oraz działalności uczelni publicznych i oddziału
łódzkiego PAN. Regulamin nagrody, mającej wyłącznie charakter honorowy, przewiduje po zakończeniu
każdego roku akademickiego wyróżnianie statuetką
Honor Academicus dziennikarza, którego publikacje
najbardziej przyczyniają się do popularyzacji nauki
i informacji dotyczących funkcjonowania szkolnictwa
wyższego w Łodzi.
Propozycje publikacji, które wezmą udział w konkursie, mają być zgłaszane przez osoby odpowiedzialne w placówkach akademickich za kontakty z mediami
i promocję. Następnie grono eksperckie składające się
z medioznawców dokona selekcji i oceny proponowanych do nagrody materiałów dziennikarskich. Natomiast sam laureat nagrody Honor Academicus zosta-

nie wyłoniony przez rektorów oraz prezesa OŁ PAN,
czyli kapitułę nagrody, spośród kilku nominowanych
do niej publikacji. Każdy z nominowanych otrzyma
specjalny pamiątkowy dyplom.
Projekt statuetki nagrody Honor Academicus został
wykonany przez artystów plastyków z łódzkiej ASP.
Sam pomysł utworzenia nagrody związany jest zaś
z 65-leciem Łodzi akademickiej.
Powyższe informacje zostały przekazane dziennikarzom 24 września podczas konferencji w gmachu Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego, w której
udział wzięli: prof. Włodzimierz Nykiel, rektor UŁ;
prof. Antoni Wierzbiński, rektor Akademii Muzycznej;
prof. Grzegorz Chojnacki, rektor ASP, prof. Paweł
Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego; prof. Stanisław Bielecki, rektor PŁ; prof. Ireneusz Zbiciński,
prorektor PŁ ds. nauki; prof. Andrzej Bednarek, prorektor PWSFTviT ds. współpracy z zagranicą; ks. dr Janusz Lewandowicz, rektor WSD; prof. Czesław Cierniewski, prezes Prezydium Oddziału PAN w Łodzi.
Ponadto reprezentantom środków przekazu zostały
przekazane informacje o obchodach 65-lecia Łodzi akademickiej i o łączącym się z tym jubileuszem kalendarzu wydarzeń. Dziennikarze usłyszeli też zapowiedzi
uroczystości związanych z inauguracją nowego roku
akademickiego w poszczególnych szkołach wyższych.
Na Uniwersytecie Łódzkim będą nimi np. ceremonie
odnowienia doktoratów trzem wybitnym uczonym:
prof. Ryszardowi Jajte, prof. Włodzimierzowi Waliszewskiemu i prof. Janowi Lipińskiemu, a w szkole
filmowej nadanie godności doktora honoris causa tej
uczelni Tadeuszowi Różewiczowi i uroczyste odsłonięcie w Łódzkiej Drodze Sławy Gwiazdy Stanisława
Różewicza, znanego reżysera filmowego, zmarłego
już brata wspomnianego wcześniej wybitnego poety,
dramaturga, prozaika i scenarzysty.


S.B.

Fot.: Tomasz Boruszczak

NAGRODZONY DZIENNIKARZ

Redaktor Paweł Patora z wręczoną mu przed chwilą statuetką
nagrody Honor Academicus
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Nagrodę Łodzi Akademickiej dla Dziennikarzy Honor Academicus przyznano.
Jej pierwszym laureatem został red.
Paweł Patora z gazety Polska The Times
Dziennik Łódzki – za cykl artykułów Wymyślono w Łodzi.
Uroczysta gala, podczas której wręczono statuetkę nagrody, odbyła się 10 października w Klubie
Wytwórnia. Jak powiedział przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz Nykiel, ustalając nagrodę szkoły wyższe miasta chciały
w ten sposób bardziej zintegrować środowisko aka-

demickie z łódzkimi dziennikarzami. Celem nagrody
jest bowiem uhonorowanie osób przygotowujących
w sposób rzetelny i profesjonalny materiały dotyczące
szkolnictwa wyższego oraz nauki.
Dziennikarze zostali zgłoszeni do nagrody przez
osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami i promocję w łódzkich uczelniach publicznych. Ich publikacje
oceniało grono ekspertów składające się z medioznawców, a obradujące pod przewodnictwem prof. Barbary
Bogołębskiej. Głównego laureata wyłonili wspólnie
rektorzy łódzkich publicznych uczelni wyższych wraz
z prezesem Oddziału PAN w Łodzi.

Nominacje do nagrody Honor Academicus otrzymali: Michał Frąk z Gazety Wyborczej, Krystyna Namysłowska z Radia Łódź oraz redakcja Magazynu
kulturalnego TVP Łódź w składzie – Leszek Bonar,
Magdalena Olczyk, Krystyna Piaseczna.
Po uroczystości przedstawiciele łódzkich uczelni
i świata nauki, dziennikarze oraz zaproszeni goście
wzięli udział w integrującym koktajlu.
Obecny był wiceprezydent Łodzi Dariusz Joński. 

Agnieszka Garcarek

Nowa przestrzeń kultury
Dawna siedziba Łódzkich Zakładów
Kinotechnicznych Prexer przy ul. Pomorskiej to obecnie nowa przestrzeń
dla kultury w mieście. Na konferencji
prasowej, 7 października, poprzedzającej rozpoczęcie III Festiwalu
Działań Miejskich – Miastograf, dokonano prezentacji obiektu po byłej
fabryce projektorów filmowych.
W unikatowym budynku, wzniesionym w stylu powojennego modernizmu, powstaną: klubokawiarnia, galerie oraz pracownia badań nad miastem,
a całe przedsięwzięcie zakończy się uroczystym zapaleniem na fasadzie gmachu specjalnie zaprojektowanego neonu nawiązującego do polskiego wzornictwa
przemysłowego.
Właścicielem tego obiektu, który dotychczas pełnił
funkcję edukacyjną, jest Uniwersytet Łódzki. Podczas
spotkania z dziennikarzami w wyremontowanych
pomieszczeniach Prekseru dr Rafał Majda, zastępca
kanclerza UŁ; dyrektor Kina Cytryna Wojciech Augustyniak; twórcy Miastografu Łukasz Biskupski
i Agata Zysiak oraz artysta Gregor Gonsior mówili
o ważnym oddziaływaniu uczelni na środowisko Łodzi, w tym artystyczne.
Uczestnicy konferencji prasowej, zostali zaproszeni
do udziału w festiwalu Miastograf (8-10 października). Jego głównym wydarzeniem ma być pierwsza indywidualna wystawa G. Gonsiora, łódzkiego projektanta mody i twórcy street artu. Ponadto przewidziano
min.: przegląd miejskich filmów amerykańskich Petera
Huttona, koncerty zespołów Mama Selita i Maszyny,
dyskusje poświęcone sztuce miejskiej, wykłady oraz
imprezę taneczną do białego rana. III Festiwal Działań
Miejskich zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatyw
Miejskich Topografie.
Podczas konferencji poinformowano, że mecenasem Miastografu jest Uniwersytet Łódzki. Podkre-

ślano przy tym, iż charakterystyczną cechą inicjatyw
podejmowanych przez uczelnię jest osiąganie sukcesów przy małym nakładzie finansowym, ale przy społecznym zaangażowaniu i pracy młodych ludzi, nawet
przy prowadzeniu prac remontowych.
Udostępnienie Prekseru przez uniwersytet dla
przedsięwzięć promujących sztukę jest kolejnym małym krokiem w procesie zmiany charakteru Łodzi
przemysłowej na kulturalną.


Agnieszka Garcarek

Rekordowa kwesta na Starym
Kwesta na rzecz ratowania najcenniejszych zabytków Starego
Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w Łodzi ma szesnastoletnią
historię. W tym roku tradycyjnie już uczestniczył w niej rektor
UŁ prof. Włodzimierz Nykiel.
Zbiórka datków odbywała się od 30 października do 1 listopada i tradycyjnie przyciągnęła wielu mieszkańców miasta, zarówno tych kwestujących, jak i wrzucających pieniądze do puszek. Pierwszego dnia
w przedsięwzięcie zaangażowały się łódzkie szkoły, które uporządkowały wiele nagrobków, a także wzięły udział w kweście.
W niedzielę na odwiedzających najstarszą łódzką nekropolię czekali
społecznicy z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem – współorganizatora zbiórki. Jak zwykle w Dniu Wszystkich Świętych pojawiło się najwięcej chętnych do finansowego wsparcia renowacji
niszczejących nagrobków. Wśród kwestujących znaleźli się m.in. przedstawiciele świata kultury, polityki, mediów oraz nauki.
Rektor UŁ Włodzimierz Nykiel wraz z Tomaszem Boruszczakiem,
rzecznikiem prasowym uniwersytetu, spędzili na Starym Cmentarzu kilka przedpołudniowych godzin w Dniu Wszystkich Świętych. Podobnie
jak w ubiegłym roku, spotkali się z otwartością i hojnością łodzian, którzy
całym sercem i bardzo ciepło odnosili się do idei akcji.
Tegoroczna kwesta okazała się rekordowa – o niemalże dziesięć tysięcy
złotych pobiła poprzedni wynik. W ciągu trwającej trzy dni zbiórki udało
się zgromadzić 92.623, 67 zł. Kwota ta umożliwi odnowienie kolejnych zabytków sztuki sepulkralnej. Do tej pory poddano renowacji dziewięćdziesiąt siedem nagrobków we wszystkich częściach Starego Cmentarza. 

Paulina Czarnek
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Fot.: Małgorzata Kujawka/Agencja Gazeta

Adam Michnik podczas spotkania w Pałacu Biedermanna

nie ambitnych programów rozrywkowych oraz zagrożenia wolności środków przekazu w Polsce. Odpowiedź na ostatnie pytanie brzmiała: – Obawiam się
berlusconizacji, czyli kolonizowania mediów za pomocą
pieniędzy.
Jedyny środek zapobiegawczy stanowi, według
Michnika, aktywność obywateli; wolne media nie mogą
istnieć bez tych, którzy ich potrzebują i są gotowi bronić. Aktywnymi uczestnikami spotkania byli studenci
dziennikarstwa Uniwersytetu Łódzkiego i osoby zawodowo związane z mediami. Jedno z zadanych pytań
dotyczyło politycznego zaangażowania dziennikarzy.
Czy żurnaliście wolno mieć własne poglądy? Jaka jest
wartość publicystyki pisanej pod założoną z góry tezę?

NIE TYLKO O MEDIACH
Redaktor naczelny Gazety Wyborczej jest jedną z najbardziej znanych, ale i kontrowersyjnych postaci polskiego życia publicznego. Doświadczenie historyka,
pisarza, publicysty i działacza opozycyjnego w PRL
czyni go wartościowym rozmówcą. – Trudno przedstawić w kilku zdaniach tak znaczący kawałek historii
Polski i polskich mediów – powiedział, prezentując
gościa, jeden z prowadzących spotkanie.

Czy dziennikarz może być obiektywny? Jak będą wyglądały za dziesięć
lat stosunki państwo – Kościół? Czy
szybkość informacji jest ważniejsza
od ich rzetelności? Kto odpowiada
za upadek dziennikarskich standardów? – to tylko niektóre z pytań zadanych 26 października redaktorowi
Adamowi Michnikowi przez uczestników spotkania w Klubie Gości Uniwersytetu Łódzkiego w Pałacu Biedermanna – studentów, pracowników naukowych UŁ oraz osoby spoza uczelni.
Początkowo moderatorzy, potem niektórzy uczestnicy spotkania prosili naczelnego Gazety o ocenę stanu
polskiej debaty publicznej. Z tematem tym wiązały się
pytania o brutalizację języka, skrajnie rozbieżne opisy
przez różne tytuły tych samych wydarzeń, nierzetelność – te ostatnie ilustrowane niekiedy przykładami z
łamów Wyborczej. – Nie ma niewinnych – odpowiadał
gość – ale dokładamy starań – nie zawsze z powodzeniem – by nie podgrzewać nastrojów.
Zebranych interesowały także kwestie: schlebiania
przez dziennikarzy niskim gustom, szans na powsta-
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– Obiektywny i sprawiedliwy jest tylko Pan Bóg – odpowiedział gość. – Dziennikarz, podobnie jak inni obywatele, jest uwikłany we własny światopogląd i pozycję
społeczną. Powinien więc znaleźć taką redakcję, w której
będzie mógł pisać zgodnie z głosem sumienia.
Michnik stwierdził, że są poglądy, których nigdy nie
pozwoli propagować na łamach Gazety. Zadeklarował
jednak gotowość obrony prawa adwersarzy do obecności na rynku prasy. Część zebranych wyrażała obawę
o przyszłość papierowych gazet, którym zagraża ekspansja internetu oraz kryzys ekonomiczny.
– Tradycyjna prasa będzie musiała poszukać nowych form, ale prawdopodobnie się utrzyma – stwierdził optymistycznie Michnik. Zastrzegł jednak, że nawet za cenę rezygnacji z wydawania Gazety Wyborczej
na papierze nie pozwoli na sprowadzenie jej do poziomu tabloidu. Zapytany o wrażenia po zwiedzeniu
Łodzi, nie szczędził komplementów: – Jestem zachwycony Manufakturą i loftami. Łódź staje się pięknym,
nowoczesnym miastem.
Zdaniem naczelnego Wyborczej, patriotyzm oznacza
dziś dumę z tego, co udało się Polakom osiągnąć przez
dwadzieścia lat po transformacji systemowej oraz
działanie na rzecz społeczności lokalnych. – Ważną
rolę miały i mają tu do spełnienia dziennikarze mediów regionalnych – dodał redaktor Gazety.
Spotkanie zakończyło się podpisywaniem przez
Michnika książek, które chętni mogli kupić w hallu Pałacu Biedermanna. Następnie gość udał się na Dworzec
Fabryczny skąd pociągiem powrócił do Warszawy.  

Roman Czubiński

W PRACOWNIACH HISTORYKÓW

Nieznośny przymus czekania
Odsunięcie od kierownictwa emigracyjnego państwa polskiego zdecydowanej
większości przedstawicieli obozu piłsudczykowskiego, sprawującego rządy w Rzeczypospolitej przez ostatnich trzynaście lat – w reakcji na rozwój wydarzeń na jesieni 1939 r. – stworzyło problem funkcjonowania na wychodźstwie ludzi z obozem
tym bezpośrednio związanych. Problem tym bardziej palący, iż piłsudczycy przez
większość środowisk politycznych składających się na zaplecze nowego rządu polskiego byli postrzegani głównie w kategorii zagrożenia.
Niechęć do reprezentantów piłsudczykowskiego
reżimu potęgowana była dodatkowo powszechnym
uznawaniem faktu szybkiego załamania się polskich
struktur państwowych pod naporem armii III Rzeszy
i Związku Sowieckiego za skutek błędów popełnionych w trakcie przygotowywania kraju do wojny.

Rozliczanie piłsudczyków
Kwestia konieczności rozliczenia ekipy odpowiadającej za sprawowanie rządów w Polsce przed wrześniem 1939 r. szybko stała się dla rządu gen. dyw. Władysława Sikorskiego jednym z priorytetów, co zresztą
było nie tylko wynikiem faktycznego zapotrzebowania na takie posunięcie w szeregach polskich emigrantów. Szybko wprowadzona w życie instytucjonalizacja
sposobu przeprowadzania procesu rozliczeniowego
wobec piłsudczyków stała się dla rządu także niezwykle wygodnym narzędziem propagandowym, umożliwiającym jednocześnie marginalizację wpływów tego
środowiska politycznego. Stanowiła też – w pewnym
sensie – element legitymizujący sposób, w jaki nowa
ekipa przejęła stery emigracyjnego rządu. Co prawda
odgrywający rolę spiritus movens pierwszej fazy akcji
rozliczeniowej prof. Stanisław Kot podkreślał, iż pociągnięcie do odpowiedzialności piłsudczykowskich
dygnitarzy przeprowadzone być powinno dopiero po
zakończeniu wojny, jednak rząd emigracyjny postawił
sobie za cel ustalenie faktów, dzięki czemu dokonanie
takiego rozliczenia stanie się możliwe.

Obóz odosobnienia w Cerizay
Równocześnie zdecydowano się na przeprowadzenie ścisłej izolacji najważniejszych przebywających
na emigracji osób związanych z przedwrześniowymi władzami. W tym celu utworzono na przełomie
października i listopada 1939 r. na terenie zachodniej Francji, dokładnie w miejscowości Cerizay (departament Serves), specjalny obóz odosobnienia.
W przeciwieństwie do utworzonego w Vichy obozu dla oficerów bez przydziału, do Cerizay zsyłano
przede wszystkim jednostki politycznie niewygodne

dla rządu gen. W. Sikorskiego. Warto dodać, że obok
przeciwników politycznych, do obozu oddelegowywano także osoby o niskich kwalifikacjach moralnych, za jakie uważano alkoholików, malwersantów,
łamiących dyscyplinę wojskową oraz ekshibicjonistów, którym to eufemistycznym terminem określano
wówczas homoseksualistów.
Symptomatyczne, iż w obliczu klęski francuskiej
i konieczności masowej ewakuacji wojsk polskich
z terenu Francji, rząd nie przewidział możliwości
ewakuacji oficerów odosobnionych w Cerizay. Sprawujący funkcję komendanta obozu płk Kazimierz
Rumsza 17 czerwca 1940 r. wraz z resztą obozowego
personelu opuścił Cerizay nie pozostawiając internowanym oficerom nawet żadnych środków finansowych, które mogłyby im ułatwić zorganizowanie
transportu na terytorium Wielkiej Brytanii. Ostatecznie oficerowie przedostali się na Wyspy Brytyjskie
drogą morską w dwóch odseparowanych grupach,
z których mniejsza wylądowała w Liverpoolu, natomiast większa w Glasgow, gdzie początkowo została
zakwaterowana na stadionie klubu Rangers.

Bez przydziału
Oficerowie bez przydziału, których liczba wobec
rozproszenia oddziałów polskich w trakcie kampanii
francuskiej uległa znacznemu zwiększeniu, stawali się
sporym problemem zarówno dla polskiego rządu emigracyjnego w Londynie, jak i dla władz brytyjskich.
Początkowo oficerów tych ulokowano w niezwykle
prymitywnych warunkach w lasach nieopodal miejscowości Douglas w hrabstwie Lanark. W połowie
lipca 1940 r. ten prowizoryczny obóz oficerski przeniesiono na teren południowo-wschodniej Szkocji,
dokładnie do Broughton. W obozie w Broughton, podobnie jak wcześniej w okolicach Douglas, zakwaterowano oficerów w namiotach. Mimo iż ogólna sytuacja sanitarna uległa zasadniczej poprawie, to jednak
dla wielu oficerów przebywanie w takich biwakowych
warunkach przez okres dwóch miesięcy, w połączeniu
z nie najlepszą aprowizacją żywieniową, nieuchronnie powodowało problemy zdrowotne, szczególnie,

>
41

W PRACOWNIACH HISTORYKÓW
że wielu z mieszkańców obozu nie było już ludźmi
młodymi. Grypa, reumatyzm, bronchit, rwa kulszowa
czy lumbago były na porządku dziennym. Znaczącym
kłopotem stawała się duża ilość wolnego czasu, jaką
dysponowali oficerowie. Chcąc wyłamać się z zaklętego kręgu programowej niemal bezczynności, część
z nich rzucała się w wir działalności politycznej,
co przy dużym odsetku reprezentantów obozu piłsudczykowskiego stanowiło bardzo groźne zjawisko
z punktu widzenia rządu gen. W. Sikorskiego. Doszło do tego, iż część z najaktywniejszych politycznie
pensjonariuszy obozu, z byłym dowódcą Armii Prusy
gen. dyw. Stefanem Dębem-Biernackim i byłym premierem ppłk. Marianem Zyndramem-Kościałkowskim,
postanowiono osadzić w więzieniu w pobliskim miasteczku Peebles. Wśród oficerów zakwaterowanych
w Broughton zaczęły krążyć plotki o rychłym przeniesieniu obozu na wyspę Bute, która też z tego powodu
szybko została ochrzczona mianem małpiej wyspy.

Wyspa węży
Obóz w Broughton 15 sierpnia 1940 r. odwiedził
gen. W. Sikorski. W trakcie przemówienia, które wówczas wygłosił, naczelny wódz ostro zaatakował swoich
przeciwników politycznych. Oznajmił równocześnie,
iż w porozumieniu z władzami brytyjskimi rozpoczęto
przekwaterowywanie części oficerów bez przydziału
na wyspę Bute. Nie ukrywał, że dotyczy to przede
wszystkim jednostek wrogo nastawionych do rządu
(interesujące, że Brytyjczyków, podobnie zresztą jak
Francuzów w przypadku Cerizay, nie poinformowano o faktycznym przeznaczeniu przygotowywanych
obozów, twierdząc, iż mają to być jedynie placówki dla
oficerów, dla których chwilowo nie ma przydziałów). O
tym, że pierwszeństwo w transportach na Bute przyznano piłsudczykom świadczył już zresztą skład pierwszej
transzy wysłanych tam oficerów. Znaleźli się wśród nich
ppłk M. Zyndram-Kościałkowski, płk Jan Ciastoń, ppłk
Stefan Mayer (obaj przed wojną związani z Oddziałem
II Sztabu Głównego), płk Mieczysław Wyżeł-Ścieżyński
(prezes Związku Dziennikarzy Polskich), mjr Aleksander Hauke-Nowak (b. wojewoda łódzki i wołyński).
Utworzenie Samodzielnego Obozu Oficerskiego
w Rothesay na wyspie Bute nastąpiło na mocy tajnego rozkazu dowódcy Obozów i Oddziałów Wojska Polskiego w Szkocji gen. dyw. Mariana Kukiela
z 11 sierpnia 1940 r. Komendantem obozu wyznaczono gen. bryg. Bronisława Jacynę-Jatelnickiego.
Rothesay było największym miasteczkiem na Bute,
a swego czasu także, ze względu na kąpieliska
siarczano-solankowe, bardzo popularnym kurortem wypoczynkowym. Warto również nadmienić,
iż każdemu z następców korony brytyjskiej na terenie
Szkocji przysługuje tytuł księcia Rothesay (Duke of Rothesay). Już na początku funkcjonowania obozu w Rothesay internowano ok. 250 oficerów, a więc dwa i pół
raza więcej od maksymalnej liczby przetrzymywanych
w Cerizay we Francji. W kręgach bliskich ówczesnemu rządowi emigracyjnemu Bute, która stała się bodaj
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największym na wychodźstwie skupiskiem piłsudczyków, zaczęto wkrótce określać mianem wyspy węży.
Ogółem przez okres działania obozu znalazło się
tam ok. 1,5 tys. osób, przy czym jednorazowo liczba
ta wahała się w granicach od 300 do 500 osadzonych.
Wśród internowanych znalazło się kilkunastu generałów, m.in.: gen. dyw. S. Dąb-Biernacki, gen. bryg.
Stanisław Rouppert (b. szef Departamentu Zdrowia
Ministerstwa Spraw Wojskowych), gen. bryg. Stanisław Kwaśniewski (prezes Ligi Morskiej i Kolonialnej),
gen. bryg. Ludomił Rayski (b. inspektor lotnictwa),
gen. bryg. Kazimierz Schally (b. szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP). Do Rothesay trafiło także wielu
byłych wysokich urzędników państwowych (do wyżej
już wymienionych warto dodać nazwisko kpt. Michała Grażyńskiego, długoletniego wojewody śląskiego,
a od 2 września 1939 r. ministra propagandy w ostatnim rządzie II RP).

Wystarczył anonimowy donos
Podobnie jak w Cerizay, także w obozie na Bute razem z przeciwnikami politycznymi umieszczano ludzi
z zarzutami kryminalnymi, homoseksualistów oraz
oficerów o niezbyt solidnym kręgosłupie moralnym.
Dodatkowo, zesłanym na wyspę można było zostać
na podstawie nawet anonimowego donosu, co – siłą
rzeczy – doprowadziło do znalezienia się na niej szeregu ludzi całkowicie przypadkowych. Do Rothesay
oddelegowywano także oficerów niezdolnych do służby wojskowej z powodów zdrowotnych lub z powodu podeszłego wieku. Taki amalgamatowy charakter
zgromadzonych oficerów prowadził z biegiem czasu
do znaczącego spadku morale internowanych. Również nastawienie miejscowej ludności, początkowo
bardzo przychylnie do Polaków usposobionej, z czasem zaczęło ulegać zmianie na gorsze.
Warunki bytowe internowanych na Bute, w porównaniu z tymi panującymi w obozie w Broughton, uległy poprawie. Turystyka wypoczynkowa, stanowiąca
w normalnej sytuacji istotny element życia gospodarczego Rothesay, w okresie wojennym automatycznie
zamarła, dzięki czemu polscy oficerowie mogli w pełni
korzystać z możliwości noclegowych miasteczka. Wypłacano im trzy piąte przynależnego żołdu, co zasadniczo pozwalało utrzymać się na znośnym poziomie,
chociaż niektórzy z osadzonych starali się także dorabiać, np. chałupnictwem. Internowani poddawani byli
stałej kontroli ze strony agentów Oddziału II; ograniczano im możliwość prowadzenia korespondencji,
a nadawane i odbierane listy poddawano cenzurze.
Część oficerów żyła w ogromnym napięciu psychicznym związanym z faktem, iż pozostawili w kraju
rodziny. Zasadniczo unikano wysyłania listów do kraju, szczególnie na teren okupacji sowieckiej, ponieważ
obawiano się, iż korespondencja z zagranicy może
przyciągnąć uwagę miejscowych służb specjalnych,
co mogłoby nawet stać się powodem deportacji w głąb
ZSRR. Części internowanych, szczególnie wyższym
oficerom, udało się ewakuować z Polski wraz z rodzi-
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nami, co teraz wzbudzało zawiść tych, dla których taka
możliwość pozostawała zamknięta. Wreszcie rozwijały się intensywnie stosunki części polskich oficerów
z zamieszkującymi Bute Szkotkami.
W sytuacji oderwania od ojczyzny istotne stawało
się pielęgnowanie polskich tradycji. Swoje znaczenie
miały także praktyki religijne. Regularnie odprawiano
w Rothesay msze z polskimi kazaniami. Internowanych
odwiedził także kilka razy biskup Józef Gawlina. Choć
na tle religijnym stosunki z ludnością wyspy układały
się bardzo poprawnie, to jednak pewnym problemem
było dla Polaków obchodzenie świąt, szczególnie tych
niezwykle istotnych na gruncie polskim, a na gruncie
szkockim celebrowanych mniej uroczyście, takich jak
Wielkanoc czy Święto Zmarłych.

Boczny tor
Największą jednakowoż trudnością było odnalezienie się w sytuacji braku jakiegokolwiek perspektywicznego zajęcia, które mogłoby nadać jakiś sens codziennej egzystencji. Świadomość odsunięcia na boczny
tor była szczególnie dotkliwa dla ludzi, którzy liczyli,
że będzie im dane walczyć za swój kraj, zwłaszcza
że codziennie mogli śledzić w gazetach przebieg rozgrywającego się konfliktu zbrojnego. Brak konstruktywnego zajęcia wpędzał niektórych w apatię, innych
w alkoholizm. Powszechnym zajęciem stawało się
dedukowanie możliwych dróg rozwoju sytuacji międzynarodowej, przy czym powstające predykcje miały
często charakter wręcz fantasmagoryczny.
Samodzielny Obóz Oficerski w Rothesay stanowił
swoisty tygiel, w którym wymieszani byli oficerowie
o nieposzlakowanej opinii oraz zwyczajni kryminaliści i malwersanci; ludzie w pełni zdolni do służby
wojskowej oraz ci niezdolni z racji wieku bądź wad fizycznych; oficerowie służby czynnej i rezerwy; ci, którym udało się sprowadzić do Wielkiej Brytanii swoje
rodziny, i ci, których najbliżsi pozostali w okupowanym kraju. Te przebiegające na wielu płaszczyznach
podziały stanowiły dodatkowy element konfliktotwórczy. Wynikający z tego problem dostrzegał także
komendant obozu gen. B. Jacyna-Jatelnicki. Szczególnie zaniepokojony wpływem, jaki na resztę oficerów
mieli ci, na których ciążyły zarzuty kryminalne bądź
posądzenia o alkoholizm i ekshibicjonizm, podjął starania o wydzielenie dla tych grup izolowanych specjalnego podobozu funkcjonującego na bardziej surowych warunkach. Podobóz taki powstał ostatecznie
w listopadzie 1940 r. w miejscowości Tighnabruaich,
znajdującej się na półwyspie Cowal, na północnyzachód od wyspy Bute. Warunki życiowe w podobozie
były znacznie gorsze, co wynikało zarówno z ograniczenia możliwości przemieszczania się, jak i z obniżenia i ujednolicenia wszystkim przebywającym
w Tighnabruaich poborów, co oburzało przede
wszystkim wyższych oficerów, w których przepis
ten godził najbardziej. Osadzeni w podobozie często
miesiącami nie znali powodów, dla których się w nim
znaleźli, a jedynie na nieliczne listy z prośbami o wyja-

śnienie ich sytuacji formalnoprawnej, bądź zwolnienie
z podobozu, miarodajne czynniki wojskowe udzielały odpowiedzi.
Obozy izolacyjne w Rothesay i Tighnabruaich funkcjonowały do czerwca 1942 r. Głównym powodem ich
likwidacji był fakt zajęcia się tą problematyką przez Izbę
Gmin za sprawą interpelacji składanych przez dwóch
reprezentantów Labour Party – Gerarda McKinneya
i Henrego Morrissona. Słuszne oburzenie osadzonych
wywołał fakt, iż wypłacenie środków umożliwiających
opuszczenie obozów władze wojskowe uzależniały
początkowo od zgody na zastrzeżenie, iż w dokumentach oficerskich osadzonych nie znajdą się adnotacje
o przetrzymywaniu w obozach. Ostatecznie likwidacja placówek nastąpiła poprzez skierowanie zdolnych
do służby oficerów do centrów szkolenia poszczególnych rodzajów broni. Oficerowie chorzy i zaawansowani wiekiem w większości pozostali na wyspie, jednakże
nie funkcjonowali już w warunkach obozowych.

Cień na siłach zbrojnych
Przebywanie w Rothesay miało niezwykle destrukcyjny wpływ na psychikę osadzonych oficerów.
Według relacji Tadeusza Münnicha, tylko z pierwszej transzy osadzonych na wyspie zmarło 12 osób,
z czego trzy śmiercią samobójczą. Z czasem kondycja
psychiczna internowanych ulegała jeszcze pogorszeniu. Niezwykle symptomatyczne są słowa dr. Stefana
Mękarskiego, zapisane w Londynie 10 lipca 1942 r.:
Po 22 miesiącach opuściłem Rothesay. Czy uda mi się nie
wrócić do tej trupiarni, z której ostatnio jednego oficera
na tydzień wysyłają do szpitala wariatów?
Fakt tworzenia przez polskie władze emigracyjne
w okresie II wojny światowej obozów izolacyjnych kładzie się cieniem na naszpikowanej licznymi powodami
do chluby historii funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Niechaj za znamienne memento
istnienia tych placówek posłuży fragment powstałego
na wyspie wiersza nieznanego autorstwa:

Bo Rothesay to wyspa wygnania
I chociaż jest piękna jak raj
Nieznośnym jest przymus czekania
Na prawo walki o kraj

Karol Dziuda
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ZIŚCIŁY SIĘ
MARZENIA ŁODZIAN
Bardzo złożone są losy naszego miasta jako ośrodka akademickiego. Wydawało się,
że dopiero co rozwijająca się Łódź staje się jednym z najpoważniejszych ośrodków akademickich na ziemiach polskich.
Już 11 listopada 1864 r. podjęto próbę utworzenia
wyższej uczelni technicznej. Działka przy zbiegu ulic
Przejazd i Dzikiej (obecnie Tuwima i Sienkiewicza)
była oddana bezpłatnie pod budowę instytutu politechnicznego. Ogłoszono w tej
sprawie deklarację podpisaną Pamięć pilnuje,
przez 301 obywateli; uzyska- co przyszłość zrobi
no na ten cel pożyczkę wysokości 75 tys. rubli. Jednak 			
carska decyzja o utworzeniu
w Łodzi wyższej uczelni technicznej została wstrzymana przez petersburskich biurokratów. Powstał natomiast projekt utworzenia Instytutu Technicznego
w Rydze nawiązujący w pewnej mierze do pomysłu
łódzkiego, co sprawiło, że przez dalsze dziesięciolecia
szanse na łódzką wyższą uczelnię były znikome.
Dopiero po blisko pół wieku od pomysłu powołania instytutu politechnicznego, 9 sierpnia 1921 r.,
z inicjatywy biskupa łódzkiego Wincentego Zaręby-Tymienieckiego erygowano Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi. W grudniu tego roku rozpoczął też
działalność Instytut Nauczycielskiego Koła Łódzkiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Łodzi, którego siedziba w latach 1921-1922
mieściła się w Szkole Zgromadzenia Kupców przy
ul. Dzielnej 68 (obecnie Narutowicza).

micznym. Dyrektorem uczelni był jej główny inicjator
dr Edmund Jan Reyman, pełniący jednocześnie funkcję
dyrektora Instytutu Społecznego i Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Zarówno szkoła stołeczna, jak
i łódzka zaliczały się do wyższych uczelni prywatnych,
z teraźniejszością miały podobny program
i strukturę organizacyjną.
Janusz Kapusta Były wzorowane na Szkole
Nauk Politycznych w Paryżu.
W Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Ekonomicznych studiowały 634 osoby, dyplomy ukończenia
uczelni wręczono 26 absolwentom, wśród nich byłemu
pierwszemu prezydentowi Łodzi Aleksemu Rżewskiemu, który był również absolwentem oddziału łódzkiego Wolnej Wszechnicy Polskiej. A. Rżewski ukończył
WSNSiE w semestrze zimowym roku akademickiego
1927/28 po przedstawieniu pracy dyplomowej Żydowski samorząd wyznaniowy w Polsce. Natomiast w WWP
napisał pod kierunkiem Edwarda Rosseta – rektora
WSE (1957-1961) i prorektora UŁ (1961-1965)) – pracę dyplomową nt. Prace statystyczne zarządu miejskiego
w Łodzi (1918-1934) na tle zagadnień statystyki i polityki
komunalnej wydaną w roku 1937.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych
(1925-1928)

Łódź, miasto niezamierającego ruchu, siedziba wielkiego
handlu i przemysłu, od dawna czekała na dzień tak uroczysty, jaki przypadło jej przeżyć wczoraj, dzień nadzwyczajnej, doniosłej i niebywałej wagi i historycznego znaczenia,
bo oto w dniu tym ziściły się wymarzone, a niedoścignione
dotychczas zamiary zrealizowania od dawien dawna snutych projektów otwarcia tak niezbędnej dla miasta naszego
Wyższej Uczelni. Jak to zapowiadaliśmy, w Łodzi powstał
zamiar otwarcia Wyższej Uczelni, która by przysporzyła owy zastęp wykwalifikowanych i światłych specjalistów
w dziedzinie gospodarstwa i ekonomii. W dniu wczorajszym
byliśmy świadkami tak niebywałej i uroczystej chwili otwarcia w Łodzi Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych. Są to fragmenty relacji zamieszczonej w Dzienniku Łódzkim z 19 stycznia 1925 r.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych realizowała swój program na dwóch wydziałach: społeczno-administracyjnym i finansowo-ekono-
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Aleksy Wincenty Rżewski
(1885-1939)

Profesor dr Edmund Jan Reyman
(1885-1958)

Warto przytoczyć fragmenty przemówienia inauguracyjnego dyrektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych dr. Edmunda Jana Reymana
wygłoszonego 18 stycznia 1925 r.:
(…) Po latach długotrwałej niewoli, po złożeniu licznych
krwawych ofiar w wojnie światowej, zdobyliśmy wreszcie tę
upragnioną, w snach szeregu pokoleń wymarzoną niepod-

ległość… własny byt państwowy. Ale praca i wysiłki nasze
w tym kierunku bynajmniej jeszcze nie są ukończone. Jeśli
bezsprzecznie w Warszawie, jako stolicy Państwa, koncentrować i ogniskować się musi cały ruch umysłowy, to jednak
anomalią wysoce ujemną dla całości Państwa i dla rozwoju
intelektualnego i kulturalnego całego narodu jest właśnie ta
wielka przepaść, dzieląca pod każdym względem naszą stolicę od innych, wielkich miast polskich, a te znów z kolei, od
naszych małych miast i miasteczek. A Łódź pod tym względem, pomimo swej wielkości i wielce rozwiniętego przemysłu i handlu, była miastem wyjątkowo upośledzonym, nie
posiadającym ani jednego wyższego zakładu naukowego.
Zdawała ona sobie z tego sprawę i zabiegała usilnie, od lat
szeregu, o zdobycie jakiejś wyższej uczelni, czy to handlowej, czy technicznej – niestety jednak bezskutecznie. Tym
się zapewne tłumaczy, że inicjatywa Instytutu Społecznego,
zmierzająca do utworzenia tej oto uczelni, znalazła ze strony społeczeństwa łódzkiego nie tylko życzliwe przyjęcie, ale
wprost gorące i serdeczne poparcie, które uważam za wskazane specjalnie tutaj podkreślić, gdyż dla nas – cośmy dla
pracy swoich w ciągu lat dziesięciu od rodzimych czynników
tak mało znaleźli nie tylko już poparcia, ale nawet należnego
zrozumienia – stanowisko Łodzi było zjawiskiem odosobnionym, a wielce radosnym, pobudzającym do tym energicznego czynu.(…) Szkoła łódzka bliźniaczo jest podobna do
Szkoły warszawskiej, również i jej treść wewnętrzna: jej kierownictwo oraz ciało profesorskie składać się będzie na razie
głównie z sił warszawskich. (…)
Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej
Wzmianki prasowe z kwietnia 1923 r. stanowią dowód, że już wówczas władze warszawskiej Wolnej
Wszechnicy Polskiej chciały powołać w Łodzi własną
filię organizując w naszym mieście cykl wykładów
w ramach tzw. tygodnia ekonomicznego.
Rektor Wolnej Wszechnicy Polskiej prof. dr Teodor
Vieweger 28 października 1928 r. na otwarciu Oddziału WWP w Łodzi powiedział m.in.:
…w dniu dzisiejszym powołujemy do życia nowe ognisko wiedzy, pracy twórczej, jakim stanie się, nie wątpimy,
Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi. Urzeczywistniając w ten sposób uchwałę naszej Rady Naukowej z dnia
25 maja br. pragniemy oświetlić motywy, które nami kierowały przy rozszerzaniu terenu działalności naszej Universitatis Liberae Polonie.
Sprawa otwarcia w Łodzi
wyższej uczelni od dawna już była aktualna i niejednokrotnie
poruszana
w szerszych kołach społeczeństwa. Jednakże nigdy
nie wykroczyła ona poza
ramy nie spełnionych zamierzeń. Przyczyny tego,
sądzę, można by poszukiwać częściowo w trudnościach
organizacyjnych,
częściowo w ogólnie panu- Profesor dr Teodor Vieweger
(1888-1945)
jącym nastroju, że w Polsce

za dużo istnieje uczelni wyższych i zbyt wiele jest młodzieży
studiującej. Hasło tzw. pracy zawodowej nęci nie tylko swą
prostotą, lecz również pozorną łatwością realizacji. Potrzeba praktycznego szkolenia przesłania pobudki idealistyczne,
wypływające z naturalnego pędu do wiedzy.
Instytut Prawa Administracyjnego
(1928-1930)

Z inspiracji lokalnego magistratu 22 listopada
1928 r. utworzono Instytut Prawa Administracyjnego w Łodzi. Jego główny organizator dr Tadeusz
Hilarowicz – profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej
w Warszawie, postawił sobie za zadanie dokształcanie pracowników samorządowych i państwowych
w dziedzinie prawa administracyjnego. Wykłady
odbywały się w sali obrad Rady Miejskiej, bądź
w sali posiedzeń magistratu. Do grona wykładowców
należał też dr Gustaw Taubenschlag – docent Wolnej
Wszechnicy w Warszawie. W instytucie kształciło
się od 200 do 298 osób, które podzielono na dwie
grupy. Do pierwszej zaliczono niemających średniego wykształcenia i zajmujących niższe stanowiska
w administracji; do drugiej weszli ci, którzy mieli
średnie wykształcenie albo pełnili funkcje wyższe od
adiunkta kancelaryjnego. Zapewne wobec istnienia
w Łodzi filii Wolnej Wszechnicy Polskiej – instytut
nie został przekształcony w samodzielną wyższą
uczelnię i w roku 1930 zakończył działalność.
Początkowo filia łódzka WWP dzieliła się na trzy
wydziały: humanistyczny (z kierunkami: filozoficznym, historycznym i polonistycznym); pedagogiczny
(z kierunkiem pedagogicznym) oraz nauk politycznych i Społecznych (z kierunkami: ekonomicznym,
prawnym i samorządowym). Uzupełnieniem tych
wydziałów było tzw. Collegium Publicum, w ramach
którego w sali Rady Miejskiej realizowano cykl bezpłatnych odczytów publicznych.
Po II wojnie światowej
Na mocy dekretu Rady Ministrów z 24 maja 1945 r.
utworzono Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Łódzką.
5 lipca 1945 r. rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Teatralna, która w latach 1949-1958 nosiła nazwę:
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. W roku 1958
połączyła się z Wyższą Szkołą Filmową (działającą
od 16 czerwca 1948 r.), tworząc Państwową Wyższą
Szkołę Filmową i Teatralną, obecnie funkcjonującą
jako Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera.
Naukę w Wyższym Seminarium Duchownym
wznowiono 1 września 1945 r., a 1 października
1945 r. powołano Państwową Wyższą Szkołę Sztuk
Plastycznych. Na przełomie lat 1945/46 z istniejącego od 24 marca 1945 r. konserwatorium wyłoniła
się Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (obecnie
Akademia Muzyczna). 1 stycznia 1950 r. rozpoczęła
działalność Akademia Medyczna, zaś 19 maja 1958 r.
– utworzono Wojskową Akademię Medyczną.
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Uniwersytet Łódzki wchłonął wyższe uczelnie funkcjonujące w mieście: Wyższą Szkołę Gospodarstwa
Wiejskiego (działającą w okresie od 20 września 1945
do 31 grudnia 1950 r., której część pracowników przeszła do Politechniki Łódzkiej); Wyższą Szkołę Ekonomiczną (funkcjonującą samodzielnie w latach 19501961, powstałą z istniejącej w latach 1945/46-1948/49
łódzkiej filii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
która w 1949/50 r. nosiła nazwę filii Szkoły Głównej
Planowania i Statystyki w Warszawie); Wyższą Szkołę
Nauk Administracyjnych (działającą w latach 1945/461946/47) oraz Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która funkcjonowała w latach 1946-1956.
70-lecie Łodzi akademickiej
W roku 1994, podczas lutowej Konferencji Rektorów
Uczelni Łódzkich, podjęto decyzję o przekształceniu się
w komitet jubileuszowy, w którego skład poza rektorami uczelni łódzkich weszli również: przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PAN prof. Maria Olszewska
i prezes ŁTN prof. Stanisław Liszewski. Do prac związanych bezpośrednio z organizacją powołano komitet
organizacyjny pod przewodnictwem prorektora UŁ
prof. Czesława Domańskiego. W pracach tego komitetu
uczestniczyli: doc. Ryszard Przybylski (PŁ), prof. Henryk Stępień (prorektor AM), prof. Henryk Chmielewski
(rektor WAM), prof. Aleksander Mańczak (prorektor
PWSSP), prof. Antoni Wierzbiński (prorektor Akademii Muzycznej), dr Kazimierz Lewkowski (prorektor
PWSFTviT), ks. dr Andrzej Perzyński (prorektor WSD),
Marek Pryt (Biuro Promocji UŁ) oraz Jadwiga Bald
i Barbara Napieraj (Biuro Rektoratu UŁ).
Do zadań komitetu organizacyjnego należało przygotowanie głównej uroczystości oraz imprez towarzyszących, a także wydawnictw okolicznościowych oraz
popularyzacja problematyki związanej z jubileuszem
w prasie, radiu i telewizji. Za swe główne zadanie komitet uznał właśnie tę działalność popularyzacyjną. Dla

upamiętnienia jubileuszu wydany został specjalny medal
okolicznościowy projektu Włodzimierza Rudnickiego.
Główna uroczystość związana z jubileuszem
70-lecia Łodzi akademickiej odbyła się 20 stycznia
1995 r. w Teatrze Wielkim. Przybyli na nią: prezes
PAN prof. Leszek Kuźnicki i przewodniczący KBN
prof. Witold Karczewski; władze Łodzi i województwa łódzkiego, władze łódzkich wyższych uczelni
oraz z innych miast.
Podczas uroczystości zostały wygłoszone trzy referaty, m.in.: referat Marii. J. Olszewskiej nt. Osiągnięcia
badawcze w łódzkim środowisku naukowym oraz Ewy Murynowicz-Hetki nt. Uczelnie wyższe w Łodzi i ich funkcja;
ponadto orkiestra Akademii Muzycznej w Łodzi pod
dyrekcją Zdzisława Szostaka wykonała koncert. Dokonano również uroczystego otwarcia wystawy 70-lecie Łodzi akademickiej.
Dzień wcześniej, 19 stycznia, w bazylice archidiecezjalnej odbyła się msza w intencji łódzkiego środowiska akademickiego celebrowana przez ks. bpa Bogdana Bejze.


Czesław Domański
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Baranowski B., Baranowski K., Pierwsze lata Uniwersytetu
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Kronika, pismo Uniwersytetu Łódzkiego, nr specjalny, nr 3(30)
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Kuciński J., Czterdzieści lat Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (1965-2005), Wydawnictwo UŁ 2006
Pamiętnik Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych
w Łodzi, Praca zbiorowa pod red. J. Augustyniaka, Łódź 1931
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych w Łodzi,
Rocznik pierwszy z programem wykładów na 2-gi rok szkolny
1925/26, Warszawa 1925

Medal pamiątkowy 70-lecia Łodzi akademickiej
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Profesor Jadwiga
Szymczakowa
(1929-2010)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o odejściu od nas 22 lipca
niezwykle serdecznej osoby i wybitnego
naukowca Profesor Jadwigi Jolanty
Szymczakowej. Urodzona 13 maja 1929 r.
w Łodzi w rodzinie inteligenckiej,
otrzymała bardzo gruntowne i staranne
wykształcenie. Już w wieku kilkunastu lat
biegle władała kilkoma językami obcymi,
m.in. niemieckim, rosyjskim, angielskim
i łaciną. Języki te poznała czytając
w oryginale dzieła wybitnych klasyków:
Goethego, Schillera, Manna, Czechowa,
Lermontowa, Tołstoja, Byrona, Joyce'a,
Hemingwaya czy Horacego.
Jej zainteresowania nie ograniczały się wyłącznie
do nauki. Pasjonowała się sportem, a zwłaszcza siatkówką (grając w lidze akademickiej), taternictwem (będąc członkiem klubów wysokogórskich i wspinając się
na wiele niebezpiecznych szczytów). Te doświadczenia
wpłynęły na rozwój Jej postawy życiowej; niezwykłej
pracowitości, systematyczności i konsekwencji w działaniu, a także na ukształtowanie takich cech charakteru, jak: umiejętność współpracy w zespole, otwartość
na problemy i chęć udzielania pomocy innym.
W roku 1952 ukończyła studia wyższe I stopnia,
a dwa lata później obroniła pracę magisterską z za-

kresu oceny jakości produktów, napisaną pod kierunkiem prof. Józefa Iwińskiego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi.
Niewątpliwie na wybór przez Nią akademickiej
kariery zawodowej miał przykład męża Mieczysława, wybitnego językoznawcy, który od 1952 r. był
związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie pod
kierunkiem Witolda Doroszewskiego pracował kolejno jako aspirant i adiunkt, docent, a następnie profesor. Przenosząc się wraz mężem do stolicy rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Szkole Głównej
Służby Zagranicznej, a następnie w Szkole Głównej
Planowania i Statystyki.
Silny wpływ na Jej rozwój zawodowy wywarł
prof. E. Garbacik. Prowadząc z nim liczne polemiczne dyskusje ukształtowała swe dalsze zainteresowania
naukowo-badawcze. Dyskusje te nauczyły Ją precyzyjnego stawiania problemu, krytycznego podejścia,
zarówno do ugruntowanych teorii, jak i pojawiających
się nowych koncepcji.
Stopień doktora nauk ekonomicznych, nadany jej
w roku 1962 przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie, uzyskała na podstawie obronionej rozprawy nt.:
Wpływ wybranych antyoksydantów dodanych do papierów
opakowaniowych na trwałość produktów tłuszczowych, napisanej pod kierunkiem prof. Leonarda Liteski. Następnie zatrudniona została na stanowisku adiunkta w Instytucie Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, pełniąc tam
funkcję kierownika Zakładu Gospodarki Materiałowej.
W 1971 r. po kolokwium przeprowadzonym w Szkole Głównej Planowania i Statystyki otrzymała stopień
doktora habilitowanego na podstawie oceny dorobku
naukowego oraz monografii pt.: Gospodarka opakowaniami – czynniki towaroznawcze i ekonomiczne, wydanej przez
PWE. Praca ta stanowiła niewątpliwie nowatorskie
podejście w zakresie identyfikacji cech jakościowych
opakowań zarówno tych, które decydują o atrybutach
związanych z jego rdzeniem, jak i tych, które z punktu
widzenia odbiorcy decydują o wartości użytkowej opakowań. Po uzyskaniu statusu samodzielnego pracownika nauki została zatrudniona na stanowisku docenta
w Instytucie Handlu Wewnętrznego, gdzie pełniła także funkcję kierownika Zakładu Badań Kształtowania
Rynku, kierując projektami badawczymi.
W tym okresie współpracowała z wieloma wybitnymi naukowcami, koncentrującymi się na problematyce
związanej z jakością oraz marketingiem, m.in. z prof.
Klemensem Białeckim, prof. Tadeuszem Borysem,
prof. K. Cholewicką-Goździk, prof. Ignacym Dudą,
prof. Elżbietą Duliniec, prof. Andrzejem Korzeniowskim, prof. Zdzisławem Krasińskim, prof. Józefą Kramerową, prof. Teodorem Kramerem, prof. Anielą Styś,
prof. Stanisławem Sudołem. Współpraca ta zaowocowała cennymi i nowatorskimi publikacjami z zakresu
wyróżników jakości produktów w działaniach marketingowych przedsiębiorstw. W roku 1978 Rada Państwa na podstawie niezwykle bogatego i wartościowego dorobku naukowego przyznała Jej tytuł profesora
nadzwyczajnego. W tym samym roku została zastępcą
dyrektora IHW. Jednak tuż po wprowadzeniu stanu
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wojennego w 1982 r. z przyczyn politycznych została
zdymisjonowana – ponieważ była członkiem NSZZ
„Solidarność”, od momentu jego rejestracji.
W tym samym roku przeszła do pracy na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie objęła funkcję kierownika Katedry Towaroznawstwa i Technologii. W latach 1983-1989 była zastępcą dyrektora w Instytucie Ekonomiki
Produkcji na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym
tej uczelni. W 1990 r. została profesorem zwyczajnym.
Katedrą Towaroznawstwa i Technologii kierowała
do roku 1997, inicjując w tym czasie powstanie Katedry
Zarządzania Jakością na nowo powstałym Wydziale
Zarządzania UŁ. Katedrą tą kierowała do momentu przejścia na emeryturę w 1999 r. Jako pierwsza na
naszej uczelni wprowadziła obowiązkowe wykłady
na wszystkich typach studiów ekonomicznych z zakresu normalizacji i zarządzania jakością. Zainicjowała
także powstanie specjalności menedżer jakości, która
umożliwiła studentom, po zdaniu stosownych egzaminów, uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających ich
wysoki poziom wiedzy. Dokumentów wydawanych
początkowo przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) – asystent menedżera jakości, a następnie
przez Lloyds’ Register Quality – menedżer jakości.
W roku 1992 ówczesne władze dziekańskie Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu zaproponowały Jej objęcie stanowiska
profesora zwyczajnego w Katedrze Ekonomii Stosowanej, którą następnie kierowała w latach 1994-1999.
Przechodząc na zasłużoną emerytuję w 1999 r. Pani
Profesor ciągle była nadzwyczaj aktywna zawodowo. Od 1999 do roku 2008 nieustannie pracowała
w poznańskiej AE (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu) na Wydziale Towaroznawstwa w Katedrze Marketingu Produktu. Do końca swoich dni była
zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim, z którym
była najsilniej emocjonalnie związana, jak również
z inną łódzką uczelnią – Społeczną Wyższą Szkołą
Przedsiębiorczości i Zarządzania, w której kierowała
Zakładem Marketingu w warszawskiej filii.
Dorobek naukowy, dydaktyczny oraz organizacyjny
jaki pozostawiła po sobie jest przeogromny. Składa się
na niego przeszło 250 pozycji opublikowanych zarówno w kraju, jak i za granicą (m.in. w Austrii, Niemczech,
Słowenii, Wielkiej Brytanii). Wypromowała dziewięciu doktorów ekonomii, w tym także obcokrajowców
– dr. Ulricha Löchera (Niemcy) oraz prof. dr. Li Kai
(Chiny). Była recenzentką wielu monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł profesora. Pełniła także liczne odpowiedzialne funkcje,
m.in.: przewodniczącej Rady Naukowej Wzornictwa
Przemysłowego i Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie,
Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Naukowego
Przemysłu Gastronomicznego w Łodzi. Do ostatnich
chwil życia niezwykle aktywnie udzielała się jako
przewodnicząca Komisji Technicznej ds. Certyfikacji
Opakowań Niebezpiecznych w Centralnym Ośrodku
Badawczo-Rozwojowym Opakowań w Warszawie. Jej
dorobek został uhonorowany wieloma nagrodami mi-
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nisterialnymi, rektorów (SGPiS oraz UŁ), a także Złotym Krzyżem Zasługi. Za wybitne osiągnięcia w 2004 r.
otrzymała indywidualną Polską Nagrodę Jakości
im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii nauka.
Strata, jaką poniosły polska nauka oraz środowisko
jakościowców, jest przeogromna. Pani Profesor była dla
nas niedoścignionym wzorem sumienności, życzliwości, otwartości na problemy zarówno naukowe, jak
i dnia codziennego, będące udziałem nie tylko kadry
akademickiej, także prostych ludzi. Zawsze służyła
radą, pomocą i była niezwykle przychylnie nastawiona wobec każdego.
Pożegnaliśmy Ją 28 lipca odprowadzając na miejsce
wiecznego spoczynku na Cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie.


Maciej Urbaniak

Doktor Lucyna
Fagasiewicz
(1920-2003)
Minęło siedem lat od śmierci
dr Lucyny Fagasiewicz – starszego
wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego,
wybitnego badacza flory i roślinności
środkowej Polski, wieloletniego
opiekuna i współtwórcy Zielnika Roślin
Naczyniowych UŁ, spolegliwego
nauczyciela akademickiego
i wychowawcy młodej kadry botaników.
Przez ponad pół wieku związanej pracą
i sercem z Katedrą Geobotaniki
i Ekologii Roślin (dawnym Zakładem oraz
Katedrą Systematyki i Geografii Roślin)
Uniwersytetu Łódzkiego.
Urodziła się 27 października 1920 r. w Łodzi. Po
ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę
w 4-klasowym Prywatnym Gimnazjum Heleny
Miklaszewskiej w Łodzi. Edukację kontynuowała
w Liceum Przyrodniczym tejże szkoły do grudnia
1939 r., kiedy to szkoła została zamknięta przez hitlerowskiego okupanta. Dalszą naukę kontynuowała na kompletach tajnego nauczania. Świadectwo
dojrzałości uzyskała w 1940 r. po zdaniu egzaminów przed tajną komisją egzaminacyjną w Łodzi
pod przewodnictwem ks. dr. Jana Warczaka.

Fot: Ze zbiorów Archiwum UŁ

Podczas okupacji początkowo ukrywała się na wsi; później,
w październiku 1941 r., została
skierowana do pracy w Fabryce
Obuwia Kramera w Łodzi, jako
cholewkarka. W sierpniu 1944 r.
wysłano ją na przymusowe roboty,
do kopania okopów przeciwczołgowych na terenie powiatu konińskiego, a następnie łęczyckiego.
Po wyzwoleniu Łodzi powróciła
z robót przymusowych i niebawem zgłosiła się do swego zakładu
pracy, czyli do tej samej, lecz już
upaństwowionej, fabryki obuwia,
gdzie została zatrudniona, tym razem jako biuralistka.
We wrześniu 1945 r. zapisała się
na studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego – sekcja botaniczna.
Od roku 1947 pracowała jako praktykantka w Zakładzie Systematyki
i Geografii Roślin UŁ. Po III roku
studiów, mimo pomocy finansowej brata Lucjana, została zmuszona do podjęcia pracy zarobkowej,
jako nauczycielka kontraktowa
w IV Państwowym Żeńskim Gimnazjum i Liceum im. E. Sczanieckiej
oraz w I Państwowym Gimnazjum
i Liceum dla Dorosłych w Łodzi.
Jako studentka biologii UŁ 1 listopada 1949 r. została zatrudniona
na stanowisku zastępcy asystenta
w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin UŁ, kierowanym przez
prof. Jakuba Mowszowicza. W roku
1951 wykonała pod kierunkiem
Mowszowicza pracę magisterską
nt.: Przegląd roślinności rezerwatu
„Molenda” z uwzględnieniem dynamiki
gatunków drzewiastych, którą obroniła w roku 1952 uzyskując stopień
magistra filozofii z zakresu botaniki. Otrzymała stanowisko asystenta,
a od roku 1953 – starszego asystenta.
W grudniu 1960 r. odbyła się
obrona Jej rozprawy doktorskiej nt.:
Łąki doliny Pilicy na odcinku od Przedborza do ujścia. Była to wówczas praca
pionierska, gdyż dotyczyła nowych
trudnych zagadnień florystyczno-fitosocjologicznych w zbiorowiskach
roślinności łąkowej. Promotorem
pracy był prof. J. Mowszowicz, natomiast recenzentami – znakomici
uczeni: prof. Zygmunt Golonka
z Wrocławia (łąkarstwo) i prof. Władysław Matuszkiewicz – Warszawa

Lucyna Fagasiewicz (1943)

(fitosocjologia). Praca ukazała się
drukiem w Łódzkim Towarzystwie
Naukowym.
Na stanowisku adiunkta pracowała od 1 lipca 1956 do 30 września
1967 r., a od 1 października 1967 r.
została przeniesiona na etat starszego wykładowcy i zajmowała
go aż do uzyskania wieku emerytalnego – 31 grudnia 1983 r. Będąc
już na emeryturze, od 1 stycznia
1984 roku, trzykrotnie podjęła pracę na jedną drugą etatu specjalisty
biologa, zaś od października 1991
do śmierci (3 sierpnia 2003 r.) – na
jedną trzecią etatu specjalisty biologa, w grupie pracowników naukowo-technicznych, zajmując się
głównie Zielnikiem Uniwersytetu
Łódzkiego – Herbarium Universitatis Lodzensis.
Jej naukowe zainteresowania
botaniczne koncentrowały się początkowo na florze ówczesnego
województwa łódzkiego i regionów sąsiednich, które stanowiły
białą plamę w zakresie poznania
miejscowej flory. Rośliny naczyniowe z tego terenu były zbierane przez różne osoby, związane
z zakładem, a następnie z Katedrą
Systematyki i Geografii Roślin UŁ.
Byli to głównie pierwsi pracownicy
naukowi i techniczni oraz studenci, a wśród nich: J. Mowszowicz,
L. Fagasiewicz, R. Sowa, J. Lembke,
J. Bogusławski, J. Jersak, K. Owsiński, J. Faliński, T. Chmielewski,
S. Tomaszewski. Główny ciężar organizacyjny przy tworzeniu zielni-

ka spoczywał od roku 1949 na Lucynie Fagasiewicz – wówczas studentce na etacie zastępcy asystenta
i trwał aż do końca 2003 r., gdy była
już jego kustoszem.
W latach 50. ub. wieku, przy
pełnej akceptacji prof. J. Mowszowicza, mgr Lucyna Fagasiewicz
uporządkowała zebrane dotąd materiały zielnikowe – publikując je
pod swoim nazwiskiem w artykule
zatytułowanym: Notatki florystyczne
w czołowym polskim czasopiśmie
florystycznym – Fragmenta Floristica et Geobotanica II. 2:20-23 Kraków
1955. Była to pierwsza publikacja,
powstała na oryginalnych materiałach, pochodzących z tworzącego
się Herbarium Universitatis Lodzensis.
Po czterech latach – w roku 1959
– L. Fagasiewicz opublikowała w Zeszytach Naukowych UŁ ser. II, z. 6,
Łódź 1959 kolejne Notatki florystyczne, na podstawie zebranych przez
siebie materiałów, pochodzących
z doliny Pilicy oraz dwóch rezerwatów z terenu Radomszczańskiego:
cisowego – Jasień i jodłowego Kobiele
Wielkie. W ten sposób powstawała
cenna seria florystycznych artykułów konsekwentnie prowadzonych
przez Nią do końca życia. Ostatnia,
XIX, jej część ukazała się już po niespodzianej śmierci Autorki, w roku
2005, w nowej edycji: Acta Universitatis Lodzensis Folia Biologica et Oecologica (2005) 2, wydawanej w języku
angielskim.
Lucyna Fagasiewicz należała
do cenionych nie tylko w naszej
katedrze znawców flory polskiej.
Wynikało to z Jej charakteru, wielkiej uczciwości, odpowiedzialności oraz dociekliwości podczas
oznaczania najtrudniejszych grup
i taksonów roślin, np. traw, turzyc
itp. Całe to doświadczenie florystyczne zdobywała i wykorzystywała współtworząc i prowadząc
Zielnik Uniwersytetu Łódzkiego,
czwarty pod względem wielkości
w kraju (ponad 300 tys. arkuszy)
– jedyny ze zbiorami, pochodzącymi z Polski środkowej, z którego
korzystają botanicy z wszystkich
ośrodków naukowych w Polsce
i krajów sąsiednich. Przetłumaczyła również książkę znanego
angielskiego biologa i taksonoma
– Vernona H. Heywooda (1967).
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Fot: Ze zbiorów Archiwum UŁ

Plant Taxonomy – Taksonomia roślin. PWN. Warszawa 1974.
Poza florystyką, była również wytrawnym badaczem roślinności środkowej Polski, które prowadziła wówczas nowymi, dziś powszechnie stosowanymi, metodami fitosocjologicznymi, francusko-szwajcarskej szkoły Josiasa Braun-Blanqueta, korzystając również z licznych kontaktów i współpracy
z ośrodkami naukowymi w Krakowie, Warszawie,
Poznaniu i Wrocławiu. W tych okolicznościach powstała w latach 1957-1958 pierwsza w Katedrze
Systematyki i Geografii Roślin UŁ praca, wykonana
metodą fitosocjologiczną, autoryzowana przez L. Fagasiewicz, K. Sztampke i Z. Wojciechowską, pt.: Rezerwat jodłowy Kobiele Wielkie, Zesz. Nauk. UŁ., ser. II,

Doktor Lucyna Fagasiewicz (1985)

z. 8, Łódź 1960. Ukoronowaniem badań fitosocjologicznych była wspomniana wcześniej Jej praca doktorska, opublikowana przez Łódzkie Towarzystwo
Naukowe w Pracach Wydziału III nr 89, Łódź 1963.
Na dorobek dr L. Fagasiewicz składają się 33 publikacje, w tym 30 oryginalnych prac twórczych,
a także tłumaczenie i dwie prace popularnonaukowe.
Szczególnie bogaty jest Jej wkład w proces kształcenia przyrodniczego na różnych poziomach, głównie
na studiach stacjonarnych i zaocznych oraz młodej
kadry w drodze do awansu naukowego. Była powszechnie znana i szczególnie ceniona za wiedzę
i gotowość niesienia pomocy przy oznaczaniu roślin,
szczególnie tych diagnostycznie najtrudniejszych. Dla
wszystkich nas była do końca nauczycielem i arbitrem
weryfikującym ostatecznie trafność naszych taksonomicznych diagnoz.
Formalnie była opiekunem około pięćdziesięciu
prac magisterskich. Długa i różnorodna jest lista zajęć,
jakie prowadziła jeszcze jako magister biologii, a były
to, m.in. ćwiczenia z systematyki roślin, pracownia
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botaniczna i specjalistyczna, a także wykłady i ćwiczenia z fitogeografii oraz wykłady z systematyki roślin,
ochrony przyrody i z ekologii.
A oto fragmenty opinii, jaką w czerwcu 1966 r. wystawił Jej prof. Jakub Mowszowicz:
Pani dr Lucyna Fagasiewicz należy do najdawniejszych
pracowników Katedry Systematyki i Geografii Roślin UŁ,
gdyż pracuje w niej od 1949 roku, będąc jeszcze studentką.
Była więc jedną ze współorganizatorek zakładu, współwychowawczynią obecnych młodszych kadr jej pracowników,
których wdrażała praktycznie we florystykę, fitosocjologię
i systematykę roślin. Swoje zajęcia dydaktyczne prowadzi
z wielkim poświęceniem i oddaniem, często pomagając
poza godzinami pracy, gdyż kocha szczególnie, od samego
początku, pracę dydaktyczno-wychowawczą, odnosząc się
do studiujących z ogromną życzliwością.
Do wielkich zalet Pani dr Lucyny Fagasiewicz należy zaliczyć ogromne zamiłowanie dla systematyki roślin,
florystyki i fitosocjologii oraz wielką wytrwałość i dociekliwość przy oznaczaniu gatunków trudnych. Dowodem
aktywnego zaangażowania naukowego jest ukazywanie się
w ostatnich latach co roku nowych interesujących prac.
Od kilku lat gromadzi materiały do pracy habilitacyjnej
z dziedziny taksonomii turzyc.
Doktor L. Fagasiewicz jest bardzo związana z Katedrą
Systematyki i Geografii Roślin UŁ od samego początku jej
tworzenia..., przez wiele lat prowadziła jej ogródek podręczny, oprócz tego cały czas spełnia funkcję kustosza zielnika,
liczącego 170.000 arkuszy, zawierającego rośliny z… całego
kraju. Ten przebogaty zielnik o wielkiej wartości naukowej
jest właśnie „oczkiem w głowie” Pani dr Fagasiewicz.
Bierze też udział w kształceniu młodzieży na obozach naukowych organizowanych przez Koło Przyrodników UŁ.
Niezwykle interesujące i ciepłe są również wspomnienia z lipca 2005 r. Jej serdecznej koleżanki – dr Marii
Brutkowskiej*, zatytułowane: Lucyna Fagasiewicz, jaką
pamiętam:
Lucynę poznałam jeszcze przed wojną, chociaż nie
potrafię powiedzieć, kiedy się to dokładnie stało, prawdopodobnie... w 1935 roku. Lucyna, tylko rok młodsza ode
mnie, uczyła się również, jak ja, w szkole Pani Heleny Miklaszewskiej. Pamiętam dość dobrze, kiedy Ją pierwszy raz
tam zobaczyłam.
Okazało się wkrótce, że mieszkamy niezbyt daleko od siebie:
my na Chojnach, Jej Rodzina na Karolewie. Zaczęły się więc
między nami bardziej rodzinne kontakty, częste odwiedziny,
no i dyskusje na różne interesujące nas wówczas tematy.
Lucyna była dzieckiem niemłodych już Rodziców. Ojciec
pracował jeszcze jakiś czas jako rzemieślnik, Matka była
osobą mocno schorowaną, zajmowała się domem. Lucyna
od dziecka zmagała się dzielnie z różnego rodzaju dolegliwościami, co pogłębiało się w miarę upływu lat i coraz
większych kłopotów materialnych po śmierci Jej Matki,
no i w czasie wojny. Nasze bliskie i bardzo serdeczne przyjacielskie spotkania skończyły się, kiedy ja, na rok przed
wojną, zdałam maturę i z powodu kłopotów rodzinnych,
musiałam pójść do pracy. Jednakże wszystko rozpoczęło się
na nowo wkrótce po wybuchu wojny. Terror, jakiego zaczęliśmy doświadczać, spowodował, że „duch zaczął upadać
w Narodzie”. Trudno opisywać, jak ciężko było żyć, nie wia-
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Smutno mi, że tak niewiele czasu
zostawało na korespondencję z Lucyną,
w czym Ona była niezwykle wierna
i pisała o wszystkim, co sądziła, że będzie mnie interesować. W listach Lucyny było zawsze mnóstwo informacji, o tym co się dzieje w Zakładzie, co
słychać u prof. Mowszowicza, jak Jego
zdrowie i tym podobne. Wiem, że była
jedną z osób, która się Nim opiekowała
podczas postępującej choroby i aż do
końca Jego dni. Pisała o tym wszystkim
do głębi przejęta, podobnie jak i w innych przypadkach, kiedy miała do czynienia z chorymi ludźmi, np. z Panią
Przełożoną, Heleną Miklaszewską.
Lucyna była Człowiekiem otwartego Doktor Maria Brutkowska (1950)
i czułego serca, wrażliwa na wszelkie
ludzkie potrzeby. Pamiętała o najmniejszych drobiazgach,
jeśli obiecała coś załatwić. Służyła ludziom, jak umiała najlepiej, nieraz ponad siły. Wypełniała swą życiową misję, pełna
dobroci i miłości dla każdego. „Człowiek Ośmiu Błogosławieństw”! – Taką zostanie w mojej pamięci!
Doktor Lucyna Fagasiewicz spoczywa w grobie rodzinnym w Łodzi, na Cmentarzu św. Franciszka przy
ul. Rzgowskiej.
Fot: Ze zbiorów Archiwum UŁ

domo, gdzie uciekać, jak się schronić przed prześladowcami.
W każdej chwili groziło schwytanie i – w najlepszym razie
– wywiezienie do Niemiec lub do obozu koncentracyjnego.
Jednocześnie sytuacja w mojej rodzinie stała się tak trudna, że po krótkim czasie ukrywania się, musiałam opuścić
Łódź i uciekać przez „zieloną granicę” do Warszawy, a stamtąd do Nowego Targu, gdzie zostałam już do końca wojny.
W tym czasie utraciłam z Lucyną kontakt. Spotkałyśmy
się dopiero po wojnie podczas pierwszych już wykładów
w zatłoczonej do nieprawdopodobnych granic olbrzymiej
sali trzeciego piętra naszego Uniwersytetu. Potem już byliśmy wszyscy z sobą razem. Ja po ukończeniu studiów u prof.
Mowszowicza zostałam asystentką w Zakładzie Systematyki
i Geografii Roślin UŁ, potem wyszłam za mąż i urodziłam
pierwszego syna. Planowaliśmy oboje z mężem, że Lucyna
będzie jego Matką Chrzestną, ale akurat tego dnia bardzo źle
się poczuła i trzeba było poszukać kogoś innego.
Był to rok 1950. Mój Mąż** pracował już w Instytucie
im. Nenckiego, a ja, po urodzeniu drugiego syna zostałam
tam zaangażowana na początku 1953 r. i na jesieni tegoż roku zostaliśmy przeniesieni do Warszawy, ponieważ
prof. Dembowski, mój szef łódzkiego Zakładu Biologii, organizator Polskiej Akademii Nauk, objął funkcję dyrektora Instytutu, którego budowa właśnie się wówczas rozpoczęła.
Mój Mąż był zatrudniony w Zakładzie Neurofizjologii
Instytutu, jednakże wkrótce po uzyskaniu stopnia Kandydata Nauk objął kierownictwo Zakładu Fizjologii Zwierząt UŁ
i stale wyjeżdżał do Łodzi, aż do 1965 roku.
Nadmiar obowiązków rodzinnych, wdrażanie się do pracy eksperymentalnej w Zakładzie Biologii Komórki na pierwotniakach, intensywna nauka języka angielskiego, potem
rosyjskiego itp., itd., ograniczały w zasadniczy sposób kontakty z najbardziej nawet bliskimi osobami.

* Doktor Maria Brutkowska z domu Pawłowska, urodzona 16 czerwca 1919, zmarła 18 listopada 2009 r.
Pierwsza magistrantka prof. Jakuba Mowszowicza,
którą zatrudnił jako zastępcę młodszego asystenta
w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin UŁ od
września 1946 do września 1948 r. We wrześniu 1950 r.
rozpoczęła pracę w Zakładzie Biologii Eksperymentalnej UŁ pod kierownictwem prof. Jana Dembowskiego
na etacie zastępcy młodszego asystenta. Natomiast
od stycznia 1951 r. – po uzyskaniu w 1950 r. stopnia
magistra filozofii z zakresu biologii ogólnej – na etacie
młodszego asystenta w Zakładzie Biologii Komórki
i Pracowni Fizjologii Błony Komórkowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, aż do emerytury, tj. do roku 1980.
** Docent Stefan Brutkowski (ur. 13.02.1924 r.) od roku
1948 mąż Marii Brutkowskiej – neurofizjolog, kierownik Zakładu Fizjologii Zwierząt UŁ w Łodzi od roku
1963, a także pracownik naukowy Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.
Sekretarz Komitetu Nauk Fizjologicznych przy Wydziale VI PAN; od 1961 r. członek International Brain
Research Organization (IBRO/UNECSO), a od roku
1962 i innych towarzystw naukowych. Zginął śmiercią
tragiczną w Warszawie 28 października 1966 r.


Janusz Hereźniak

Docent dr Stefan Brutkowski (1963)
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Dla ducha,
ciała i rozumu
Łódzkie obchody 60-lecia Zrzeszenia Studentów Polskich zorganizowało 22 października Stowarzyszenie Tradycji Akademickich Siódemki w legendarnym Klubie 77 przy
Piotrkowskiej.
Uroczystość rozpoczęto tradycyjną pieśnią akademicką Gaudeamus. Prezes Stowarzyszenia Tradycji Akademickich Siódemki Andrzej Mikołajczyk
w pierwszych słowach nawiązał do słynnej płaskorzeźby nóg wmurowanej dziesięć lat temu na frontonie budynku klubowego z inicjatywy Wojciecha Ekierta przy okazji jubileuszu półwiecza ZSP.
Wówczas umieszczono pod nią napis autorstwa
prof. Grzegorza Gazdy z Uniwersytetu Łódzkiego:
Dla ducha, ciała i rozumu – na dziś i na jutro. Dziś płaskorzeźba jest znakiem firmowym siódemkowego stowarzyszenia, a wspomniana sentencja nadzwyczaj
trafnie symbolizuje to, co ZSP robiło i to co jego byli
członkowie robić pragną.
Obchody jubileuszu ZSP zbiegły się z 65-leciem
Łodzi akademickiej, w której dziejach na trwałe zapisały się: teatry studenckie – 77, Pstrąg, Cytryna; białe
niedziele Akademii Medycznej; Puchatek; kluby: 77,
Balbina, Synapsa, Futurysta; akcja pokoik dla żaka, rajdy turystyczne w siną dal, Soczewka, juwenalia. Także
to, że właśnie ZSP i SZSP były azylem dla wolnej myśli i organizatorem pierwszych wyjazdów na Zachód,
a wielu naszych działaczy dobrze zapisało się w organizowaniu łódzkich strajków studenckich.
Prezes stowarzyszenia Siódemki przywołał uniwersalne wartości, które były krzewione podczas
działalności w studenckiej organizacji: koleżeńskość,
pozytywizm z nutą romantyzmu, umiejętność zawierania kompromisu i tolerancja dla innych poglądów
oraz wrażliwość na respektowanie zasad demokracji. To one pomogły zdziałać wiele dobrego, a przede
wszystkim uczłowieczyć czasy, w których przyszło żyć
młodym ludziom. Krzewieniem tych tradycji zajmuje
się od kilku lat stowarzyszenie Siódemki, które stało się
już ogólnośrodowiskową instytucją skupiającą wszystkich, którzy chcą się angażować w ich pielęgnowanie.
Wiesław Klimczak, gość honorowy uroczystości,
przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Historycznej
Ruchu Studenckiego, w swym wystąpieniu powiedział m.in. – W pejzażu powojennej Łodzi organizacja
studencka zapisała się wszystkimi barwami swojej aktywności. Wniosła kreatywność młodości, konstruktywizm inteligencji, świeżość intelektualną i kulturową
nowego ośrodka akademickiego. Jest to fakt, nieważ-

52

ne czy zauważany, czy pomijany. Dotyczy to choćby
tak oczywistych dokonań w sferze kultury, jak działalność teatrów Pstrąg i Cytryna, przedsięwzięć w sferze
turystyki, ruchu naukowego, samoorganizacji bratniej
pomocy. Wszystko to promieniowało na życie publiczne miasta i kraju. Niezależnie od krótkich, mniej
chlubnych epizodów, historia ZSP stworzyła specyficznego rodzaju szkołę obywatelskiego wychowania.
Sprawiała, że rodziły się więzi koleżeńskiej i przyjacielskiej współpracy w imię realizacji celów własnych
i wspólnych. Taka właśnie atmosfera stała się wyróżnikiem fenomenu ZSP.
Stowarzyszenie Tradycji Akademickich Siódemki
uhonorowało W. Klimczaka dyplomem za kultywowanie wartości i tradycji ruchu studenckiego, inspirowanie do piękna w różnorodności i przekazu intelektualnego w wymiarze wielopokoleniowym braci
akademickiej całego kraju.
W imieniu zaproszonych gości głos zabrał dr Jan
Michajłowski, który odczytał list od wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, w którym m.in. napisała:
Obchody jubileuszu ZSP są dobrą okazją do przypomnienia znaczenia tej niezwykle ważnej studenckiej instytucji.
Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni 60 lat Zrzeszenie Studentów Polskich koncentrowało swoją działalność na
organizowaniu urozmaiconego i aktywnego życia kulturalnego, naukowego, turystycznego oraz sportowego.
Wielką Nagrodą Siódemek, przyznawaną za wybitny wkład w rozwój łódzkiego środowiska akademickiego, uhonorowano: Andrzeja Mikołajczyka, Tadeusza Lewandowskiego i Jerzego Piątkowskiego.
Medale Za zasługi dla ruchu studenckiego otrzymali: Jerzy Piątkowski, Tadeusz Lewandowski, Jerzy
Sułowski, Piotr Sagan, Andrzej Mikołajczyk, Kazimierz Olejnik, Wojciech Stec, Barbara Machejko,
Stanisław Rudolf, Józef Woźniakowski, Jerzy Chałubiński, Leszek Małolepszy, Jan Michajłowski, Stanisław Zaręba, Paweł Zawadzki, Marek Kuliński,
Krzysztof Szaﬂik, Adam Dziki, Marek Płuciennik,
Jerzy Kociuga, Leszek Skrzydło, Barbara Bielawska-Dębowska, Zbigniew Kubiński, Arkadiusz Majsterek, Sylwester Pokorski, Elżbieta Krawczyk, Józef
Kobos, Marek Składowski, Bogusław Jędrzejczak,
Zbigniew Głuszkowski.
Wraz z wieloma działaczami studenckimi środowiska łódzkiego w uroczystości uczestniczyli znani absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego: były premier prof. Marek Belka, prof. Wojciech J. Katner,
prof. Stanisław Rudolf, prof. Nina Łapińska-Sobczak, prof. Paweł Chmielewski, Kazimierz Olejnik,
Marek Chałas.
Spotkanie ukoronował koncert wybitnych muzyków, współtwórców legendarnej tradycji i atmosfery
Klubu 77: prof. Jacka Delonga (saksofon), Pawła Serafińskiego (organy Hammonda) i Emila Waluchowskiego (perkusja) przygotowany przez Macieja Jaworskiego – wielkiego animatora jazzu w środowisku
ZSP-owskim.


A.M.

Nowy sezon kulturalny łódzkie Centrum Kultury
Młodych zainaugurowało 24 września benefisem
Piotra Słowikowskiego – dziennikarza telewizyjnego, reżysera filmu dokumentalnego i oświatowego, utalentowanego twórcy o wszechstronnych zainteresowaniach, wielokrotnie nagradzanego i wyróżnianego.
Benefisowi towarzyszyło wielce
wymowne hasło Spacery po mostach
wyobraźni, określające niejako osobowość, kierunki życiowych wyborów i dokonań jubilata. Jest on
mocno związany z naszą uczelnią.
Ukończył Wydział Filologiczny
Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł magistra w Katedrze Teorii Literatury, Teatru i Filmu.
Jego praca dziennikarza i realizatora telewizyjnego wielokrotnie
łączyła się tematycznie z uniwersytetem i wybitnymi postaciami
uczelni. Jest m.in. reżyserem i autorem scenariusza 9-odcinkowego
cyklu filmów dokumentalnych Biała broń – zrealizowanego na podstawie książki pt.: Polska broń – broń
biała prof. Andrzeja Nadolskiego,
wybitnego archeologa, byłego rektora UŁ. Uczony ten wystąpił też
przed kamerą filmową w roli narratora i z rzadko spotykaną swadą, w niezwykle komunikatywny,
a zarazem atrakcyjny sposób
przedstawiał najbardziej nawet
skomplikowane tajniki swej rozległej wiedzy w dziedzinie bronioznawstwa. Za wspomnianą wcześniej serię filmów dokumentalnych
ich twórca w roku 1988 otrzymał
Nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji, a siedem
lat później Nagrodę im. Krzysztofa Dąbrowskiego, przyznawaną
co dwa lata przez Stowarzyszenie
Naukowe Archeologów Polskich.
W ostatnim czasie zainicjował
i zrealizował cykl programów telewizyjnych pod wspólnym hasłem
Homo creator, prezentujący sylwet-

ki ludzi obdarzonych mocą stwórczą – przede wszystkim naukowców. Wśród nich znalazł się m.in.
prof. Stanisław Liszewski, były
rektor UŁ dwóch kadencji, wieloletni prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Swe bogate doświadczenia
zawodowe i twórcze Piotr Słowikowski w latach 2007-2009
przekazywał studentom podczas
zajęć prowadzonych w Katedrze
Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej UŁ. Były to warsztaty
telewizyjne realizowane według
jego autorskiego programu. Podejmowały one m.in. zagadnienia:
kontekstu relacji komunikacyjnej
nadawca – odbiorca; uświadamiania konieczności procesu przygotowania pracy – ze szczególnym
uwzględnieniem
dokumentacji
i jej różnych etapów; związane ze
spojrzeniem na scenariusz jako
początek drogi realizowanego
programu; przeglądu materiałów
– przygotowania planu montażowego. Ważny był również blok
zajęć warsztatowych nt.: Telewizja
– czy tylko źródło informacji, propagandy, uświadamiających słuchaczowi rolę idealnej telewizji, której
przekaz nie tylko informuje, lecz
także uczy, tworzy kulturę i sztukę.
Dorobek twórczy Piotra Słowikowskiego w roku 2008 zaowocował publikacją: Poezja i ekran zamieszczoną w Acta Universitatis
Lodziensis, Folia Litteraria Polonica. Artykuł podejmuje w niej kwestie związane z poszukiwaniem

Fot.: Adam Słowikowski

Mosty wyobraźni

Benefis Piotra Słowikowskiego – jubilat
odpowiada na pytania dotyczące jego
twórczości

modelu programu telewizyjnego
poświęconego poecie, pisarzowi
i jego twórczości.
W tym samym roku w skrypcie
dla studentów dziennikarstwa pt.:
Wypowiedź dziennikarska – teoria
i praktyka pod redakcją Barbary Bogołębskiej i Andrzeja Kudry (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego) ukazał się artykuł Etapy drogi
– od scenariusza do programu telewizyjnego pióra P. Słowikowskiego.
Za ten skrypt otrzymał on, wraz z jedenastoma innymi osobami, Nagrodę Zespołową Rektora UŁ pierwszego stopnia w kategorii osiągnięcia
dydaktyczne i organizacyjne.
Autor wielu tekstów piosenek
do muzyki m.in. Piotra Hertla,
Bogdana Pawłowskiego (do spektaklu Sługa dwóch panów C. Goldoniego), Bernarda Sołtysika, Adama
Brzozowskiego, Leszka Orlewicza.
Twórca libretta i tekstów piosenek do muzyki Stanisława Gersternkorna w musicalu Tom Jones,
wg powieści Henry’ego Fieldinga.
W roku 1996 laureat Grand Prix
za film Notes Jerzego Dudy-Gracza
na Festiwalu Filmów o Sztuce
w Zakopanem.
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NICZYM W HOLANDII
Jak studenci poruszają się po Łodzi oraz jakich środków transportu do tego
używają: komunikacji miejskiej, samochodu, roweru czy też chodzą pieszo? Badania w tym zakresie zostały przeprowadzone w okresie od 1 lutego
do 30 kwietnia tego roku na 1030 osobach. Wyniki są reprezentatywne
z prawdopodobieństwem wynoszącym 95 proc.
Słuchacze wybranych łódzkich wyższych szkół
publicznych: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu
Medycznego i Politechniki Łódzkiej zostali poproszeni o wskazanie wybieranego środka transportu. Okazuje się, że osoby dojeżdżające na uczelnie zwykle
preferują komunikację miejską (31 proc.), a następne w kolejności: samochód (24 proc.) i przychodzenie pieszo (19 proc.). Korzystanie z usług PKS/PKP
(14 proc.) oraz przyjazd na rowerze (12 proc.) obecnie są mało popularne.
Wyniki te różnicują się jednak po uwzględnieniu
częstotliwości docierania na uczelnie. Wśród osób dojeżdżających do nich przynajmniej trzy razy w tygodniu, komunikację miejską zwykle wybiera aż 53 proc.
ankietowanych, zaś samochód 21 proc. W grupie osób
przybywających na uczelnie 1-2 razy w tygodniu niewielką przewagę uzyskuje samochód (29 proc.) nad
komunikacją miejską (27 proc.).

Medykom najdalej
Zbadane zostało również, jakie odległości muszą
pokonać studenci, aby dotrzeć na uczelnię ze swego
miejsca zamieszkania. Spośród nich 19 proc. przebywa mniej niż 2 km, 25 proc. – od 2 do 5 km, kolejnych 25 proc. – od 5 do 8 km, a 31 proc. – powyżej
8 km. Największe odległości mają do pokonania studenci Uniwersytetu Medycznego, spośród których aż
66 proc. dociera na uczelnię z odległości nie mniejszej niż 5 km. Z kolei 35 proc. słuchaczy Uniwersytetu Łódzkiego, aby uczestniczyć w zajęciach, musi
codziennie przemierzać ponad 8 km.

Samochód czy tramwaj
Osoby korzystające z samochodu skarżą się na
konieczność spędzania mnóstwa czasu w korkach
(76 proc.), ale z drugiej strony, za zaletę tego środka
transportu uznają szybki czas przejazdu (76 proc.),
co wydaje się wzajemnie wykluczać. Wadą używania
auta są też – według nich – wysokie koszty zakupu,
utrzymania i konserwacji (73 proc.) oraz problemy
ze znalezieniem miejsca do parkowania (72 proc.).
Co ciekawe, trudności związane z pozostawieniem
samochodu, dostrzegają także osoby używające roweru jako środka miejskiego transportu. Ponad połowa
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zwraca uwagę na ten problem. Podobnie, aż 76 proc.
osób korzystających z komunikacji miejskiej, jako wadę
samochodu wskazuje konieczność spędzania mnóstwa
czasu w korkach. Za zalety samochodu studenci uznali natomiast elastyczność wyboru czasu przejazdu
(65 proc.) i możliwość ochrony przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (53 proc.). Własne cztery
kółka przestają też być dowodem zamożności! Przeciwnego zdania jest zaledwie 7 proc. badanych.
Za oczywistą zaletę korzystania z komunikacji miejskiej studenci uważają względnie niskie koszty przejazdów (87 proc.). Istotne są dla nich także: możliwość
podróżowania po spożyciu alkoholu (49 proc.) i lektury podczas jazdy (47 proc.). Niestety, transport publiczny ma również poważne wady – przede wszystkim brak punktualności (87 proc.) i zatłoczone pojazdy
(67 proc.). W dalszej kolejności za minusy komunikacji
miejskiej studenci uznali konieczność dostosowania
się do przebiegu tras (46 proc.) oraz brak synchronizacji czasu kursowania linii (44 proc.).

Dla zdrowia
Na korzyść roweru jako miejskiego środka transportu przemawiają: zdrowy tryb życia – największa
zaleta (80 proc.), a ponadto niskie koszty przejazdów
(59 proc.), możliwość uniknięcia korków (53 proc.),
szybki czas przejazdu (24 proc. wskazań). Z kolei
za wady roweru uznano problemy z pozostawieniem
go w miejscach publicznych (67 proc.), brak wystarczającej infrastruktury do jazdy (62 proc.) i ochrony przed
warunkami atmosferycznymi (56 proc.).
Zaletami pieszego przemieszczania są, zdaniem
ankietowanych, również zdrowy styl życia (65 proc.)
i niskie koszty (60 proc.). Wadą takiego sposobu poruszania się, podobnie jak w przypadku roweru, jest
jednak brak możliwości pokonywania dużych odległości (81 proc.) i ochrony przed warunkami atmosferycznymi (65 proc.).

Różny punkt widzenia
Opinie studentów o transporcie w mieście różnią się
w zależności od uczelni.
Słuchacze politechniki podkreślali częściej niż pozostałych dwóch uczelni, że zarówno podróżowanie

samochodem, jak i chodzenie pieszo bywają niebezpieczne. Studenci Uniwersytetu Medycznego wskazywali, że komunikacja miejska jest ekologicznym środkiem transportu, w przeciwieństwie do samochodu,
a rower kojarzy im się przede wszystkim ze zdrowym
stylem życia. Z kolei słuchacze Uniwersytetu Łódzkiego częściej sugerowali, że rower ma ograniczone możliwości transportu dużego bagażu.
Wyniki badań uświadamiają, iż używanie określonego środka transportu pociąga za sobą potrzebę
rozbudowy infrastruktury ukierunkowanej przede
wszystkim na potrzeby tego konkretnego środka lokomocji. Osoby korzystające z samochodu za konieczne
uznają przede wszystkim rozbudowę infrastruktury
na potrzeby ruchu samochodowego (szersze pasy,
więcej ulic i parkingów). Pasażerowie autobusów
i tramwajów na pierwszym miejscu stawiają z kolei
infrastrukturę służącą poprawie jakości komunikacji
miejskiej (wiaty, nowe pojazdy). Osoby przemieszczające się po mieście rowerem wskazują natomiast na potrzebę tworzenia bezpiecznych miejsc przechowywania
rowerów oraz rozbudowy dróg rowerowych.

Popularny w Europie
Rower jest popularnym środkiem transportu w europejskich metropoliach, gdzie studenci powszechnie
wykorzystują go do codziennych podróży. Jak na tym
tle wypada Łódź? Otóż 40 proc. słuchaczy tutejszych
szkół wyższych nie ma możliwości wygodnego przechowywania roweru w miejscu zamieszkania, skąd
bezpośrednio dojeżdża na uczelnię. Blisko 75 proc.
ankietowanych używa roweru w celach rekreacyjnych, a tylko niecałych 20 proc. jako miejskiego środka transportu.
– Co skłoniłoby Cię do przyjeżdżania na uczelnię
rowerem, jeśli nie jeździsz regularnie oraz co poprawiłoby, twoim zdaniem, jakość przemieszczania się
rowerem w mieście, jeśli jeździsz rowerem regularnie?
– zapytali prowadzący badania. Okazuje się, że najbardziej istotnymi kwestiami są: możliwość pozostawienia roweru w bezpiecznym miejscu oraz dojechania
na uczelnię po wytyczonej ścieżce/trasie rowerowej.
Sprawa pierwsza nie wymaga wielkich nakładów inwestycyjnych i może być szybko załatwiona.
Realizujący prace badawcze dowiedzieli się także, w co – zdaniem studentów – należy inwestować
w pierwszej kolejności w zakresie infrastruktury rowerowej. Okazuje się, że do takich priorytetów należą ścieżki i trasy łączące obiekty różnych uczelni
oraz przechowalnie i stojaki rowerowe. W dalszej kolejności wskazywano na kampanię informacyjną pod
hasłem: Jak dojechać na uczelnię rowerem? oraz promocyjną (rozdawanie gadżetów rowerowych). Wynika
z tego, że uczelnie mogą zrealizować samodzielnie
trzy z czterech wskazywanych spraw: przechowalnie
i stojaki oraz kampanię informacyjną i promocyjną,
a tym samym zachęcić do częstszego wybierania
przez studentów jako podstawowego środka transportu właśnie roweru.

Jest na kim się wzorować
Ankietowanych słuchaczy szkół wyższych poproszono o opisanie znanych im tzw. dobrych praktyk
w kształtowaniu polityki transportowej wiążącej się
z wykorzystaniem roweru. Znajomością takich działań wykazało się 15 proc. studentów, którzy podali
łącznie 229 przykładów. Zwracano uwagę na działania twarde – związane z infrastrukturą, ale także działania miękkie, poprzez które zachęca się do powszechniejszego używania roweru. Najczęściej wymieniano
wytyczanie specjalnych tras, ścieżek i pasów rowerowych w centrach miast, prowadzenie wypożyczalni
rowerowych oraz kwestie dotyczące przechowywania
jednośladów (stojaki, słupki, parkingi). Dużą uwagę
skupiono na kampaniach społecznych oraz na bezpieczeństwie pozostawionych na mieście rowerów.
Wzorem do naśladowania, według studentów, okazuje się przede wszystkim Holandia, chociaż podawano też przykłady z Belgii, Danii czy Francji. Należy
jednak dodać, że w kształtowaniu polityki prorowerowej mamy się od kogo uczyć także w Polsce, bowiem
opisano ciekawe praktyki z Trójmiasta i Wrocławia.
W pierwszej z tych aglomeracji podano przykład kampanii rower za legitymację, która umożliwiała wypożyczenie roweru na kilka godzin (maksymalnie dobę)
za okazaniem legitymacji, a rower można było zostawić w kilku wyznaczonych miejscach.

Zespół badawczy
Prace badawcze przygotowały i zorganizowały:
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
UŁ SPATIUM oraz Fundacja Normalne Miasto – FENOMEN. Ich autorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby uzyskane wyniki zostały wzięte pod
uwagę przez władze Łodzi oraz łódzkich uczelni przy
tworzeniu powiązań komunikacyjnych między kampusami oraz przy formułowaniu założeń polityki
transportowej miasta.
Skład zespołu badawczego: dr Iwona Staniec – PŁ;
dr Mariusz E. Sokołowicz – UŁ, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej SPATIUM; mgr Katarzyna Mikołajczyk – Fundacja Normalne Miasto FENOMEN; Maciej Sobański (student
III roku) i Jakub Zasina (student II roku) – słuchacze
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, członkowie
Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej SPATIUM.

Oprac.: sb
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Prezent na urodziny wydziału

Fot.: Centrum Promocji UŁ

Uroczystość z tej okazji odbyła się 18 października i zgromadziła wielu w celu poprawy sytuacji. Kryzys, zdaniem prof. Belgości w auli gmachu przy Rewolucji 1905 r. Uczestniczyli w niej mini- ki, uwydatnił słabość gospodarki Starego Kontynenster rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska i prezes Narodowego tu wynikającą z niedokończonego procesu tworzenia
Banku Polskiego, były premier prof. Marek Belka. Lokalne władze sa- europejskiej unii walutowej. W tej sytuacji należałoby
morządowe reprezentował marszałek województwa łódzkiego Włodzi- stworzyć centralny instrument umożliwiający kontromierz Fisiak. Obecni byli: parlamentarzystki
lowanie sytuacji ekonoziemi łódzkiej, posłanki na Sejm RP Anita Swoistym zwieńczeniem 45-letniego okre- micznej poszczególnych
Błochowiak i prof. Zdzisława Janowska; su rozwoju Wydziału Ekonomiczno-Socjo- krajów członkowskich.
ambasador RP w Chile prof. Ryszard Piasec- logicznego Uniwersytetu Łódzkiego, jedPrezes NBP przygotoki oraz konsul honorowy Królestwa Danii
wał również wyjątkowe
w Łodzi Krzysztof Apostolidis. Władze Uni- nej z najprężniej działających jednostek prezenty dla dotychwersytetu Łódzkiego reprezentowali: rektor uczelni, stało się otwarcie nowego Centrum czasowych
dziekanów
UŁ prof. Włodzimierz Nykiel, jego zastępcy Informatyczno-Ekonometrycznego.
Wydziału Ekonomiczno– prof. Bogdan Gregor, prof. Antoni Różalski
Socjologicznego pamiąti prof. Zofia Wysokińska. Przybyli poprzedni rektorzy UŁ: prof. Michał kowe banknoty z wizerunkiem Fryderyka Chopina
Seweryński, prof. Wiesław Puś, jak również przedstawiciele wszystkich o nominale dwudziestu złotych. Otrzymali je prowydziałów uczelni.
fesorowie: Władysław Welfe, Czesław Domański,
Nowe Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekono- Bogdan Gregor, Witold Kasperkiewicz, Eugeniusz
miczno-Socjologicznego, obok budowy i modernizacji gmachu Wydziału Kwiatkowski, Paweł Starosta; obecny dziekan Jan
Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, jest przedsięwzięciem finansowanym Gajda oraz prezes stowarzyszenia absolwentów wyz funduszy unijnych, realizowanym w Priorytecie XIII Programu Opera- działu – Sylwester Pomorski.
cyjnego – Infrastruktura i Środowisko. W końcu kwietnia 2009 roku podPrzy okazji otwarcia nowego centrum świętowano
pisano umowę, która zapoczątkowała inwestycję. Obecnie wykonanych również 45-lecie wydziału, który – zdaniem marszałka
zostało ponad 90 proc. zadań. Do ich zakończenia pozostaje jedynie in- W. Fisiaka – pod względem merytorycznym doskonastalacja klimatyzacji, zakup wyposażenia komputerowego i audiowizual- le przygotowuje absolwentów zasilających regionalną
nego. Wówczas Centrum Informatyczno-Ekonometryczne zacznie służyć gospodarkę i ważne stanowiska w instytucjach pańtysiącom studentów i pracowników naukowych uczelni.
stwowych. Niemal półwiecze uniwersyteckiej jednostMinister E. Bieńkowska podkreśliła, iż inwestycja ta jest pierwszym ki kształcącej blisko dziesięć tysięcy studentów podw skali kraju praktycznie już sfinalizowanym projektem finansowanym sumował dziekan J. Gajda w prezentacji nt. Tradycja
z Priorytetu XIII Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko, i współczesność Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
który został zrealizowany od podstaw. Zaznaczyła również, że spraw- UŁ. Wskazał w niej m.in., iż sukces, jakim niewątność w wykorzystaniu środków, jakie uzyskała uczelnia, zasługuje pliwie jest powstanie nowego centrum, był możliwy
na najwyższe uznanie.
dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób zaangaPrzebudowa i modernizacja szpitala oraz dawnego zespołu poradni żowanych w realizację tego projektu. Dzięki niemu
lekarskich Palma, a także dostosowanie tych obiektów do potrzeb cen- wydział będzie mógł jeszcze lepiej służyć studentom
trum kosztowało ponad 25 milionów złotych, z czego niemal 22 miliony i wykładowcom przez kolejne lata. 

pochodziły z funduszy unijnych, zaś pozostałe trzy miliony – z kasy MiPaulina Czarnek
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W efekcie powstał nowoczesny obiekt, przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych,
mieszczący m.in.: bibliotekę, sale wykładowe i komputerowe, pokoje
dla kół naukowych oraz przeznaczone do indywidualnych konsultacji.
Autorzy projektu kierowanego przez dr Agnieszkę Dorożyńską zakładają, iż nowe centrum ułatwi studentom dostęp do nowoczesnych technologii, przyczyni się do wzrostu liczby wykwalifikowanej kadry oraz
zwiększy konkurencyjność wydziału.
Podkreślił to w swoim wystąpieniu również rektor W. Nykiel. Jego
zdaniem, wspaniałe uczelniane obiekty powodują nie tylko polepszenie
warunków kształcenia, ale wpływają również na poprawę wizerunku
całego miasta. Uroczystość otwarcia Centrum Informatyczno-Ekonometrycznego jest zaś swoistym signum temporis antycypacji Polski, a co za
tym idzie Uniwersytetu Łódzkiego, w Unii Europejskiej.
Po uroczystości otwarcia Centrum Informatyczno-EkonoKondycja ekonomiczna Starego Kontynentu stała się tematem wykła- metrycznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ;
du wygłoszonego przez prof. Marka Belkę noszącego tytuł Wymiar eu- na zdjęciu w środku minister rozwoju regionalnego Elżbieta
ropejski światowego kryzysu gospodarczego. Były premier próbował w nim Bieńkowska, obok z prawej prezes NBP prof. Marek Belka i rektor
zdiagnozować stan europejskiej gospodarki i przyczyny jej niestabilno- UŁ prof. Włodzimierz Nykiel, pierwszy z lewej dziekan Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politologicznych prof. Tomasz
ści oraz wskazać ewentualne działania, jakie powinny zostać podjęte
Domański oraz (bliżej) wicekanclerz UŁ mgr inż. Jan Rydz
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Matisse
w Tomaszowie

Zasłużony
łodzianin

Aby podziwiać dzieła Henri Matisse’a nie trzeba
jechać do Nicei, Kopenhagi czy Nowego Jorku.
Wystarczy na dzień wpaść do Tomaszowa..., Mazowieckiego, oczywiście, i tamtejszej filii Uniwersytetu Łódzkiego.

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada,
liczna grupa łodzian wyróżniających się w pracy
zawodowej i działalności
społecznej uhonorowana
została odznaką Za Zasługi dla Miasta Łodzi.

Właśnie w jej siedzibie 29 listopada podczas Tomaszowskich
Sympozjów Sztuki odbyło się
otwarcie wystawy grafik słynnego
francuskiego fowisty, artystycznego
rywala Pabla Picassa.
Na ekspozycji prezentowano litografie wykonane dla 35. i 36. numeru czasopisma artystyczno-kulturalnego Verve, ukazującego się
w Paryżu w latach 1937-1960. Jego
twórcy starali się tworzyć najpiękniejszy i najbardziej ekskluzywny
periodyk na świecie. Do każdego
wydania pisma dodawali oryginalne prace różnych artystów,
którzy z czasem stawali się coraz
bardziej znani. Dziś ich prace są
poszukiwane i niezwykle cenione
na rynku sztuki.
Francuski malarz Henri Matisse, żyjący w latach 1869-1954, był
twórcą i najsłynniejszym przedstawicielem wspomnianego wcześniej
fowizmu, kierunku w sztuce charakteryzującego się bardzo żywą
i oderwaną od rzeczywistości kolorystyką dzieł. Artystę nazywano
przywódcą fowistów. Na swoich ob-

Henri Matisse, Smutek króla, 1952, litografia

Henri Matisse, Błękitny akt, 1952, litografia

razach Matisse zestawiał czyste kolory, często pozbawiając je związków z rzeczywistością. Jego silnie
uproszczone, mówiąc dzisiejszym
językiem, komiksowe, płótna są tak
naprawdę plamami wyrazistych
kolorów.
Fowizm to właściwie odłam ekspresjonizmu, który jednak pozbawiony jest płaszczyzny dramaturgicznej i intelektualnej. 


(ga)

Wśród nich są nauczyciele, lekarze, ludzie nauki, artyści, samorządowcy, animatorzy kultury. Jednym z siedemnastu odznaczonych
jest prof. dr hab. Paweł Starosta,
socjolog, nauczyciel akademicki
na Uniwersytecie Łódzkim.
Należy do grona znanych i uznanych w kraju i za granicą naukowców zajmujących się problematyką
rozwoju społeczności lokalnych,
obszarów wiejskich, kapitału społecznego i uczestnictwa obywatelskiego. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych
i raportów badawczych. Od roku
1996 pełni funkcję kierownika Katedry Socjologii Wsi i Miasta UŁ.
Był dziekanem i prodziekanem
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Jest doradcą i wykładowcą w organizacjach pozarządowych, a także
ich współtwórcą. Podejmuje działania mające na celu integrację tych
organizacji oraz drobnych przedsiębiorców z Uniwersytetem Łódzkim,
pracownikami nauki i studentami.
Należy do wielu stowarzyszeń,
m.in. do Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, Europejskiego Towarzystwa Socjologii
Wsi oraz Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego.
Za swoją działalność otrzymał
indywidualną i zbiorową Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz pięć nagród rektora
Uniwersytetu Łódzkiego. 

Oprac.: (sb)
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Prezydencka debata
Klub Gości Uniwersytetu Łódzkiego na tydzień
przed wyborami samorządowymi podejmował
kandydatów na urząd Prezydenta Łodzi. W Auli
im. Profesora Wacława Szuberta 15 listopada zebrali się wszyscy ubiegający się o to, by w najbliższej kadencji zostać gospodarzem miasta.

Fot.: Sebastian Buzar

W debacie prezydenckiej udział wzięli: Teresa Białecka-Krawczyk, Paweł Frankowski, Adam Fronczak, Zdzisława Janowska, Dariusz Joński, Jacek Kędzierski, Janusz Rutkowski, Dominik Sankowski,
Włodzimierz Tomaszewski, Zbigniew Tynenski,
Witold Waszczykowski, Hanna Zdanowska.
Uczestnictwo w niej wszystkich dwunastu kandydatów na najwyższy urząd w mieście uznano za swego rodzaju ewenement.
Debata podzielona została na cztery bloki tematyczne: gospodarka, Łódź akademicka, młodzi w Łodzi
oraz kultura. Każdy z kandydatów prezentował krótko
wizję swej prezydentury w kontekście rozwoju miasta
ustosunkowując się też do wylosowanych dwóch tematów zawartych we wspomnianych wcześniej czterech
blokach tematycznych. Kandydaci zadawali też pytania wylosowanym konkurentom oraz odpowiadali
na pytania zadawane przez wyborców z sali.
Obecni byli: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska
i rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel. 

Oprac.: sb

Fot.: Sebastian Buzar

Kandydaci na urząd Prezydenta Miasta Łodzi

Debacie prezydenckiej przysłuchują się wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska (na zdjęciu druga z lewej na pierwszym planie)
i rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel
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Ekspedycja
do Afryki
Do redakcji Kroniki
nadesłana została
książka autorstwa
Andrzeja Piechockiego
pt. Ekspedycja. Jest to
literacki zapis relacji
z wyprawy zoologów
na Saharę i do Afryki
Zachodniej.
W nocie wydawniczej czytamy:
Na przełomie lat 1974/1975 grupa
młodych pracowników ówczesnego
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała ekspedycję naukową na Czarny Ląd,
a obszarem eksploracji były: Maroko,
Sahara na terenie Algierii i Nigru oraz
cztery kraje Afryki Zachodniej. Przez
Europę i Afrykę ekipa podróżowała
samochodem ciężarowym Star A-20,
a powrót do kraju odbyła na pokładzie
polskiego statku. W wyprawie uczestniczyło 9 osób – antropolog, botanik,
zoolog, geomorfolog, hydrograf i klimatolog, student geografii, lekarz i zawodowy kierowca.
O idei, która przyświecała mu
przy pracy nad książką, autor pisze we wstępie: Jedną z największych
dolegliwości epoki PRL była izolacja
naszego kraju od świata Zachodu.
Była ona szczególnie odczuwana przez
środowisko akademickie, dla którego
kontakty naukowe, wymiana doświadczeń, możliwości poznania świata
– były warunkiem trwania i rozwoju.
Ograniczenia (…) dotykały w wysokim stopniu biologów i geografów, którzy nie mieli możliwości swobodnego
podróżowania, poznawania przyrody
krajów za „żelazną kurtyną” (…),
a także uczestniczenia w międzynarodowych programach naukowych.
I zaraz dodaje: Dysponowaliśmy
niewielką sumą „środków dewizowych”, co wykluczało korzystanie
z płatnych noclegów i zmuszało
do spartańskiego ograniczania wydatków. Z wyjątkiem chleba, warzyw
i owoców całą żywność wieźliśmy

z Polski. Na „pace” stara A-20 panowała niesłychana ciasnota.
Już we wstępie autor wprowadza nas też w atmosferę ekspedycji
przedstawiając pierwsze świeże
wrażenia towarzyszące jej członkom przy poznawaniu poszczególnych regionów i krajów Afryki. Tak
więc czytamy, że: Niezapomnianym
przeżyciem była podróż przez Saharę,
gdzie w wielkim trudzie pokonywaliśmy piaszczyste ergi, kamienistą hamadę i wybrukowane żwirem koryta
ouedów. (…) W krajach Sahelu, gdzie
w latach 70-tych panowała mordercza
susza spotkaliśmy nie tylko masowe
groby, ale i ludzi godnie walczących
o przetrwanie.(…) Afryka tropikalna
powitała nas pożarami buszu, rojami
napastliwych owadów i… uciążliwą
biurokracją.


S.B.

Andrzej Piechocki, Ekspedycja,
Wydawnictwo In Plus Oficyna,
Szczecin 2009, s. 42

Autor, profesor doktor habilitowany, zoolog i hydrobiolog, od początku swojej kariery akademickiej związany
jest z Uniwersytetem Łódzkim. W latach 1990-2008 był
kierownikiem Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ. Książka jest jego
debiutem literackim.

Świat intensywnej
wrażliwości
Przypuszczam, iż mało kto ze społeczności akademickiej naszej uczelni wie, że Tomasz Boruszczak, absolwent
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, obecny rzecznik prasowy UŁ, do niedawna jeszcze
popularny w skali ogólnopolskiej dziennikarz, prezenter, lektor, a przy tym wyrazista osobowość telewizyjna
– ma także… znakomity talent aktorski. Z dużym powodzeniem wykorzystuje go w różnych przedsięwzięciach
scenicznych, także w spektaklach śpiewanych.
Miłośnicy jego aktorstwa mieli
okazję po raz kolejny przekonać
się o możliwościach artystycznych
rzecznika uczelni i to w bardzo
trudnej sztuce monodramu. Tę właśnie formę teatralnej wypowiedzi
Boruszczak zaprezentował na deskach Śródmiejskiego Forum Kultury w Arii dla Algernona. Monodram
powstał na podstawie głośniej powieści amerykańskiego pisarza Daniela Keyes’a Kwiaty dla Algernona,
według której scenariusz napisał
Andrzej Czerny i jednocześnie wyreżyserował przedstawienie.
Mimo że miałem zaproszenie na
premierowy spektakl, ważne sprawy uniemożliwiły mi w nim udział.
Nie mam więc własnego zdania
o monodramie, ale entuzjastyczne,
bez wyjątku, recenzje i omówienia
w lokalnej prasie oraz elektronicznych środkach przekazu wręcz zobowiązują mnie do przynajmniej
ich obszernego zacytowania.
Gazeta XXIII Łódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich ŁópTak pisze: „Aria dla Algernona” to
z pewnością głęboko psychologizowany monodram poddający pod dyskusję
problem eksperymentów na ludziach
(…) przede wszystkim jest jednak odpowiedzią na pytanie, co powoduje,
że ta szalenie trudna forma teatralna,
opanowana przez doświadczonego aktora, staje się intelektualną i artystyczną ucztą zarówno dla publiczności, jak
i dla wykonawcy, bo (…) właściwie
przez 90 minut widz znajduje się pod

magicznym – scenicznym wpływem
Tomasza Boruszczaka, który żongluje teatralnymi wcieleniami, swobodnie bawi się tekstem zachowując przy
tym nienaganną dykcję. Jego dojrzałość aktorska, pokora i szacunek, jakimi darzy słowo, powoduje, że ani
na chwilę, mimo biegłości w technikach
aktorskich, Boruszczak nie zgrywa się,
nie gwiazdorzy. (…) Bogactwo formy
artystycznej, niebanalne ujęcie ludzkiego dramatu i prawdziwość przekazu
to przynajmniej trzy powody, dla
których (…) prezentację na deskach
Śródmiejskiego Forum Kultury należy
traktować jako pozycję obowiązkową
dla każdego szanującego teatr widza.
Z kolei recenzent Polska The Times Dziennik Łódzki Łukasz Kaczyński podkreśla, że: Skomplikowanie i pełnię człowieczeństwa dojrzale
i brawurowo ukazał w „Arii dla Algernona” Tomasz Boruszczak. I dodaje:
Rzecz to godna laurów.
Krystyna Piaseczna na ekranie
łódzkiej Trójki TVP wskazuje zaś,
iż: Tomasz Boruszczak w półtoragodzinnym spektaklu (…) przekonuje
do tolerancji i sympatii wobec osób
upośledzonych fizycznie czy psychicznie i stara się nadać temu problemowi
wymiar bardziej ogólny. (…) Spektakl ma charakter zwierzenia, podczas
którego bohater w sposób naiwnie
szczery, ale i precyzyjny opowiada,
w czym i jak uczestniczy, i w jaki sposób traci wiarę i radość z obcowania
z tym światem. Mówiąc dalej o propozycji scenicznej Boruszczaka te-

Tomasz Boruszczak w jednej ze scen monodramu

lewizyjna recenzentka ocenia, że:
Nawiązał kontakt z widzem i zmusił
go, by wszedł w świat o innej, bardziej
intensywnej wrażliwości.
No cóż, takich recenzji mógłby
Tomkowi pozazdrościć niejeden
zawodowy aktor; celowo piszę zawodowy, a nie profesjonalny, choć to
pozornie jednoznaczne, bo przecież
można być dyplomowanym aktorem zawodowym i nie zostać nigdy
profesjonalistą i nie mieć dyplomu szkoły teatralnej, a wznosić się
na wyżyny profesjonalizmu. Oceny
krytyków łódzkich środków przekazu jednoznacznie wskazują, że
w przypadku Boruszczaka występuje ta druga okoliczność.
Na zakończenie pozwolę sobie
na uwagę bardziej osobistej natury. Otóż, kiedy znałem Tomka
wyłącznie z telewizyjnego ekranu,
zawsze podziwiałem jego znakomitą dykcję, swobodę zachowania
przed kamerą i ewidentną staranność w doborze słów, gdy przyszło mówić mu z kapelusza, czyli
z głowy. Obserwuję nowych prezenterów angażowanych w ostatnich latach we wszystkich bez
wyjątku telewizjach. W większości
coś tam bełkoczą, przekrzykują się
z rozmówcami i nie dopuszczają
ich do głosu, zachwyceni wyłącznie sobą. Słowem równe chłopaki.
Posługują się zwykle polszczyzną
uliczną w jak najgorszym wydaniu.
Przy nich stonowany i elegancki
w słowach Boruszczak jawił mi się
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Przekłady tekstów
socjologicznych
Pod patronatem Przeglądu Socjologii Jakościowej
stworzono platformę dyskusyjną ukierunkowaną na integrację i komunikację osób zainteresowanych współpracą przy tłumaczeniach tekstów socjologicznych.

Zdjęcie z plakatu i zaproszeń na spektakl Aria dla Algernona

wówczas jako reprezentant ginącej już rasy prawdziwych fachowców i gentlemanów ekranu.
Zachodziłem wtedy w głowę,
skąd się w telewizji znalazł? Nieoczekiwanie odpowiedź znalazłem w wywiadzie, jakiego Tomek udzielił Weronice Zdanowicz
na portalu Hallo Łódź, której mówi:
(…) aktorstwo nie wzięło się znikąd, to
jest kawał czasu i ciężkiej harówy. Od
’87 roku działałem w grupie teatralnej „Dziewięćsił” (…), w ’90 byłem
w finale konkursu poezji śpiewanej
w Olsztynie. Wtedy występował też
Janusz Radek, z którym przyjaźnimy się do dziś, Magda Cielecka…
W ’92 z zespołem Michał Anioł byłem
na YAPIE, a w ’97 powstał wspólny
projekt kabaretowy Chichot2 z pierwszą wokalistką Tatianą Okupnik.
Ostatnio można było parę razy zobaczyć mnie w cięższych brzmieniach
– w kapeli Van Raajs. Gdyby nie teatr
– nie byłoby mnie w telewizji. Gdybym nigdy nie pracował nad tekstem
nie udałoby mi się przejść castingu,
a od tego wszystko się zaczęło. To był
regularny casting, łącznie z głosowaniem widzów. Pracowałem w telewizji
18 lat. Z wyłonionej wtedy trójki została teraz tylko Agata Stachura.
I wszystko jest jasne. 


S.B.
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Misją platformy są nie tylko publiczne i intersubiektywne tłumaczenia,
ale także publiczna recepcja tłumaczonych dzieł socjologicznych od samego
początku ich powstawania. Jej twórcy mają nadzieję, że lektura wypowiedzi w dyskusji nad tłumaczeniem on line umożliwi czytelnikom lepiej zrozumieć tekst i pełniej go interpretować, mając na uwadze różne koncepcje
i wersje rozwiązań terminologicznych i interpretacyjnych proponowanych
przez tłumacza oraz innych uczestników procesu translatorskiego.
Tłumaczenie on line ma umożliwić translatorowi konsultację tłumaczonych terminów, idiomów, fragmentów tekstów, a również całego przekładanego tekstu ze wszystkimi zainteresowanymi danym dziełem osobami.
Jednocześnie twórcy strony zapraszają do wypowiedzi i dyskusji na forach
platformy o obecnej sytuacji na rynku wydawniczym, jakości tłumaczonych
tekstów socjologicznych, a także oceny przyjętych przez tłumaczy rozwiązań terminologicznych w przekładanych przez siebie dziełach.
Do dyskusji zaproszono również tłumaczy z myślą o podzieleniu się
przez nich z czytelnikami swoimi refleksjami oraz ewentualnymi problemami wynikłymi podczas pracy nad przekładem tekstów.
Zamierzeniem twórców platformy jest, aby stała się ona miejscem dyskusji także w szerszym zakresie obejmującym tematy dotyczące ruchu
Open Access, pism on-line, w tym również Przeglądu Socjologii Jakościowej
oraz kwestii z zakresu teorii i metod socjologii jakościowej w ogóle.
Twórcy platformy zapraszają do włączenia się do wspólnej dyskusji nad tłumaczeniami tekstów socjologicznych w Polsce na stronie
http://forumpsj.org.pl/


Krzysztof Tomasz Konecki
Jakub Niedbalski

Hispanistyka z angielskim
najbardziej oblegana
W Rektoracie UŁ 10 września odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu tegorocznej rekrutacji kandydatów na studia na Uniwersytecie Łódzkim.
– Według stanu na dziewiątego września, na naszą uczelnię na studia dzienne przyjęto 11.324 i na studia niestacjonarne 2756 maturzystów,
łącznie 14.080 osób, a więc o około trzydzieści siedem procent więcej niż
w roku poprzednim. Wówczas studia na UŁ na pierwszym roku podjęło 10.226 słuchaczy. Godne podziwu jest również, że wyniki ostatniego
egzaminu dojrzałości były znacznie lepsze niż w ubiegłych latach. Mam
nadzieję, że dzięki temu odsiew kandydatów na poszczególne kierunki
będzie mniejszy – powiedziała dziennikarzom prof. Joanna Jabłkowska,
prorektor UŁ ds. programów i jakości kształcenia.

– Zaobserwowaliśmy też, iż zmieniła się popularność kierunków kształcenia. Największym zainteresowaniem cieszyła się filologia hiszpańska z językiem
angielskim, na którą o przyjęcie ubiegało się blisko
dwadzieścia osób na jedno miejsce, a także nowa specjalność – kulturoznawstwo z dziennikarstwem, gdzie
ponad siedemnastu kandydatów starało się o jeden
indeks. Podobnie jest na kierunku dziennikarstwo
i komunikacja społeczna. Tam o jedno miejsce rywalizowało blisko szesnaście osób. O dziwo, w tym roku
zanotowaliśmy spadek chętnych do studiowania psychologii, która zawsze była najbardziej oblegana („tylko” jedenaście i pół statystycznego kandydata na jedno
miejsce). Pozycja tego kierunku wciąż jest jednak wysoka, zważywszy, że zwiększono na nim limit przyjęć
z dziewięćdziesięciu do stu dwudziestu miejsc. Warto
wspomnieć także o rekordzie popularności stacjonarnego prawa magisterskiego. Zapisały się na ten kierunek 1844 osoby, przy trzystu dziesięciu miejscach,
a opłatę rekrutacyjną wniosło 1725 kandydatów – dodała prof. J. Jabłkowska.

– To efekt pracy, który zmierza do zmiany profilu kształcenia – powiedział dr Rafał Majda, zastępca
kanclerza UŁ ds. rozwoju uczelni. – Nowo otwarte
przez nas specjalności mają bowiem charakter interdyscyplinarny, co przyciąga przyszłych studentów.
Staramy się też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom
pracodawców. Przemodelowanie programu kształcenia to trudna rzecz – stwierdził wicekanclerz UŁ.
– Jednak ogromnym osiągnięciem uniwersytetu jest to,
że mimo obecnego niżu demograficznego, liczba kandydatów ubiegających się o studia na naszej uczelni
wzrosła o prawie czterdzieści procent. To udało się niewielu szkołom wyższym w kraju. Ponadto zwiększenie
limitu przyjęć na każdą uczelnię często wiąże się z ryzykiem obniżenia poziomu kształcenia. Dołożymy jednak
wszelkich starań, aby na naszym uniwersytecie do tego
nie doszło – zapewnił zastępca kanclerza UŁ.


Paulina Zych

W skrócie
P

rezydent Bronisław Komorowski zdecydował, że
jego doradcą ds. ekonomicznych zostanie dr Jarosław Neneman, absolwent oraz pracownik Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Był on doradcą ministra finansów dr Andrzeja
Raczki, a później Mirosława Gronickiego. Obecnie jest
związany z gabinetem prezesa Narodowego Banku
Polskiego prof. Marka Belki. Dlatego też wydaje się
być idealnym łącznikiem między Kancelarią Prezydenta RP a NBP.



K

atedra Historii Bizancjum, Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej przy Katedrze Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego przy
współudziale Studenckiego Koła Naukowego Historyków zorganizowały 25 października wykład otwarty
prof. Swetliny Nikołowej, dyrektor Centrum Badań
Cyrylo-Metodejskich Bułgarskiej Akademii Nauk
nt. Starobułgarskie przekłady Starego Testamentu.



P

rofesor Elżbieta H. Oleksy z Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych UŁ została
redaktorem serii wydawniczej Routledge Advances
in Feminist Studies and Intersectionality w wydawnictwie
Routledge (Nowy Jork, Londyn).

O

d szeregu lat, czyli od odkrycia nowych miejsc kaźni polskich oficerów w Charkowie i w Twerze, słowo
Katyń stało się zbiorczym symbolem wszystkich zbrodni,
jakie popełniły władze stalinowskie na mundurowych służbach polskich po napaści Związku Sowieckiego na Polskę
17 września 1939 roku. Bo przecież był to nie tylko Katyń.
Właśnie o tym miał w Konsulacie w środę, 24 września,
niezwykle ciekawą prelekcję prof. dr hab. Albin Głowacki
z Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Głowacki jest historykiem i członkiem Grupy ds. Trudnych, na której czele
stoi prof. Adam Rotfeld. Jak się okazało, prof. A. Głowacki
leciał do Smoleńska tym samym samolotem, co ja w środę
7 kwietnia br. – donosi Witold Liliental z Gazety Gazety
(8-12 października, Toronto) – dziennika Polonii w Kanadzie, we wstępie do wywiadu z naukowcem UŁ.



W

Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego
w dniach 18-20 listopada odbyła się konferencja
naukowa nt.: Kultura elit w epoce nowożytnej (1453-1815)
w 10. rocznicę śmierci prof. Zofii Libiszowskiej. Konferencji towarzyszyła wystawa poświęcona pamięci Pani
Profesor.

Oprac.: (sb)

61

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W Weimarze o Łodzi

Fot.: Ernest Kuczyński

Grupa studentek niemcoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 29-31 października gościła w Weimarze, dokąd została zaproszona z okazji odbywającego
się tam Randez-vous mit der Geschichte.

Studentki niemcoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego w Weimarze

Tegoroczna edycja tego zakrojonego na szeroką
skalę przedsięwzięcia nosiła tytuł Podróże w (nie)znane i składała się z licznych wykładów, dyskusji panelowych, wystaw, koncertów i projekcji filmowych.
Wśród wielu gości z zagranicy pojawili się również
Polacy: dr Marek Prawda – ambasador RP w RFN,
prof. Krzysztof Ruchniewicz – dyrektor Centrum
Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta,
a także studentki Uniwersytetu Łódzkiego.
Zaproszenie dziewięcioosobowej grupy słuchaczek
z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ było rezultatem wyróżnienia, jakie organizatorzy Weimarskich Spotkań z Historią przyznali projektowi zatytułowanemu (Nie)znane miejsce? Historia
miasta Łodzi, przygotowanemu przez Katedrę Badań
Niemcoznawczych UŁ we współpracy z Uniwersytetem w Erfurcie i Miejscem Pamięci Buchenwald.
Studenci i koordynatorzy tego polsko-niemieckiego
projektu (dr Ernest Kuczyński ze wspomnianej wyżej
katedry UŁ, Jan Malecha i Ramona Bräu ze Stiftung
Gedenkstätte Buchenwald, a także prof. Claudia Kraft
i dr Dagmara Jajeśniak-Quast z Katedry Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Erfurcie) stworzyli prezentację, przybliżającą niemieckiej
publiczności historię Łodzi – miejsca kojarzonego nie
tylko z fabrykantami, wielokulturowością czy dynamicznym rozwojem gospodarczo-demograficznym
w XIX wieku, lecz także z okresem narodowo-socjalistycznej okupacji i gettem Litzmannstadt, które
do dziś funkcjonuje w świadomości wielu łodzian.
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Historią Manchesteru Wschodu niemiecko-polska grupa studentów i nauczycieli akademickich
zajmowała się podczas spotkań w Buchenwaldzie
i Łodzi (maj 2010), a także podczas zajęć seminaryjnych, które umożliwiły stworzenie wspólnego
projektu, podejmującego m.in. tematykę rozwoju
fabrykanckiej Łodzi, losów rodzin przemysłowców,
warunków życia w getcie, czy też deportacji do obozów koncentracyjnych. Ostatnie kwestie stanowiły
ważny punkt odniesienia do tematu przewodniego
tegorocznych Weimarskich Spotkań z Historią, prezentowały bowiem jeden z typów podróży, a mianowicie ten przymusowy, dla wielu mieszkańców getta
w Litzmannstadt, ostateczny.
Głównym zamierzeniem ww. prezentacji było
ukazanie historii miasta, mającego więcej twarzy niż
tylko ta zaprezentowana w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta. Wielu współczesnych
Niemców kojarzy Łódź wyłącznie ze znanym szlagierem Theo, wir fahr‘n nach Lodz, śpiewanym niegdyś
przez niemiecką piosenkarkę greckiego pochodzenia
– Vicky Leandros. W Weimarze udało się udowodnić,
iż obok wielonarodowościowych korzeni i architektury pofabrykanckiej, nasze miasto ma do zaoferowania
o wiele więcej, bo również bogate życie instytucjonalne, akademickie, naukowe i kulturalne, ponadto
prężnie działającą branżę festiwalową i artystyczną,
a także turystyczną.


Ernest Kuczyński

Humanistyka po europejsku
Człowiek orkiestra
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
twórca koncepcji gramatyki komunikacyjnej, muzyk, aktor, felietonista, sportowiec... Nie da się w prosty sposób zamknąć
listy dokonań i pasji prof. dr. hab. Aleksego
Aloszy Awdiejewa. W tym roku mija siedemdziesiąta rocznica jego urodzin.
Próbą podsumowania dorobku wybitnego badacza stała się interdyscyplinarna konferencja naukowa
nt.: Poznawać. Tworzyć. Komunikować, która obradowała
w dniach 11-13 października w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Poznawanie, tworzenie i komunikowanie są bowiem elementami
odzwierciedlającymi postawę prof. A. Awdiejewa, co zostało podkreślone w programie przygotowanym przez
organizatorów spotkania. Czytamy w nim m.in.: Umiejętność wnikliwej obserwacji świata, dociekliwość badawcza,
ogromna kreatywność, nieprzeciętna pracowitość i wytrwałość
pozwalają mu osiągać sukcesy na polu nauki i na estradzie.
Trwająca trzy dni konferencja stanowiła okazję
do prezentacji wyników prac badawczych prowadzonych przez naukowców z kilkunastu ośrodków akademickich z całego kraju. Poruszone przez nich tematy
stały się źródłem wielu, często dość burzliwych, dyskusji oraz przyczynkiem do ciekawych spostrzeżeń
i refleksji. Obrady zainaugurował wykład jubilata
nt. Gramatyka komunikacyjna. State of art, prezentujący dotychczasowe osiągnięcia stworzonego przez
prof. A. Awdiejewa takiego właśnie kierunku w lingwistyce, jak również zadania jeszcze przed nim stojące.
Wyjątkowym punktem w programie konferencji,
zorganizowanej przez Zakład Komunikacji Językowej
Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ,
był wieczór artystyczny zorganizowany w klubie Łódź
Kaliska, podczas którego uczczono jubileusz naukowca. Wzięli w nim udział artyści Piwnicy pod Baranami,
a także Elżbieta Adamiak, Jerzy Szelc, Evgen Malinowskiy, Aleksander Kiklewicz. Spotkanie poprowadził satyryk Andrzej Poniedzielski.
Z okazji rocznicy urodzin badacza ukazała się
książka dedykowana jubilatowi i nosząca tytuł Od idei
do inteligencji w działaniu, którą prof. A. Awdiejewowi
wręczyła współpracująca z nim od wielu lat prof. dr
hab. Grażyna Habrajska z Katedry Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej, prodziekan Wydziału Filologicznego UŁ.


Paulina Czarnek

Wyposażeni w wiedzę i pełni zapału pierwszą połowę lipca spędziliśmy na Słowenii biorąc udział w organizowanych corocznie przez Uniwersytet Primorska kursach wakacyjnych META Humanities Summer School. Temat międzynarodowego spotkania
brzmiał: The Mediterranean between Modernity and
Postmodernity: Spaces, Cultures, Aestetics an Ethics.
Wyruszyliśmy jako grupa dziesięciu studentów w składzie: Tomasz
Ciesielski, Julian Czurko, Karolina Dylik, Magdalena Frankiewicz,
Agata Grykien, Agata Gwizdała, Zofia Lach, Monika Macur, Marta Rulka oraz Anna Szczesiak. Byliśmy z różnych kulturoznawczych specjalizacji, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
(MISH) oraz studium doktoranckiego Uniwersytetu Łódzkiego. Reprezentując UŁ, jako jedyna polska grupa przyglądaliśmy się stylom uprawiania humanistyki na różnych uniwersytetach europejskich, dochodząc
do wniosku, że możemy być dumni z wiedzy, którą gwarantują nasze
studia. Daliśmy się poznać z naszej najlepszej strony poprzez bardzo aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Reprezentujący Koło Naukowe Antropologów Literatury: Tomasz Ciesielski, Julian Czurko, Agata Grykien i Zofia Lach, jako jedyna grupa studentów poprowadziła własne warsztaty, podczas których zaprezentowali
zagranicznym kolegom koncepcję transkulturowości Wolfganga Welscha.
Pracując w grupach, studenci i wykładowcy, metodą losowania konstruowali nowe tożsamości na potrzeby zaproponowanej przez nas gry. Z powstałych w ten sposób avatarów musieli stworzyć sprawnie funkcjonującą społeczność. W międzyczasie wyposażali swojego bohatera w życiorys,
a tłumaczenie jakim cudem stali się np. muzułmańskimi, transseksualnymi, rastafariańskimi nauczycielami z Chin, sprawiało wiele radości.
Mimo iż zaproponowana przez studentów z Koła Naukowego Antropologów Literatury forma warsztatów znacznie odbiegała od standardów prezentowanych przez wykładowców, spotkała się z bardzo
ciepłym przyjęciem, a zaangażowanie koordynatorów zostało docenione
przez organizatorów.
Między zajęciami z ochotą korzystaliśmy z atrakcji, jakie oferował
nam Koper. Ciepłe morze, mnóstwo słońca i pyszne jedzenie sprawiły,
że bardzo szybko zrozumieliśmy, na czym polega śródziemnomorski styl
życia. Zabytki słoweńskiego wybrzeża i piękno przyrody zapierały dech
w piersiach. Niektórzy skorzystali z faktu, że tuż obok znajduje się granica z Włochami i poświęcili kilka dni na wizyty w Trieście i Wenecji.
Bardzo miło wspominać będziemy słoweńską życzliwość i gościnność.
Specjalne podziękowania należą się mgr Darii Kubiak, która jako
opiekun grupy dbała o nasze bezpieczeństwo oraz wspierała nas
w walce z przegrzaniem i oparzeniami słonecznymi. Dziękujemy także
dr Karolinie Prykowskiej-Michalak za to, iż umożliwiła nam ten wyjazd, a na miejscu służyła radą i własnym samochodem każdemu, kto
chciał zwiedzić okolice.
Jesteśmy winni podziękowania także, a może przede wszystkim, całej
kadrze naukowej Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ, za to, że wyposażyła nas w solidne podstawy teoretyczne,
które umożliwiły nam pełny i aktywny udział w zajęciach.

W imieniu wszystkich łódzkich uczestników letniej szkoły:

Agata Grykien
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Fotokącik

Intelligenti pauca
Vita mortuorum in memoria est
posita vivorum – Życie umarłych
złożone jest z pamięci żywych

(Cyceron)
Dummodo sit dives, barbus ipse
placet – Podoba się nawet prostak,
byleby był bogaty
(Owidiusz)
Vincuntur molli pectora dura prece – Twarde serca miękną pod
wpływem łagodnej prośby

(Tibullus)
Słynne schody hiszpańskie w stolicy Włoch o każdej porze roku przyciągają
rzesze turystów, którzy za punkt honoru stawiają sobie zrobienie w tym właśnie miejscu pamiątkowego zdjęcia

Nullus est liber tam malus, ut non
aliqua parte prosit – Żadna książka nie jest tak zła, aby pod jakimś
względem nie przynosiła pożytku
(Pliniusz Starszy)
Turpis avis, proprium qui foedat
stercore nidum – Wstrętny to ptak,
co kala własne gniazdo
(przysłowie średniowieczne)
Tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est – Całe życie nie jest niczym innym, jak drogą do śmierci
(Seneka)
Si natura negat, facit indignatio
versum qualemcunque potest – Jeśli nie starcza talentu, wściekłość
robi, co może
(Juwenalis)

Wielki prostokątny dziedziniec należący do Muzeów Watykańskich – ogromnego kompleksu wspaniałych gmachów, głównie pałaców papieskich mieszczących w pięknych wnętrzach m.in. galerie, muzea, biblioteki, kaplice
Fot.: Krzysztof Kordysiewicz
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Beneficia eo usque laeta sunt, dum
videntur exsolvi posse – Dobrodziejstwa są miłe dopóty, dopóki
można się za nie odpłacić
(Tacyt)

Wybrali i opracowali:
Katarzyna Chiżyńska
Jakub Pokusa

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/

