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Pierścień rektorski, Kraków, 1900;
dar społeczeństwa Wielkopolski i Pomorza
na Jubileusz 500-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Fot. Anna Wojnar

Berło rektorskie
z zapisu kardynała Fryderyka Jagiellończyka;
Kraków, 1493–1495
Fot. Anna Wojnar
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października 2014 kończą się oficjalne obchody Jubileuszu
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozpoczyna się nowy,
651. rok akademicki.
Uroczystości inauguracyjne w Auditorium Maximum tradycyjnie poprzedzi msza święta odprawiona za pomyślność Uczelni w kolegiacie św. Anny. Następnie orszak profesorów wyruszy
z Collegium Maius i Plantami przejdzie do Collegium Novum,
by tam wziąć udział w wydarzeniu w symboliczny sposób zamykającym obchody Jubileuszu: odsłonięciu tablicy poświęconej
królowi Władysławowi Jagielle – wykonawcy testamentu królowej Jadwigi.
Uroczystość zorganizowana w Auditorium Maximum stanie
się okazją do uhonorowania osób, które szczególnie zasłużyły
się dla krakowskiej wszechnicy: medalem Merentibus wyróżniony zostanie prof. Ralph Jozefowicz, odznakę Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymają dr Joanne T. Wyszomirski-Witkowski oraz Ellen Bergene, złoty medal Plus Ratio Quam Vis
wręczony zostanie prof. Piotrowi Sztompce i Wojciechowi Fronciszowi, a Nagrody Rektora UJ „Laur Jagielloński” trafią do profesorów: Tomasza Placka, Zbigniewa Błockiego, Macieja Tadeusza
Małeckiego.
Wydarzenie, z pewnością wyjątkowo, zapisze się też w pamięci 32 studentów rozpoczynających właśnie kształcenie na naszej
Uczelni, którzy jako przedstawiciele wszystkich 15 wydziałów UJ
oraz reprezentanci międzywdziałowych indywidualnych studiów
humanistycznych i międzywydziałowych studiów matematyczno-przyrodniczych wezmą udział w immatrykulacji, a następnie
wysłuchają wykładu inauguracyjnego prof. Elżbiety Richter-Wąs
z Instytutu Fizyki UJ.
– Teraz musimy myśleć o przyszłości, bo czekają nas duże
i trudne wyzwania w każdej istotnej sferze działalności Uniwersytetu – akcentuje rektor UJ prof. Wojciech Nowak w wywiadzie
otwierającym numer. – Ogromne wyzwanie dotyczyć będzie programu operacyjnego „Inteligentny rozwój”, dzięki któremu możliwe stanie się pozyskanie bardzo dużych pieniędzy unijnych. Warunkiem ich otrzymania będzie współpraca z przemysłem.
W nowym roku akademickim uwaga władz Uniwersytetu skupi
się także na doprowadzeniu do końca wszystkich trwających inwestycji, na tworzeniu kolejnych interdyscyplinarnych kierunków,
interdyscyplinarnych zespołów badawczych, a także na internacjonalizacji. Niemałym wyzwaniem stanie się też opracowanie
zmian w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi
w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Zapowiada się więc kolejny pracowity rok!
Rita Pagacz-Moczarska

ACTUALIA

CZAS NA ZMIANĘ
SPOSOBU MYŚLENIA
Rozmowa z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Wojciechem Nowakiem

□ 1 października 2014 kończą się oficjalne obchody Jubileuszu
650-lecia UJ. Jak podsumowałby Pan realizację tego wyjątkowego przedsięwzięcia?

Fot. Anna Wojnar

■ Analizując przebieg wszystkich jubileuszowych uroczystości,
sądzę, że Uniwersytet potrafił znaleźć odpowiednią formułę na
obchody 650. rocznicy istnienia. W czasach PRL świętowanie
uniwersyteckich jubileuszy łączyło się najczęściej z oddaniem do
użytku jakiegoś obiektu wybudowanego przez władze centralne.
Ale czasy się zmieniły. W 2014 roku kontynuowaliśmy program
inwestycyjny rozpoczęty w roku 2000. Na szczęście, realizacja
wszystkich inwestycji przebiega zgodnie z planem. 13 maja br.
na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
uroczyście otwarte zostało Małopolskie Centrum Biotechnologii,
pod koniec października odbędzie się otwarcie nowej siedziby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, trwa budowa
nowego gmachu dla Wydziału Chemii, kończy się remont budynku
przy ul. Ingardena... To bardzo cieszy, bo zawirowań było dużo.
Jeśli chodzi natomiast o wydarzenia jubileuszowe – to ich pierwszym, bardzo istotnym, akcentem był – zorganizowany w marcu
2014 – Kongres Kultury Akademickiej, który stał się zaczynem
ogólnopolskiej debaty na temat szkolnictwa wyższego. Ta debata jest
konieczna, bo XXI wiek narzuca nam już zupełnie inne standardy
myślenia. Na przykład, relacja mistrz–uczeń już nigdy nie będzie
możliwa w takiej formule, jaka funkcjonowała w XIX i XX wieku.
Nie oznacza to jednak końca uniwersytetu. Jeszcze 60 lat temu to

profesor przekazywał wiedzę, bo nie było podręczników czy
skryptów. Dziś te relacje profesorów ze studentami wyglądają
inaczej. Obecnie, dzięki internetowi, każdy student ma dostęp
do gigantycznej liczby informacji z danej dziedziny. Potrzebuje
jednak przewodnika, by tę wiedzę umieć przetworzyć, przeanalizować, a następnie wykorzystać. I tu jest teraz pole do popisu
dla mistrza.
Podczas kongresu wielu jego uczestników podkreślało, że
nie możemy się obrażać na pewne zmiany związane z postępem.
To stwierdzenie dotyczyło, między innymi, e-learningu. Jak się
okazuje, na Uniwersytecie Stanforda e-learningowo można zdobyć
dyplom z informatyki. Nie wyobrażam sobie jeszcze takiej sytuacji
w naszym kraju, ale sądzę, że to tylko kwestia czasu. W merytoryczną warstwę kongresu i dyskusji wpisuje się również kilkaset
konferencji naukowych, które w roku jubileuszowym odbywały
się na różnych wydziałach naszej Uczelni, a także liczne publikacje
wydane w tym czasie. To najlepiej pokazuje, jak wiele naukowo
do zaoferowania ma Uniwersytet Jagielloński.
□ Jubileusz okazał się nie tylko świętem lokalnym. Wyszedł
poza granice Krakowa i Polski. Ilu gości zagranicznych
uczestniczyło w uroczystościach centralnych?
■ Było ponad 120 gości zagranicznych. Rzeczywiście Jubileusz
udało się pokazać nie tylko Krakowowi i Polsce, ale w pewnym
sensie także Europie i światu.

□ Ile osób zaangażowanych było
w przygotowania Jubileuszu?

Filip Radwański

Anna Wojnar

■ Cały jubileusz został zrobiony
siłami różnych działów Uniwersytetu. Była to moja świadoma
decyzja. Podjąłem ją, bo wierzyłem
w potencjał ludzi pracujących w administracji centralnej. Na początku
pomysł ten wydawał się wręcz samobójczy, ale wszystko się udało.
Mam ogromną satysfakcję, że Biuro
Jubileuszowe, które zostało przeze
mnie powołane, miało tylko jednego
pracownika etatowego, który zajmował się pozyskiwaniem funduszy.
To była gigantyczna praca, bo dziś
niełatwo o sponsorów. Poza tym nie
Wystąpienie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 10 maja 2014 w auli Auditorium Maximum było żadnych dodatkowych etatów!
Niezwykle ważne jest dla mnie
Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 10 maja również to, że w przygotowania Jubileuszu aktywnie włączyli się
w Auditorium Maximum z udziałem prezydenta RP Bronisława także studenci i doktoranci. Jestem im za to bardzo wdzięczny.
Komorowskiego. Podczas tej uroczystości złoty medal Plus Ratio
Oficjalne podziękowania za organizację tego wielkiego przedQuam Vis otrzymał przewodniczący Komisji Europejskiej José sięwzięcia, które do dziś przyjmuję z całego świata, to jest wynik
Manuel Barroso, a profesorowie Robert Huber i Witold Kieżun pracy tych wszystkich ludzi.
wyróżnieni zostali doktoratami honoris causa UJ. Wieczorem na
Rynku Głównym w Krakowie odbyła się prapremiera widowi- □ Ile pieniędzy trzeba było wydać na organizację obchodów?
ska artystyczno-muzycznego zatytułowanego Universa – opera
otwarta, do którego muzykę skomponował zdobywca Oscara Jan ■ Wszystkie informacje dotyczące Jubileuszu, w tym także podsuA.P. Kaczmarek. Widowisko wyemitowane zostało w drugim mowanie wydatków związanych z organizacją obchodów, znajdą
programie Telewizji Polskiej 29 czerwca br. Pozostaje ono piękną się w sprawozdaniu, które ukaże się do końca grudnia. Każdy
pamiątką, która już zawsze kojarzyć się będzie z Jubileuszem będzie mógł zapoznać się z zawartymi w nim informacjami.
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W tym miejscu chciałbym tylko zaznaczyć, że dzięki naszym
Wszystkie zrealizowane podczas głównych obchodów przed- jubileuszowym sponsorom bilans Jubileuszu jest pozytywny.
sięwzięcia pokazały, że Uniwersytet jest postrzegany nie tylko
jako najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najlepszych w kraju, □ 1 października 2014 w portyku Collegium Novum odbędzie
ale też jako ważne centrum naukowo-kulturalne.
się jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie, które w symboliczny
sposób zakończy obchody 650-lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego...

Złoty medal Plus Ratio Quam Vis z rąk rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka
odebrał José Manuel Barroso; 10 maja 2014
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■ Orszak profesorów, który tego dnia tradycyjnie wyruszy z Collegium Maius do Auditorium Maximum,
zatrzyma się przed Collegium Novum, ale tym razem
nie tylko po to, by władze Uniwersytetu mogły złożyć
kwiaty pod Dębem Wolności. Uczestnicy pochodu wezmą udział w odsłonięciu tablicy poświęconej królowi
Władysławowi Jagielle, wykonawcy testamentu królowej Jadwigi. Tablica, autorstwa profesora Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie Jerzego Nowakowskiego,
zawiśnie obok istniejącej już tablicy poświęconej
królowej Jadwidze – wmurowanej w 1974 roku, oraz
tablicy upamiętniającej dokonania króla Kazimierza
Wielkiego – odsłoniętej 12 maja podczas uroczystości
jubileuszowych.
□ 1 października 2014 Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna 651. rok akademicki. Czy, w porównaniu do
roku ubiegłego, liczba kształcących się tu studentów
zmalała, czy utrzymuje się na podobnym poziomie?

■ Liczba studentów stacjonarnych
utrzymuje się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Nieco
mniejsza, tak jak zresztą się spodziewaliśmy, będzie liczba studentów
niestacjonarnych.
Trend zmniejszającej się liczby
studentów będzie się utrzymywał do
2020 roku i nic na to nie poradzimy.
Dotyczy to zresztą nie tylko naszej
Uczelni, ale wszystkich szkół wyższych w Polsce. Ważne będzie, jakie
działania w odniesieniu do tego problemu podejmie ministerstwo.
□ Jakie najważniejsze wyzwania
stoją przed Uniwersytetem w nowym roku akademickim?
Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej królowi Kazimierzowi Wielkiemu w portyku Collegium Novum;

w naszym pojęciu ma polegać na kształceniu studentów w języku
angielskim w pełnym programie studiów. To jest ogromne wyzwanie, któremu musimy podołać.
Sporym wyzwaniem będzie również doprowadzenie do końca
wszystkich trwających inwestycji, które są na finalnym etapie.
Bardzo ważną kwestią będzie też ustalenie nowych sposobów
ich finansowania. Jeśli idzie o wydatkowanie pieniędzy, to każda
z jednostek pozyskujących nowy obiekt musi działać z żelazną
konsekwencją, by nie popaść w kłopoty finansowe. My jesteśmy
od tego, by to nadzorować i dochodzić wspólnie do dobrych
rozwiązań. Mam też nadzieję, że doprowadzę do końca budowę
Paderevianum II, która od samego początku miała pecha.
Jeśli chodzi o badania naukowe, to nie możemy ich prowadzić tylko na poziomie lokalnym. Musimy skoncentrować się na

Fot. Anna Wojnar

■ Jak już powiedziałem na spotkaniu 12 maja 2014
kolegium rektorskiego i kolegium
rektorsko-dziekańskiego – rozpoczynamy nowy rok akademicki
2014/2015, zapominając o jubileuszu. Teraz musimy myśleć
o przyszłości, bo czekają nas duże i trudne wyzwania w każdej
istotnej sferze działalności Uniwersytetu. Jeśli chodzi o dydaktykę, to musimy postawić na tworzenie kierunków interdyscyplinarnych, takich jak weterynaria, którą prowadzimy we współpracy
z Uniwersytetem Rolniczym. Będę namawiał dziekanów na konsolidację międzywydziałową i otwieranie wspólnych kierunków,
pod warunkiem jednak, że mocny akcent będzie postawiony na
jakość nauczania.
Poza tym w dalszym ciągu będziemy mocno bronić idei, że
proces internacjonalizacji na naszej Uczelni nie może przebiegać w sposób sztuczny, na zasadzie, że będziemy przyjmować
sporą liczbę młodych ludzi z państw ościennych, studiujących po
polsku, za pieniądze. Bo wtedy, co prawda, poprawimy współczynniki, ale obniżymy jakość nauczania. Internacjonalizacja
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168 nowej siedziby Wydziału
7 Fizyki,
Otwarcie
Astronomii i Informatyki Stosowanej
odbędzie się pod koniec października 2014

□ Trwają prace nad nowelizacją
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Proszę powiedzieć, z punktu
widzenia pełniącego funkcję przewodniczącego komisji KRASP
ds. nauki, na jakiej płaszczyźnie
potrzebne są najpilniejsze zmiany?

Anna Wojnar

■ Wciąż tylko nowelizujemy. Z jednej strony, jest to dobre, z drugiej
– trochę deprymujące. Obecnie rozwiązany został problem dotyczący
uwłaszczenia naukowców, to znaczy
zagwarantowania im dochodów z wynalazków dokonywanych w ramach
badań prowadzonych na uczelniach.
W lipcu 2014 prezydent Bronisław
Komorowski podpisał dokument doSerhiy Kvit – minister edukacji i nauki Ukrainy i rektor UJ prof. Wojciech Nowak, tyczący nowych zasad komercjalizacji
wizyta w Collegium Novum, 29 sierpnia 2014
wyników badań naukowych.
tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych, współpraToczy się burzliwa dyskusja na temat funkcjonowania i oceny
cujących z najlepszymi ośrodkami w Europie i na świecie. Jeśli wyników przewodów doktorskich i habilitacyjnych, czy coś na
się tak nie stanie, to nie będzie nas na mapie naukowej Europy, tym polu pozytywnie się zmieniło. Zdania na ten temat są bardzo
nawet jeśli mielibyśmy na miejscu najzdolniejszych badaczy.
rozbieżne. Trzeba więc to wszystko zebrać i wyciągnąć wnioski.
Ogromne wyzwanie dotyczyć będzie programu operacyjnego Bardzo trudna dyskusja dotyczy finansowania badań naukowych.
„Inteligentny rozwój”, dzięki któremu możliwe stanie się pozysKomisja KRASP ds. nauki musi rozstrzygnąć także ważną
kanie bardzo dużych pieniędzy unijnych. Ale warunkiem ich sprawę związaną z dużą liczbą plagiatów prac magisterskich
otrzymania będzie współpraca z przemysłem.
i doktorskich. Trzeba też podjąć decyzję w sprawie obligatoryjności systemów antyplagiatowych. Nie może być tak, że w tej
□ Zmiany w metodologii krajowego rankingu „Perspektyw” kwestii każda uczelnia ma autonomię. To muszą być pewne
ujawniły, że w kwestii transferu technologii do przemysłu rozwiązania obowiązujące wszędzie.
Uniwersytet Jagielloński nie wypada najlepiej. Jak to zmienić?
□ 10 maja 2014, podczas uroczystości jubileuszowych w Au■ Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią, gdzie dominują ditorium Maximum, przewodniczący KRASP prof. Wiesław
badania podstawowe, i właśnie dlatego trudniej nam jest Banyś zapowiedział, kierując te słowa do prezydenta RP
nawiązać współpracę z biznesem i razem aplikować o pro- Bronisława Komorowskiego, że niebawem ze strony KRASP
jekty unijne. To jest problem, który dotyczy nie tylko naszej przedstawione zostaną pewne konkretne propozycje zreforUczelni. Będziemy próbować znaleźć tu dobre rozwiązanie. mowania szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju. Kiedy
Trudno jeszcze powiedzieć – jakie. Zadanie nie jest łatwe, dokładnie to nastąpi?
bo nie jesteśmy uczelnią techniczną, gdzie badania naukowe
łatwiej jest transferować do przemysłu. Tym większy wysiłek ■ Propozycje rozwiązań częściowo zostały prezydentowi już
będzie potrzebny, by sprostać temu wyzwaniu, które wymaga przedstawione. Pozostałe rozwiązania, nad którymi pracuje grurównież zmian w mentalności.
pa specjalistów, zostaną przedstawione na prezydium KRASP,
a następnie poddane dyskusji środowiskowej na początku przy□ Czy w nadchodzącym roku akademickim będą jakieś szłego roku.
zmiany w sposobie funkcjonowania Uczelni? Czy należy się
spodziewać zmian w strukturze Uniwersytetu?
□ Pełni Pan także funkcję przewodniczącego Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Co będzie priorytetem
■ Zmiany strukturalne będą dotyczyły na pewno kilku działów. w działaniach tego Kolegium w nowym roku akademickim?
Chodzi o to, by lepiej działały, żadnych rewolucyjnych zmian
nie będzie.
■ Podobnie jak w roku ubiegłym, będziemy zabiegać o jeszcze
Poprawią się warunki lokalowe Samorządu Studentów i dok- lepszą współpracę z władzami miasta i regionu. W Krakowie
torantów, którzy przeniosą się do nowego pomieszczenia przy studiuje ponad 200 tysięcy studentów, 70 procent z nich jest
ul. Czapskich, a w dalszej perspektywie do pomieszczeń przy spoza Krakowa. Ci młodzi ludzie muszą tu mieszkać i prowadzić
ul. Jagiellońskiej.
normalne życie. Tym samym zostawiają tu sporo pieniędzy. DlaW tym roku wraz z zespołem muszę również zająć się spra- tego właśnie rektorzy krakowskich uczeni zabiegają o to, by im
wami związanymi z powiększeniem i poprawą warunków bazy to życie w jakiejś mierze ułatwić i uatrakcyjnić. To jest kwestia
służącej studentom do zajęć z wychowania fizycznego. Obecna zniżek tramwajowych, zniżek do kin, teatrów itp. W tej kwestii
jest absolutnie za mała.
władze miasta i regionu okazują nam zrozumienie, ale jeszcze
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trzeba dopracować pewne rzeczy. Na spotkaniach Kolegium
Rektorów ta sprawa jest permanentnie podnoszona. Studenci
muszą się czuć w naszym mieście jeszcze lepiej. To wiąże się,
oczywiście, z całym szeregiem różnych zmian organizacyjnych
w mieście. Kolegium Rektorów zabiega również o pomoc miasta
w przyciągnięciu do Krakowa studentów z różnych krajów świata.
Przecież to jest najlepsza promocja miasta.
□ Minęła połowa Pańskiej kadencji na stanowisku rektora UJ.
Co Pana mile zaskoczyło, a co rozczarowało podczas pełnienia
tej funkcji na przestrzeni dwóch ostatnich lat?
■ Bardzo mile zaskoczyła mnie właśnie pozytywna energia
pracowników podczas organizacji Jubileuszu. Po raz kolejny
przekonałem się, że pracownicy Uniwersytetu mają ogromny
potencjał. Mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze bardziej wykorzystać i wypromować.
Ogromny niedosyt czuję natomiast, że nie udało mi się znacząco pójść do przodu w kwestii poprawy jakości kształcenia,
łączenia kierunków i ich rozszerzania. Tłumaczę sobie to w ten
sposób, że rok jubileuszowy w pewnym sensie wytrącił nas
z takiej normalności działania. Teraz jednak, kiedy obchody
Jubileuszu już się kończą, zdecydowanie muszę z całym swoim
zespołem popracować nad tymi punktami.
Nadal będę także zabiegał o to, by wszystkim pracującym
u nas naukowcom ułatwiać procedury. Niektóre z nich udało
się już zmodyfikować. Ale jeszcze sporo jest do zrobienia, na
przykład w kwestii projektów obłożonych bardzo restrykcyjnymi
przepisami, od których nie można odejść. I teraz cała mądrość,
by stworzyć takie mechanizmy, które ułatwią dostosowywanie
się do tych przepisów.
Próba zmiany jest zawsze sporym wyzwaniem, ale to jest
konieczne.
□ W jakiej kondycji finansowej jest Uniwersytet?

Filip Radwański

■ Stabilnej. Jest to zasługa świetnej pracy pani kwestor i kwestury. Permanentny monitoring wszystkich spraw związanych

z finansami powoduje, że w trudnych sytuacjach możemy doraźnie
interweniować, podejmować decyzje. Na bieżąco obserwujemy,
gdzie pojawia się zagrożenie. To jeszcze nie jest mechanizm
idealny, jaki, mam nadzieję, niebawem będzie, ale już zapewnia
on bezpieczeństwo finansowe. W przypadku niepokojącej sytuacji możemy reagować odpowiednio wcześniej, nie czekając, aż
stanie się coś złego.
Wiele uniwersytetów w Polsce nie ma tak komfortowej sytuacji, muszą korzystać z pożyczek bankowych. Na szczęście, na
Uniwersytecie Jagiellońskim takiego zagrożenia nie ma.
□ Jakie najważniejsze decyzje będzie Pan musiał podjąć po
inauguracji 651. roku akademickiego?
■ Jeśli chodzi o dydaktykę i sprawy studenckie, to po dokładnym
przeanalizowaniu wyników tegorocznej rekrutacji na wszystkich
wydziałach trzeba będzie podjąć decyzje, które z kierunków należy zmodyfikować, by maksymalnie uatrakcyjnić naszą ofertę
edukacyjną. To jest kwestia najbliższych dwóch, trzech miesięcy.
Wiele decyzji trzeba będzie podejmować na polu inwestycyjnym, dotyczy to zwłaszcza budowy Paderevianum II.
Do końca tego roku trzeba będzie rozstrzygnąć, na jakich
konkretnie zasadach ma działać Małopolskie Centrum Biotechnologii, które jest międzywydziałowym instytutem badawczym,
będącym swego rodzaju eksperymentalnym przedsięwzięciem
wychodzącym poza dotychczasowe struktury Uniwersytetu. By
to dobrze wykorzystać, trzeba stworzyć naukowcom odpowiednie
warunki do działania.
W najbliższym czasie konieczne też będzie opracowanie
zmian w Statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarówno pod
kątem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jak
i z myślą o lepszym funkcjonowaniu Uczelni. Specjalna komisja
już nad tym pracuje i zbiera propozycje zmian od całej społeczności akademickiej.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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TOMAS TRANSTRÖMER
DOKTOREM HONORIS CAUSA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W

Mistrz słowa, Tomas Tranströmer wraz z małżonką Monicą Tranströmer

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś wręcza bohaterowi uroczystości tubę z dyplomem
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ności uniwersyteckiej przez Uniwersytet
Jagielloński wystąpiła grupa profesorów
Wydziału Filologicznego. Po przeprowadzeniu procedury, w tym po zapoznaniu
się z recenzjami prof. Leonarda Naugera,
emerytowanego profesora Uniwersytetu
Sztokholmskiego, oraz prof. Lecha Sokoła
ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu 26 lutego 2014
podjął stosowną uchwałę. Tytuł doktora
honoris causa postanowiono przyznać
przede wszystkim za poezję łączącą przeciwieństwa i paradoksy egzystencji, wyrażającą metafizyczną jedność świata, która
w czasach dewaluacji słowa przywraca
mu pierwotną magiczną moc i poetycką
doniosłość1.
Tytuł doktora honoris causa uzyskało
na Uniwersytecie Jagiellońskim już ponad
320 osób. Jak podkreślił rektor UJ prof.

Fot. Andrzej Markiewicz

spólnota akademicka Uniwersytetu
Jagiellońskiego 12 września 2014
uczciła przyjęcie do swego grona znakomitego szwedzkiego poety Tomasa Tranströmera – mistrza słowa, metafizycznej
zadumy, poetyckiej zwięzłości i wyciszenia, twórcy pochylonego nad człowiekiem
naszych czasów, autora wierszy o nieprzemijającej wartości, laureata Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury z 2011 roku.
Uroczystość nadania najwyższej godności
uniwersyteckiej odbyła się w sztokholmskiej Villi Nedre Manilla.
Tomas Tranströmer otrzymał tytuł doktora honoris causa jednocześnie od dwóch
uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Śląskiego. Uroczystość
równoczesnego wyróżnienia doktoratem
honorowym przez obydwa uniwersytety
miała miejsce po raz pierwszy w ich historii. Z wnioskiem o nadanie najwyższej god-

Wojciech Nowak, ogromnie cieszy fakt,
że w roku Jubileuszu 650-lecia Uczelni
do ich grona dołącza wybitny poeta Tomas Tranströmer. – Tym aktem pragniemy
uhonorować wielkiego poetę, przyjaciela
Krakowa i naszego Uniwersytetu, a jednocześnie uczcić obchodzony w tym roku
Jubileusz 650-lecia założenia krakowskiej
Almae Matris – mówił rektor.
Dzięki zaproszeniu Evy Bonnier z Wydawnictwa Albert Bonniers Förlag ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa
Tomasowi Tranströmerowi została przeprowadzona w Villi Nedre Manilla – historycznej już posiadłości rodziny Bonnier,

dziekan Wydziału Filologicznego prof. Marian
Kisiel, prof. Józef Olejniczak, prof. Grażyna
Szewczyk oraz kierownik
Biura Promocji i Imprez
Akademickich Elżbieta
Sonnenfeld.
Po krótkich słowach
wstępu obydwu rektorów
zgromadzeni wysłuchali Gratulacje szwedzkiemu poecie składa dziekan Wydziału Filologicznego UJ,
laudacji prof. Olejnicza- prof. Elżbieta Górska
ka oraz prof. Wasilewskiej-Chmury, która, uwagę, że wspólnota akademicka potrzezabierając głos w imieniu całej społeczno- buje poetów, którzy do prawdy i piękna
ści Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwróciła intuicyjnie znajdują najprostszą drogę
i najtrafniejszą dla nich formułę. O roli
poetów w społeczności uniwersyteckiej
mówił również prof. Olejniczak, parafrazując słowa Czesława Miłosza: Szczęśliwa
wspólnota, która ma poetę, I w trudach
swoich nie kroczy w milczeniu...
Podczas najważniejszej części spotkania dziekani obu uczelni odczytali łacińskie teksty dyplomów, które następnie
rektorzy wręczyli Tomasowi Tranströmerowi. Uroczystość zamknięto podniosłym
i wzruszającym dla wszystkich odśpiewaniem hymnów Szwecji i Polski, które
poprzedziła recytacja wybranych wierszy
poety przez szwedzkiego aktora Kristera
Henrikssona.

Paulina Gajda

pracownik sekcji organizacji imprez
Działu Promocji i Informacji UJ
1

Fot. Andrzej Markiewicz

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręcza Tomasowi Tranströmerowi tubę z dyplomem

skrywającej w swych wnętrzach okazałą
kolekcję portretów. Wśród wielu przybyłych na uroczystość gości znaleźli się chargé d’affaires ambasady RP w Sztokholmie
Jacek Śladewski, wojewoda Uppsali Peter
Egardt, rektor Uniwersytetu w Uppsali
prof. Eva Åkesson oraz minister Jan
Henrik Amberg z Departamentu Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwecji. Uniwersytet Jagielloński
reprezentowali rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, dziekan Wydziału Filologicznego
prof. Elżbieta Górska, kierownik Zakładu
Filologii Szwedzkiej dr hab. Magdalena
Wasilewska-Chmura oraz Paulina Gajda
z Działu Promocji i Informacji. W skład
delegacji Uniwersytetu Śląskiego weszli
natomiast: rektor UŚ prof. Wiesław Banyś, prorektor ds. kształcenia i studentów
prof. Ryszard Koziołek, dziekan Wydziału
Filologicznego prof. Rafał Molencki, pro-

Uchwała nr 42/II/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lutego 2014 w sprawie: nadania tytułu doktora
honoris causa Tomasowi Tranströmerowi.

Pamiątkowy wpis Tomasa Tranströmera w zbiorze poezji Gondola żałobna
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WIZYTA PRZEDSTAWICIELI UJ NA TAJWANIE
R

ektor UJ prof. Wojciech Nowak, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego
Wschodu ksiądz prof. Krzysztof Kościelniak oraz prof. Adam Jelonek, profesor
IBiDW i były ambasador RP w Malezji,
w dniach 1–6 września 2014 przebywali
z wizytą na Tajwanie. Przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali zaproszeni przez Ministerstwo Edukacji Tajwanu
(Ministry of Education of Taiwan – MOE)
w związku z wieloletnimi kontaktami naukowo-badawczymi Instytutu Bliskiego
i Dalekiego Wschodu (IBiDW).
Celem wizyty było zintensyfikowanie
relacji naukowo-badawczych instytucji
tajwańskich z naszą Uczelnią i przedyskutowanie nowych kierunków współpracy
między UJ a tajwańskimi uczelniami.
Program obejmował wizytę w Fu Jen
Catholic University, gdzie delegacja
została przywitana przez rektora Han

Wizyta w Fu Jen Catholic University

Sun Chianga. Przedyskutowano kierunki
współpracy z wydziałem filologicznym
i jednostkami zajmującymi się badaniem
interakcji międzykulturowych i międzyreligijnych. Na zaproszenie rektora pani dr
Cheng-shu Yang, dyrektor Graduate Institute of Cross-Cultural Studies, niebawem
ma odwiedzić Uniwersytet Jagielloński,
szczególnie IBiDW i Instytut Filologii
Orientalnej.
Delegacja z UJ odwiedziła także National Chengchi University, gdzie przed laty
wykłady prowadził prof. Adam Jelonek.
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Wizyta
w Tamkang
University

Fot. z archiwum księdza prof. Krzysztofa Kościelniaka

Wizyta w National Chengchi University

Podczas spotkania, w którym wzięli udział
Bih Jaw Lin, rektor uczelni, oraz dziekani
i profesorowie z College of International
Affairs, Department of Economics, Department of Etnology, podpisano umowę
o współpracy pomiędzy Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ a College International Affairs NChU.
Delegacja UJ była goszczona przez
jeden z najlepszych prywatnych uniwersytetów Tajwanu – Tamkang University.
Rektor Flora C.I. Chang oraz prorektor
Huan-Chao Keh zadeklarowali szeroką
współpracę z UJ. W owocnych rozmowach
uczestniczyli przedstawiciele wielu jednostek Tamkang University: Institute of European Studies, Institute of Asian Studies,
Department of Global Political Economy,

Department of Management Sciences, College of
International Studies, College of Eductation, Department of Chemical and Materials Engineering.
Delegację UJ bardzo serdecznie przyjął również
przedstawiciel Polski na Tajwanie Marek Wejtko,
dyrektor generalny z Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej. Zapoznał on gości z sytuacją
polityczno-społeczną na Tajwanie.
Podczas pobytu delegacja UJ odwiedziła
również najstarsze miasto Tajwanu, położone
w południowej części wyspy, gdzie złożyła wizytę w National Cheng Kung University. Gości
przyjął rektor Hwung-Hweng Hwung, a rozmowy
o szczegółach współpracy prowadził Gwo Giun
Chris Lee – dyrektor International Relations
Division.
Przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego zostali zaproszeni również przez Taiwan
Foundation for Democracy (TFD). W imieniu
TFD rozmowy prowadzili zastępca prezydenta
Ching-Hsin You oraz Cheng Hao – dyrektor
International Cooperation Department. Instytut
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ ma długie tradycje współpracy z tą organizacją, między innymi
wspólne publikacje oraz organizacje konferencji.
Po wizycie w TFD delegacja UJ została przyjęta
przez Petersa L.Y. Chena – zastępcę ministra
edukacji Tajwanu.
Na zakończenie wizyty delegacja UJ udała się
do National Taiwan University, gdzie w imieniu
tej instytucji rozmowy prowadził Chiang Ray
Chang, odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe uczelni. Przedstawiciele Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz National Taiwan University
podjęli starania o nawiązanie ścisłych kontaktów.

Wizyta w National Cheng Kung University

Wizyta w Taiwan Foundation for Democracy

***

ksiądz prof. Krzysztof Kościelniak

dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Tajwanu
Fot. z archiwum księdza prof. Krzysztofa Kościelniaka

Podczas spotkań rektor UJ prof. Wojciech Nowak, ksiądz prof. Krzysztof Kościelniak oraz prof.
Adam Jelonek prezentowali profil i osiągnięcia
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności naukowo-badawczej
i dydaktycznej Instytutu Bliskiego i Dalekiego
Wschodu. Spotkania były okazją do żywej wymiany informacji, spostrzeżeń oraz inicjatyw.
Ustalono kierunki i dziedziny, w których UJ oraz
tajwańskie uczelnie mają zamiar zainicjować
współpracę. Wymiernym efektem tych spotkań
jest, między innymi, przyznanie 10 nowych stypendiów dla studentów UJ na tajwańskich uczelniach, strategia wymiany kadry dydaktycznej,
nowe inicjatywy badawcze oraz wspólny projekt
edukacyjny szkoły letniej dla studentów polskich
i tajwańskich, który będzie prowadzony w lipcu
2015 roku w Tajpej i Krakowie.
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Wizyta w National Taiwan University

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
W TEGOROCZNYCH RANKINGACH
W

tym roku w najpopularniejszym
krajowym rankingu, przygotowy-

uczelnie politechniczne. W dodatku, mimo
że w ocenianym okresie Uniwersytet Jagiel-

wanym przez miesięcznik edukacyjny
„Perspektywy”, Uniwersytet Jagielloński
zajął drugie miejsce, przegrywając z Uniwersytetem Warszawskim o 1,48 punktu.
Ranking potwierdził, że nasza Uczelnia
cieszy się największym prestiżem wśród
kadry akademickiej, ma największy potencjał naukowy i największą efektywność
naukową, a Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum jest najlepszą uczelnią
medyczną w kraju. Pozycję lidera w kategorii publikacji naukowych nasza Uczelnia
straciła na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (zadecydowała mniejsza liczba
publikacji na pracownika i niższa średnia
cytowalność).
W stosunku do ubiegłego roku organizatorzy rankingu zwrócili większą uwagę
na innowacyjność uczelni, zwiększając
znaczenie tego kryterium z 5 do 9 procent.
Tymczasem ta sfera działalności nie jest
mocną stroną polskich uniwersytetów ze
względu na brak wydziałów technicznych.
Nic dziwnego, że w tej kategorii dominują

loński uzyskał więcej od Uniwersytetu Warszawskiego punktów za patenty (3,6 : 0,71),
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to jednak znacznie mniej za dochody
z tytułu sprzedaży licencji (1,65 : 3,18),
a także za pozyskane środki z UE (67,02
: 100), a z powodu braku formalnego
ciała koordynującego współpracę uczelni
z przedstawicielami gospodarki – także
mniej punktów za zaplecze innowacyjne
uczelni (brak konwentu lub rady z udziałem przedstawicieli biznesu) (75 : 100).
Obie uczelnie nie uzyskały punktów z tytułu spółek spin-off i spin-out założonych
przez ich pracowników w 2012 roku.
W konsekwencji nasza Uczelnia zdobyła
mniej punktów za innowacyjność niż
Uniwersytet Warszawski, a w stosunku
do poprzedniego roku zwiększył się dystans punktowy między tymi uczelniami.
Oprócz Uniwersytetu Warszawskiego
w tej kategorii wyprzedziło naszą Uczelnię
kilka innych uniwersytetów. To przesądziło o utracie pierwszego miejsca na rzecz
Uniwersytetu Warszawskiego w klasyfikacji ogólnej.
Zmiany nastąpiły także pod względem oceny warunków kształcenia – do
tej kategorii włączona została ocena za

Krzysztof Wojciewski

posiadane akredytacje kierunków studiów,
a wycofano ocenę za osiągnięcia sportowe. Nieznacznie wzrosła także waga tego
kryterium w skali oceny ogólnej: z 10 do
11 procent. W przypadku ewaluowania
akredytacji pod uwagę brane są posiadane
przez uczelnię akredytacje wyróżniające
PKA oraz akredytacje środowiskowych
komisji akredytacyjnych i akredytacje
międzynarodowe. W rezultacie tych
zmian Uniwersytet Jagielloński uzyskał
więcej (w stosunku do poprzedniego roku)
punktów z tytułu warunków kształcenia,
ale został wyprzedzony przez swojego najgroźniejszego rywala, Uniwersytet Warszawski, pod względem tego kryterium.
W kategorii umiędzynarodowienia
uczelni wynik Uniwersytetu Jagiellońskiego jest zbliżony do ubiegłorocznego
(55,01 : 56,46). Mimo minimalnie niższej
noty punktowej nastąpił awans z ósmego
na siódme miejsce w kraju. Warto pamiętać, że kryteria stosowane do oceny osiągnięć w tym zakresie sprzyjają uczelniom
mniejszym, które przy podobnej liczbie
studentów obcokrajowców wykazują
dużo wyższy ich procent w ogólnej liczbie
studentów.
W rankingu 39 kierunków studiów
i grup kierunków studiów, który towarzyszy rankingom uczelni, Uniwersytet
Jagielloński zwyciężył w 11 przypadkach,
zajmując pierwsze miejsce w dziedzinie:
• biotechnologii (Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii)
• filologii polskiej (Wydział Polonistyki)
• filologii, języków obcych i językoznawstwa (Wydział Filologiczny)
• filozofii (Wydział Filozoficzny)
• historii (Wydział Historyczny)
• ochrony środowiska (Wydział Chemii)
• pedagogiki i edukacji (Wydział Filozoficzny)
• prawa (Wydział Prawa i Administracji)
• farmacji (Wydział Farmaceutyczny UJ
CM)

• kierunków dentystycznych (Wydział
Lekarski UJ CM)
• ochrony zdrowia (Wydział Nauk
o Zdrowiu UJ CM).
Ponadto jednostki naszej uczelni zajęły
drugie miejsce w zakresie:
• kulturoznawstwa i wiedzy o krajach
i regionach
• dziennikarstwa i komunikacji społecznej
• politologii
• psychologii
• administracji
• socjologii
• chemii
• fizyki i astronomii
• kierunków przyrodniczych
• ochrony środowiska
• kierunków lekarskich i dentystycznych
• ochrony zdrowia
W stosunku do poprzedniego roku
liczba najwyżej ocenionych kierunków
studiów na UJ wzrosła z ośmiu do jedenastu, a tych na drugim miejscu – z 11 do

12. Na trzecim miejscu utrzymała się matematyka. Ponadto kilka kierunków uzyskało niższe noty, były to głównie kierunki
niedawno uruchomione – jak weterynaria,
kierunki ekonomiczne czy inżynieria materiałowa (sklasyfikowane na piątym miejscu). W zakresie kierunków IT dominują
uczelnie politechniczne oferujące szersze
spektrum studiów z tego zakresu. Na naszym Uniwersytecie ta grupa kierunków
reprezentowana jest tylko przez informatykę i informatykę stosowaną. Nieliczna jest
też kadra UJ związana z tymi kierunkami
studiów. W konsekwencji uniwersytecka
informatyka została sklasyfikowana na
ósmym miejscu, awansując w stosunku do
poprzedniego roku o dwie pozycje.
W porównaniu do rankingu krajowego
wyniki rankingów międzynarodowych nie
uległy większym zmianom: Uniwersytet
Jagielloński wraz z Warszawskim utrzymuje się wśród dwóch procent najlepszych
uczelni na świecie, zajmując miejsce
w czwartej setce.
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podkategoriach rankingu w przeliczeniu
do liczby kadry akademickiej i wysunął
się przed Uniwersytet Warszawski w tym
zakresie. Nie udało się to, mimo minimalnej poprawy punktacji, w zakresie oceny
za publikacje w „Nature” i „Science”.
QS World University Rankings 2014
W tegorocznej edycji tego rankingu
Uniwersytet Jagielloński awansował
z 296. na 291. miejsce i jest jedyną oprócz
Uniwersytetu Warszawskiego polską
uczelnią sklasyfikowaną w tym przedziale.
Warto zwrócić uwagę, że w opinii zarówno

świata akademickiego, jak i pracodawców
oraz pod względem proporcji między liczbą nauczycieli akademickich i studentów
Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany w trzeciej setce. Nieznacznie
poprawiła się ocena naszej Uczelni pod
względem liczby obcokrajowców wśród
studentów i kadry akademickiej. W zakresie głównych dziedzin nauki nasza
Uczelnia zajęła miejsca:
205. w Arts & Humanities
248. w Natural Science
345. w Life Sciences and Medicine
391. w Social Sciences and Management.
Rankingowi głównemu towarzyszy
QS World University Ranking 2014 dla
kierunków studiów, w którym oceniono
ponad 10 tysięcy programów prowadzo-

nych na uczelniach na całym świecie. Dla
każdego z 30 klasyfikowanych kierunków
wybrano 200 najlepszych programów.
Ostatecznie spośród blisko trzech tysięcy
ocenianych instytucji w rankingu uwzględniono ich blisko 700. Wśród nich znajdują
się dwa kierunki studiów z Uniwersytetu
Jagiellońskiego: Modern Languages na

56. miejscu oraz English Language &
Literature na 107. miejscu.
Academic Ranking
of World Universities – 2014
W ostatniej edycji rankingu szanghajskiego nasza Uczelnia, tak jak w ubiegłym
roku, została sklasyfikowana w czwartej
setce wraz z Uniwersytetem Warszawskim.
Są to jedyne polskie uczelnie wśród pięciuset najlepszych na świecie w tym rankingu.
Warto zwrócić uwagę, że Uniwersytet
Jagielloński poprawił swoją ocenę pod
względem liczby publikacji w Science
Citation Index-expanded i Social Science
Citation Index, a także pod względem
punktów uzyskanych w poszczególnych

Webometrics
W ostatnim czerwcowym zestawieniu
Webometrics – rankingu stron internetowych uczelni Uniwersytet Jagielloński
został sklasyfikowany na 299. miejscu
na świecie wśród blisko 20 tysięcy ocenianych uczelni. W skali Europy zajmuje
obecnie 107. miejsce, a w kraju drugie – za
Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. W stosunku do stycznia 2014 roku
nasz Uniwersytet awansował o 29 miejsc.
W pierwszej pięćsetce znalazły się jeszcze
dwie inne uczelnie polskie: Uniwersytet
Warszawski (335. miejsce) i Akademia
Górniczo-Hutnicza (353. miejsce).
Wynik tego rankingu wskazuje, że
Uniwersytet Jagielloński dobrze wykorzystuje nowe technologie do zarządzania
i promocji uczelni.
Tegoroczne wyniki rankingów wskazują, że korzystne tendencje, jakie były
widoczne przed rokiem, czyli wzrost
cytowalności publikacji naukowych i ich
liczby, utrzymują się, co stanowi mocny
filar dalszego wzrostu znaczenia Uczelni.
Zmiany w metodologii rankingu krajowego uwypukliły uwarunkowaną historycznie słabość Uniwersytetu Jagiellońskiego
w zakresie współpracy z gospodarką.
Dominacja uczelni politechnicznych
w tym zakresie wydaje się w polskich
warunkach naturalna. Nie można jednak
w ten sposób wyjaśnić lepszych wyników
kilku uczelni uniwersyteckich. Warto
korzystać z szans tworzonych przez UE
na współpracę z ośrodkami mającymi
duże doświadczenie w tym zakresie. Kryzys demograficzny, oprócz problemów
z rekrutacją i spadkiem ogólnej liczby
studentów, przyniósł szansę na zwiększenie procenta obcokrajowców, zwłaszcza że w minionym roku akademickim
zaznaczył się wzrost liczby studentów
z zagranicy.

Leszek Śliwa

pracownik Biura Rektora UJ
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UJ CM PO RAZ TRZECI NAJLEPSZĄ UCZELNIĄ
KSZTAŁCĄCĄ KADRY MEDYCZNE W POLSCE
W

Rankingu Szkół Wyższych 2014
zorganizowanym przez Fundację
Edukacyjną „Perspektywy” Uniwersytet
Jagielloński Collegium Medicum powtórzył
wielki sukces z lat 2012 i 2 013, po raz trzeci
z rzędu zdobywając tytuł najlepszej uczelni
medycznej w Polsce – zajęło pierwsze
miejsce w kategorii akademickich uczelni
medycznych. Na miejscu drugim uplasował
się Warszawski Uniwersytet Medyczny, a na
trzecim Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
W Rankingu Szkół Wyższych 2014
sklasyfikowano również kierunki studiów
prowadzone przez poszczególne akademickie uczelnie medyczne. W obszarze kierunków medycznych i o zdrowiu pierwsze
miejsce w kraju zdobyły: kierunek lekarsko-dentystyczny prowadzony przez Wydział
Lekarski UJ CM, kierunek farmacja prowadzony przez Wydział Farmaceutyczny
UJ CM oraz kierunki z zakresu ochrony
zdrowia (położnictwo, pielęgniarstwo,
zdrowie publiczne, fizjoterapia i ratownic-

21 maja 2014 roku w Warszawie, podczas uroczystości ogłoszenia wyników
rankingu, dyplom dla najlepszej uczelni medycznej odebrał
prorektor UJ ds. CM prof. Piotr
Laidler. Dyplomy dla najlepszych kierunków medycznych
i o zdrowiu odebrali: dziekan
Wydziału Lekarskiego UJ CM
prof. Tomasz Grodzicki i prodziekan Wydziału Lekarskiego
ds. studenckich i programu
studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Bartłomiej
Loster, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Jan Krzek
oraz dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu prof. Tomasz Brzostek. W uroczystości ogłoszenia
wyników rankingu wzięła również udział pełnomocnik rektora
UJ ds. kształcenia i współpracy
międzynarodowej w CM prof.
Od lewej: prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym prof. Bartłomiej
Beata Tobiasz-Adamczyk.
Loster, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, pełnomocnik rektora UJ ds. kształKrzysztof Wojciewski

two medyczne) prowadzone przez Wydział
Nauk o Zdrowiu UJ CM.

cenia i współpracy międzynarodowej w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, dziekan Wydziału Farmaceutycznego
UJ CM prof. Jan Krzek, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Tomasz Brzostek
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KONFERENCJA REKTORÓW
AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
W NIEPOŁOMICACH
N

Obrady Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Niepołomicach

Uczelni Medycznych zostało wpisane
w obchody Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczęło się od uroczystego powitania zebranych uczestników
przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka,
w poprzedniej kadencji prorektora UJ ds.
CM i członka KRAUM.
Panel dyskusyjny KRAUM poświęcony
został perspektywom współpracy polskich
wyższych uczelni medycznych z College
of Medicine & Veterinary Medicine Uni-

wersytetu w Edynburgu. W trakcie spotkania, którego moderatorem była pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia
i współpracy międzynarodowej w CM
prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, o szansach
i możliwościach umiędzynarodowienia
akademickich uczelni medycznych w Polsce w latach 2014–2020 mówił Waldemar
Siwiński, prezes zarządu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, informując, że na
polskich uczelniach studiuje łącznie blisko

Fot. Jerzy Sawicz

a zamku królewskim w Niepołomicach w dniach 12–14 czerwca odbyła
się Konferencja Rektorów Akademickich
Uczelni Medycznych (KRAUM), której
organizatorem był Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum.
Na obrady KRAUM do Niepołomic
przybyli rektorzy i prorektorzy wszystkich
akademickich uczelni medycznych w kraju.
W historycznej scenerii zamku królewskiego konferencję otworzyli prorektor UJ ds.
Collegium Medicum prof. Piotr Laidler,
jako gospodarz i organizator, oraz rektor
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. Janusz Moryś, jako przewodniczący
KRAUM. W konferencji uczestniczyli
również zaproszeni goście z Uniwersytetu
w Edynburgu reprezentujący College of
Medicine and Veterinary Medicine: prof.
Jeremy Bradshaw – dotychczasowy Director of Postgraduate Studies and International
Dean, a obecnie the Assistant Principal
Researcher Development, prof. Philippa
Saunders – Director of Postgraduate Research, oraz dr Maria Długołęcka-Graham
– Polish School of Medicine Coordinator
for the University of Edinburgh.
Niepołomickie spotkanie w ramach
Konferencji Rektorów Akademickich

18

alma mater nr 168
Rektorzy i przedstawiciele władz uczelni medycznych uczestniczący w zjeździe

ni, zgłosiły swój udział niezwykle prestiżowe uniwersytety – w Edynburgu,
Monachium i Heidelbergu. Pierwsza
edycja tych studiów ma rozpocząć
się w roku akademickim 2015/2016.
Pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej
w CM prof. Beata Tobiasz-Adamczyk
przedstawiła nowy projekt edukacyjny Dyskutowano m.in. o współpracy międzynarodowej, bieżących
UJ CM dotyczący międzynarodowych problemach związanych z funkcjonowaniem uczelni medycznych
studiów doktoranckich „International oraz podległych im szpitali klinicznych
Phd studies in medical sciences”, które mają dycznych publicznych i niepublicznych,
zostać uruchomione w roku akademickim które, nie posiadając tradycji i doświad2014/2015.
czenia kształcenia w zakresie medycyny,
W trakcie obrad KRAUM zebrani mogą doprowadzić do pauperyzacji dyrektorzy dyskutowali nad aktualnymi pro- plomu lekarza. Na zakończenie uczestnicy
blemami związanymi z funkcjonowaniem konferencji udali się również do kopalni
uczelni medycznych oraz podległych im soli w Wieliczce, gdzie podczas uroczystej
szpitali klinicznych. Podczas obrad wystą- kolacji pamiątkowymi dyplomami uhonopił wiceminister zdrowia Igor Radziewicz- rowani zostali prof. Jeremy Bradshaw oraz
-Winnicki, który mówił na temat rozwoju dr Maria Długołęcka-Graham w uznaniu
niekomercyjnych badań klinicznych w Pol- ich wieloletnich zasług na rzecz współprasce. W trakcie KRAUM zebrani rektorzy cy z polskimi akademickimi uczelniami
podjęli uchwały, wśród których znalazła medycznymi.
się uchwała podtrzymująca zdecydowany
Maciej Rogala
rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego
sprzeciw KRAUM wobec tworzenia kieCollegium Medicum
runków lekarskich na uczelniach niemeJerzy Sawicz

60 tysięcy młodych ludzi spoza Polski,
wśród których największą grupę stanowią
Ukraińcy, Białorusini i Norwegowie, a na
polskich uczelniach medycznych dominują
Norwegowie, Szwedzi i Amerykanie. Według szacunków podanych przez prezesa Siwińskiego, w wyniku procesów globalizacji
liczba studentów cudzoziemców w naszym
kraju w roku 2020 wzrośnie do 100 tysięcy
osób. Prorektor Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego prof. Tomasz Bączek mówił
o perspektywach współpracy badawczej
polskich uczelni medycznych z Uniwersytetem w Edynburgu w wybranych dziedzinach medycyny, a prorektor Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku prof. Adrian
Chabowski przedstawił przykład umiędzynarodowienia studiów doktoranckich
z biostatystyki. Profesor Jeremy Bradshaw
i prof. Philippa Saunders z Uniwersytetu
w Edynburgu zaprezentowali propozycje
międzynarodowych studiów podyplomowych w swojej macierzystej uczelni. Doktor
Michał Nowakowski i dr Maciej Matłok z UJ
CM mówili o projekcie studiów podyplomowych z zakresu edukacji medycznej w UJ
CM, do których, jako partnerzy merytorycz-
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WIZYTA KSIĘCIA LUKSEMBURGA
J

Książę Henryk (drugi z lewej) w gabinecie rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka – tradycyjna wymiana prezentów

zwiedziła także Bazylikę Mariacką oraz
Zamek Królewski na Wawelu.
Wielki książę Henryk urodził się w 1955
w Niemczech. Jego rodzicami byli wielki
książę Jan i księżniczka belgijska – Józefina Charlotta Koburg, siostra królów Belgii
Baldwina I i Alberta II. Książę Henryk jest
w bezpośredniej linii męskiej potomkiem

Podczas wizyty w Collegium Maius; od lewej: rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
książę Henryk i dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka
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królów francuskich i hiszpańskich, między
innymi Ludwika XIV i Filipa V. Na tron
Luksemburga wstąpił 7 października 2000,
po abdykacji ojca. Pełni głównie funkcje reprezentacyjne – jest głową państwa, symbolem jego jedności i niepodległości. Posiada
też władzę ustawodawczą, może powoływać
premiera i rząd, akredytować ambasadorów,
a także rozwiązać Izbę Deputowanych.
Sprawuje też władzę wykonawczą, stojąc
na czele armii luksemburskiej w randze
generała, a w brytyjskim Regimencie Spadochronowym ma honorowy stopień majora.
Książę ukończył studia w dziedzinie nauk
politycznych na uniwersytecie w Genewie
oraz uczęszczał do Royal Military Academy Sandhurst. Został wyróżniony kilkoma
doktoratami honoris causa przez uczelnie
z całego świata. Warto również wspomnieć,
że w 2009 roku nagrodzony został przez
Papieską Radę Iustitia et Pax za walkę
z eutanazją – w marcu 2009 monarcha
zawetował ustawę o eutanazji, przyjętą
wcześniej przez parlament jego kraju.
Para książęca ma pięcioro dzieci, w tym
urodzonego w 1981 roku księcia Wilhelma,
następcę tronu. Więcej informacji o Henryku, wielkim księciu Luksemburga, można
znaleźć na stronie rodziny książęcej www.
monarchie.lu
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ego królewska wysokość wielki książę
Luksemburga Henryk, potomek dynastii
Burbonów, gościł 9 maja br. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wizyta rozpoczęła się
w Collegium Maius, gdzie monarchę powitał
rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Następnie
książę, w towarzystwie dyrektora Muzeum
UJ prof. Krzysztofa Stopki i wojewody
Jerzego Millera, zwiedził ekspozycję stałą
Muzeum UJ, a w Stubie Communis wpisał
się do księgi pamiątkowej. Po wysłuchaniu
melodii wygrywanej przez zabytkowy zegar
na dziedzińcu Collegium Maius delegacja
udała się do Ogrodu Profesorskiego. Książę
Henryk zatrzymał się przy kapsule czasu,
gdzie rektor UJ opowiedział gościom
o przesłaniu, jakie nasza Uczelnia pozostawiła przyszłym pokoleniom. Wizyta zakończyła się w Collegium Novum w gabinecie
rektora, gdzie książę również wpisał się
do księgi pamiątkowej oraz otrzymał z rąk
rektora album wydany z okazji Jubileuszu
650-lecia UJ. W Krakowie książę Luksemburga przebywał wraz z małżonką Marią
Teresą, była to pierwsza oficjalna wizyta
pary książęcej w Polsce. W magistracie
książę spotkał się z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, tam również
wysłuchał prezentacji dotyczącej projektu
„Nowa Huta przyszłości”. Para książęca
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inister obrony narodowej Chińskiej
Republiki Ludowej generał Chang
Wanquan wraz z kilkunastoosobową delegacją, odwiedził 31 sierpnia br. Uniwersytet
Jagielloński. Przy wejściu do Collegium

Maius gości powitali prorektor UJ prof.
Andrzej Mania oraz zastępca dyrektora
Muzeum UJ Włodzimierz Kisza. Następnie, po wysłuchaniu melodii historycznego
zegara na dziedzińcu Collegium Maius,
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Minister Chang Wanquan i prorektor UJ
prof. Andrzej Mania

Delegacja podczas wizyty w Collegium Maius UJ

delegacja udała się na zwiedzanie stałej
ekspozycji muzealnej. W auli generał
Chang Wanquan wpisał się do księgi pamiątkowej, po czym członkowie chińskiej
delegacji wykonywali pamiątkowe zdjęcia. Żegnając ministra, prorektor UJ prof.
Andrzej Mania wręczył mu odcisk pieczęci
majestatycznej Kazimierza Wielkiego,
przywieszanej do dyplomu fundacyjnego
z 12 maja 1364 roku.
Minister Chang Wanquan przebywał
w Polsce z pięciodniową wizytą, podczas
której gościł, między innymi, w Senacie
RP, Akademii Obrony Narodowej, Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił
Zbrojnych, a także spotkał się z polskim
ministrem obrony narodowej Tomaszem
Siemoniakiem.
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DELEGACJA Z UKRAINY

29 sierpnia na Uniwersytet Jagielloński przybyła delegacja z ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym minister
Edukacji i Nauki Ukrainy Serhiy Kvit, który objął to stanowisko 27 lutego 2014 roku w rządzie Arsenija Jaceniuka. W skład
delegacji weszli również: przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki Rady Najwyższej Ukrainy Liliya Hrynevych, doradca
ministra Maksim Striha, dziekan Wydziału Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej prof. Andrey Meleshevich
oraz prezydent „International Foundation for Education Policy and Research”, prof. Taras Finikov.
alma mater nr 168
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i rozwija zwyczaje akademickie. Wyrazem
tradycji oraz zwyczajów Uniwersytetu są
również stałe i nadzwyczajne uroczystości
akademickie.
Tak mówią zapisy. A jaka jest rzeczywistość? Czy faktycznie jesteśmy, czy
chcemy być wspólnotą i czy mamy w sobie
dość zaangażowania, aby dawać temu wyraz, uczestnicząc we wspólnych przedsięwzięciach? Niestety, coraz częściej mam
co do tego poważne wątpliwości.
Jesteśmy olbrzymią grupą – ponad
siedem tysięcy pracowników, powyżej
trzech tysięcy doktorantów i blisko 45
tysięcy studentów. Oczywiście, nigdy
nie spotkamy się wszyscy. Nie wszyscy
członkowie społeczności będą też odczuwać silną więź i chęć spotkania z innymi.
Gdy spojrzymy na główne uroczystości
jubileuszowe, wszystko wydaje się być
w porządku – na uroczystym posiedzeniu
Senatu 10 maja br. zebrali się licznie
reprezentanci wszystkich grup. Aula
Auditorium Maximum była prawie pełna. A wcześniej? Gdy zakopywana była

kapsuła czasu w Ogrodzie Profesorskim,
było ciasno – głównie dzięki temu, że obręb tego wydarzenia był raczej niewielki.
Jednym z najważniejszych jubileuszowych
wydarzeń naukowych był Kongres Kultury
Akademickiej. Wspólnie mieliśmy się
zastanowić nad odnowieniem koncepcji
uniwersytetu jako ośrodka wspólnoty naukowo-dydaktycznej w nowych czasach.
Goście dopisali. A my? Chyba nie było
bardzo źle, ale według mnie temat Idea
uniwersytetu – reaktywacja jest tak ważny,
że powinniśmy mieć raczej problem z pomieszczeniem dyskutantów i słuchaczy
w salach. Problemu nie było.
Spójrzmy na wydarzenia poza jubileuszem. Inauguracja roku akademickiego
corocznie zapełnia (prawie) aulę, tak
jak w czasie jubileuszowego posiedzenia Senatu. To pięknie. Ale spójrzmy na
inauguracje wydziałowe. Pamięć podsuwa mi obrazek auli Collegium Novum
z zajętymi trzema pierwszymi rzędami
krzeseł oraz luźno rozsianymi w dalszych
rzędach pojedynczymi uczestnikami. Czy
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czestniczymy wszyscy, jako wspólnota uniwersytecka, w uroczystościach
roku jubileuszowego. Jesteśmy dumni
z naszej Alma Mater Jagellonica, z faktu,
że możemy współtworzyć jej sukcesy
i czerpać satysfakcję z uznania ich na forum Polski i świata. Te uczucia towarzyszą
nam nie tylko w okresie obchodów 650.
rocznicy fundacji Uniwersytetu – są stałą
wartością w świadomości społeczności
akademickiej, o czym czytamy w podstawowym dokumencie naszej Uczelni, w jej
statucie.
Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego
w pierwszym rozdziale odwołuje się
do naszej dumy z tworzenia wspólnoty
uniwersyteckiej i korzystania z jej wielowiekowego dorobku. I tak, paragraf 3
określa, że Uniwersytet Jagielloński jest
dobrem Narodu. Nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i pracownicy
niebędący nauczycielami akademickimi
tworzą jego społeczność. A w paragrafie 9
czytamy: W poszanowaniu własnej tradycji Uniwersytet Jagielloński zachowuje
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pamięć mnie zawodzi? Czy rzeczywiście
oprócz stałego grona 20–30 pracowników,
wezwanych reprezentacji samorządu,
studentów pierwszych lat każdego stopnia
i reprezentacji władz mało kto jest zainteresowany tym jakże ważnym momentem
naszej wspólnej działalności? No to może
nie początek, ale zwieńczenie – spójrzmy
na uroczyste promocje. Aby wspomniana
wyżej aula rażąco nie świeciła pustkami,
doktorów promujemy najczęściej wspólnie
z dwóch wydziałów. Obecni: promowani
(około 10), ich promotorzy, dziekani,
prorektor. Rodziny i przyjaciele – w różnej
liczbie. Z wydziałów – hm... A przecież
z tymi doktorami pracuje na co dzień wiele
Koleżanek i Kolegów. Czy ich sukces nie
jest powodem, aby na moment oderwać
się od codziennych zajęć, więcej – aby tak
zorganizować czas, by tę godzinę udało
się wykroić? Promocja to uroczystość, na
której dokumentowane jest osiągnięcie
naukowe całego wydziału. Nawet jeśli nie
reprezentują mojego zakładu czy katedry,
mojej specjalności – to nie warto zademonstrować, że doceniam ich trud i dorobek?
A studenci, których młodzi doktorzy uczą –
czy to nie moment wart spotkania z tradycją uniwersyteckiej wspólnoty? Może
doktoraty zbyt się rozpowszechniły – popatrzmy więc na promocje habilitacyjne.
Niestety, lepiej nie jest. Uroczystość w auli
Collegium Maius, zawsze prowadzona
przez JM Rektora w pełnej gali, promotorzy i habilitanci w ceremonialnych
togach. Goście – bywają. Szczęśliwie
ściany auli wypełniają portrety, więc na
zgromadzonych zawsze skierowane są
bardzo liczne spojrzenia. Te same, nieco

pokryte patyną czasu, oczy spoglądają
(zazwyczaj w przewadze liczebnej) na
uroczyste posiedzenia Senatu, na których
nadawane są godności honorowe Uniwersytetu. Dlaczego dostojni profesorowie,
którzy wychowali liczne pokolenia swoich naukowych następców, nie są przez
nas szanowani na tyle, aby w chwili,
gdy otrzymują wyjątkowe wyróżnienie,
móc cieszyć się towarzystwem członków
„społeczności” akademickiej? Brak nam
czasu? Oczywiście, że nie możemy brać
udziału we wszystkich wydarzeniach. Ale
jest nas, pracowników naukowych, prawie
cztery tysiące. Doktorantom i studentom
nie umiemy przekazać naszego zaangażowania w sprawy wspólne – aż boję się
myśleć, że to dlatego, że sami go nie czujemy. Uczczenie naszej wybitnej Koleżanki
czy Kolegi powinno nam sprawiać radość,
bo to osiągnięcie naszej Uczelni. Warto
poświęcić mu godzinkę i wznieść toast za
dalszą pomyślność wybitnego naukowca,
a więc i naszej Alma Mater.
Na zakończenie jeszcze jedna seria obrazków. Tym razem dotycząca ewidentnie
wspólnych zainteresowań. Organizowane
są seminaria, warsztaty, szkolenia – obojętnie pod jaką nazwą wydarzenie występuje, dotyczy praktycznie zawsze spraw
o znaczeniu ogólnym: jakości dydaktyki,
efektywności kształcenia, unowocześnienia komunikacji pomiędzy nauczycielem
a studentem. W dużej sali – zwyczajowa
pustka. Prelegenci, organizatorzy, którzy wkładają wysiłek w przygotowanie
podsumowań i propozycji kierunków
rozwoju, spotykają się z uspokajająco
permanentnym brakiem słuchaczy. Więc

niczego nie musimy się dowiedzieć o wynikach funkcjonowania naszych jednostek,
wiemy najlepiej, jak prowadzić zajęcia?
Studenci nie chcą zainspirować nas swoimi
uwagami, jak ma wyglądać współczesne
kształcenie, współpraca na zajęciach,
w laboratoriach, jak wyobrażają sobie
dzisiejsze relacje mistrz – uczeń? Jak to
się ma do obrazków z Nocy Naukowców
czy Festiwali Nauki, gdy do naszych sal
wykładowych potrafimy przyciągnąć
tłumy? Dla siebie nawzajem jesteśmy tak
nieciekawi i nieważni?
Powyższe żale kieruję w równej mierze
do siebie, jak i do reszty naszej społeczności. Pomyślmy, czy potrafimy wykrzesać
z siebie więcej entuzjazmu do wspólnych
przedsięwzięć, do zainwestowania czasu
albo nawet pewnych środków, bez gwarancji ich szybkiego zwrotu. Odnowienie
atmosfery jedności celów, ponad podziałami strukturalnymi jest witalnie ważne dla
efektywności działania, a przede wszystkim
dla czerpania satysfakcji z pracy w najstarszej polskiej uczelni. W haśle jubileuszu
deklarujemy: Inspirowani przeszłością
tworzymy przyszłość. Dobrą przyszłość,
wzorce działania, którymi powinniśmy
pociągać za sobą całe środowisko akademickie Polski, całe nasze społeczeństwo,
będziemy w stanie kreować tylko razem,
odczuwając i działając wspólnie. Myśląc
o reaktywacji idei uniwersytetu, powróćmy
do praktyki wzajemnego szacunku w obrębie uniwersyteckiej społeczności.

Stanisław Kistryn

prorektor UJ ds. badań naukowych
i funduszy strukturalnych
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CYFRONET, PL-GRID

Usługi zorientowane dziedzinowo

– wielka moc i inne usługi nie tylko dla nauk ścisłych

P

rowadzenie badań naukowych jest
niezbędnym warunkiem rozwoju
społeczeństwa, gospodarki, przedsiębiorczości i kultury, a wsparcie
informatyczne jest nieodłącznym
elementem pracy naukowców. Panuje
przekonanie, że tylko nauki ścisłe
są tym tradycyjnym i jedynym obszarem wykorzystania modelowania
komputerowego. Nic bardziej mylnego! To właśnie w dziedzinie szeroko
rozumianych nauk humanistycznych
i społecznych następuje niesłychanie
szybki rozwój zastosowań narzędzi
informatycznych. Na podobieństwo
nauk ścisłych następuje synergia paradygmatów realizacji badań naukowych.
Na przykład, badania literaturowe łączy
się z komplementarnymi symulacjami
komputerowymi na dużych zbiorach
danych. Te ostatnie pozwalają znacząco
uściślić studia literaturowe i znacznie
przyspieszyć uzyskanie wartościowych
wyników badań. Jednakże ze względu na
ogromne ilości danych, które muszą zostać
poddane analizie, wymagane jest użycie
dużych mocy obliczeniowych.
„Lepsza” nauka
Precyzyjny matematyczny model
opisujący dane zagadnienie pozwala analizować zjawiska mające istotne znaczenie
poznawcze i społeczne, które nie mogą
zostać zbadane przy użyciu tradycyjnych
metod badawczych w zadanej skali czasowej. Warunkiem koniecznym do zbudowania takiego modelu jest określenie celu,
posiadanie szerokiej wiedzy na temat samego problemu, jak i wykorzystywanych
odpowiednich środków. Spełnienie tych
warunków oraz twórcze użycie narzędzi
informatyki gwarantuje sukces.
Złożoność badań naukowych, szczególnie znajdujących się w obszarze nauk
humanistycznych i społecznych, wynika
z interdyscyplinarności wymagającej
współpracy wielu zespołów badawczych,
często o diametralnie różnym zakresie
24
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kompetencji. W dzisiejszych czasach
zorganizowanie współpracy jest łatwiejsze
dzięki rozwojowi techniki i technologii
informatycznych. Takie interdyscyplinarne
połączenie wysiłków grup naukowców
i informatyki to tzw. paradygmat e-Science.
Cel e-Science dla polskich naukowców jest
jasny: połączenie wysiłków badaczy, które
przy wsparciu zaawansowanych technik
informatycznych (oprogramowanie, obliczenia rozproszone, analiza szerokiego
spektrum danych z różnych źródeł, symulacje, etc.) mają uczynić naukę funkcjonalną,
skrócić czas dzielący nas od kolejnych
wyników czy odkryć, a przede wszystkim
ustanowić nową jakość prowadzenia badań na poziomie światowym. Już dzisiaj
badacze z dziedzin nauk humanistycznych
i społecznych, zaangażowani w pracach
takich infrastruktur jak Clarin i Dariah,
korzystają z paradygmatu e-Science.
Komputery i nauka
Akademickie Centrum Komputerowe
Cyfronet AGH oferuje szeroki wachlarz
usług dla użytkowników, w tym superkomputery będące od wielu lat znaczącym wsparciem dla nauki. Wśród nich,
rozpoznawalny również na arenie międzynarodowej, superkomputer Zeus – jest
najszybszy w Europie Środkowo-Wschodniej. Zeus kilkukrotnie znajdował się
w pierwszej setce rankingu najszybszych
komputerów świata TOP500, a według
tegorocznego czerwcowego rankingu zajmuje wysoką, bo 176. pozycję. 373 Tflops’ów teoretycznej mocy obliczeniowej
Zeusa, 60 TB pamięci RAM oraz pamięć
dyskowa o pojemności 2,3 PB pozwalają
Zeusowi wykonywać ponad 370 bilionów
operacji w ciągu sekundy. To więcej niż
łączna wydajność 20 tysięcy tradycyjnych komputerów klasy PC. Z zasobów
Centrum, poprzez infrastrukturę PL-Grid,
mogą również korzystać naukowcy spoza
Polski, w szczególności dzięki współpracy
w ramach międzynarodowych projektów
lub inicjatyw badawczych.

Cyfronet zainicjował i realizuje wiele
projektów, współfinansowanych, między
innymi, ze środków PO IG i MRPO,
a Zeus jest trzonem ogólnopolskiej
infrastruktury gridowej i cloudowej,
zbudowanej w ramach rodziny projektów PL-Grid: PL-Grid, PLGrid Plus,
PLGrid NG i PLGrid Core. Rozwój domenowo-specyficznych środowisk obliczeniowych, tzw. gridów dziedzinowych,
jest jednym z najważniejszych celów tych
projektów, co bezpośrednio przekłada się
na jakość usług oferowanych środowisku
naukowemu.
– Liczba naukowców korzystających
z usług Cyfronetu stale wzrasta. Rozbudowa zasobów obliczeniowych i pamięci
masowych jest jednym z efektów kompleksowego podejścia do zaspokajania potrzeb
środowiska naukowego – mówi dyrektor
Cyfronetu prof. inż. Kazimierz Wiatr. –
Wsparciem dla osób korzystających z zasobów Centrum są szkolenia – tradycyjne
i zdalne, oraz podręcznik użytkownika.
Do dyspozycji nowych grup użytkowników
zostali przydzieleni eksperci, którzy
zajmują się, między innymi, integracją
nowych aplikacji, prowadzeniem szkoleń
(również dedykowanych). Szkolenia te są
dopasowywane do potrzeb uczestników
i prowadzone w niewielkim gronie. Na
każdym z nich omawiane są zagadnienia
teoretyczne, jednak najwięcej czasu poświęca się na praktykę, w szczególności
z zakresu najbardziej interesującego
uczestników. Prowadzimy również indywidualne konsultacje z ekspertami celem
szczegółowego omówienia zagadnień
interesujących kursantów.
Do tej pory zrealizowano domenowo-specyficzne środowiska dla użytkowników z 13 strategicznych dziedzin
nauki, w tym Akustyki, Life Science,
Nanotechnologii, Chemii kwantowej
i Fizyki molekularnej czy Ekologii. Cel
został osiągnięty dzięki rozbudowie infrastruktury, rozwojowi zaawansowanych
aplikacji i usług poprzez zapewnienie
ponadregionalności proponowanych
działań oraz ciągłemu rozwojowi bazy
sprzętowej, przy zachowaniu wysokiej
dostępności dla użytkowników. Stopień
skomplikowania architektury systemów
obliczeniowych oraz oprogramowania
specyficznego dla danej dziedziny nauki
wymagał zaangażowania osób z różnych
dziedzin. W ramach projektu PL-Grid NG

Inne narzędzia i aplikacje
Infrastruktura informatyczna dla nauki
to nie tylko wielkie moce obliczeniowe
i/lub ogromne magazyny dla danych
cyfrowych. Wśród „skromniejszych”,
aczkolwiek nie mniej ważnych serwisów,
na pierwszym miejscu należy wymienić
usługę wideokonferencji opartej na technologii Adobe Connect. Jest to wygodne
narzędzie ułatwiające współpracę naukową geograficznie rozproszonych zespołów
badawczych. Można za jego pomocą
prowadzić spotkania robocze, konsultacje
czy szkolenia. Przykładem innej usługi jest
JIRA ułatwiająca prowadzenie projektów
w danej grupie badawczej. Za jej pomocą
możliwe jest, między innymi, przydzielanie zadań dla członków zespołu i śledzenie
statusu ich wykonania. Kolejnym nie
mniej pomocnym narzędziem jest STASH
– repozytorium danych wraz z systemem
ich wersjonowania, i wiele innych. Wspomniane JIRA i STASH łącznie z systemem
Confluence tworzą platformę zarządzania
projektami. Usługi dostępne są poprzez
portal PL-Grid.
Cyfronet nie ustaje w staraniach
o coraz szerszy zakres świadczonych
usług oraz ich wyższą jakość. Zmiany te
są wprowadzane dzięki użytkownikom –
wsłuchiwanie się w sugestie dotyczące ich
potrzeb i oceny działania infrastruktury
obliczeniowej pozwala osiągnąć zakładany cel, którym jest, między innymi, jak
najlepsze dopasowanie narzędzi informatycznych do wymagań użytkowników.
Dynamiczny rozwój dotyczy także udoskonalania infrastruktury towarzyszącej
– w 2014 roku oddano do użytku nową halę
maszyn, a obecnie planowana jest budowa
zapasowego centrum danych. Dane będą
przechowywane w postaci wielostopnio-

wych kopii zapasowych, a dodatkowo
będą archiwizowane
w innej lokalizacji.
Takie geograficzne
rozdzielenie pozwoli
na znaczące zwiększenie ich bezpieczeństwa.
Superwygoda
i superszybkość

Ireneusz Hyra

realizowanych jest kolejnych 14 obszarów
wsparcia informatycznego: dla Medycyny,
Matematyki, Biologii, Geoinformatyki,
Chemii obliczeniowej oraz Energetyki
jądrowej i CFD (ang. Computational
Fluid Dynamics). Przygotowana jest także
baza aplikacji służąca zmatematyzowaniu
i zautomatyzowaniu zagadnień związanych z naukami humanistycznymi, na
przykład z językoznawstwem – do analizy
statystycznej fonemów, z socjologią – do
analizy statystyk, czy z bibliotekoznawstwem – do badania bibliotek jako systemu
komunikacji społecznej (wyszukiwanie
korelacji).

Nowa hala maszyn

Warunki nieodpłatnego korzystania z zasobów obliczeniowych Cyfronetu cechuje duża prostota.
Wystarczy, aby obliczenia dotyczyły
badań naukowych. Uzyskanie dostępu do
Zeusa czy innych superkomputerów w infrastrukturze PL-Grid następuje poprzez
rejestrację w portalu, wystąpienie o grant
obliczeniowy i określenie najwygodniejszej dla użytkownika formy dostępu czy
usługi. Studenci studiów doktoranckich
oraz prowadzący badania naukowe w ramach prac licencjackich/inżynierskich
i magisterskich także mogą prowadzić
obliczenia na superkomputerach Centrum
czy też – w miarę potrzeb – na wszystkich
superkomputerach infrastruktury PL-Grid
w ogólności. Dlaczego warto? Przede
wszystkim następuje skrócenie czasu
wykonywania obliczeń – symulacje, które
przy użyciu pojedynczych komputerów
zajęłyby ponad 150, 700 czy 1000 lat, tu
mogą być wykonane w ciągu zaledwie
kilku dni czy tygodni. PL-Grid oferuje szerokie portfolio pakietów oprogramowania
naukowego, na przykład Mathematica,
Turbomole, Abaqus, SAS, Arcinfo. Infrastruktura zapewnia wysoki poziom kontroli
bezpieczeństwa zasobów oraz wprowadza
ułatwienia dla użytkowników – na przykład, obliczenia można zlecać z dowolnego
miejsca na świecie, ponieważ lokalizacja
urządzeń nie stanowi żadnego ograniczenia
w korzystaniu z nich, a dostępne systemy
gridowe automatycznie wybierają najmniej
obciążone maszyny bądź te, które posiadają
odpowiednie oprogramowanie. Jedno hasło

i login użytkownika dają dostęp do wszystkich usług infrastruktury.
Zostań użytkownikiem
Misją Cyfronetu jest wspieranie polskiego środowiska naukowego, czego
potwierdzenie można odnaleźć, między
innymi, na corocznie organizowanych
konferencjach użytkowników komputerów
dużej mocy, CGW Workshop i na Dniu
Otwartym Cyfronetu. Ważną inicjatywą
i zarazem zachętą dla pokolenia młodych
naukowców jest konkurs na najlepszą
pracę doktorską, realizowaną w oparciu
o zasoby Cyfronetu. Laureaci, oprócz
otrzymania cennych nagród, mają możliwość zaprezentowania efektów swej pracy
badawczej na sesji naukowej w czasie
Dnia Otwartego.
– Wsparcie badań naukowych infrastrukturą informatyczną jest dziś warunkiem koniecznym do rozwoju i współpracy,
szczególnie międzynarodowej. Jesteśmy
przekonani, że dzięki infrastrukturze PL-Grid budujemy europejski standard w tym
zakresie – podkreśla prof. Wiatr.
Dbałość o użytkownika, zapewnienie
mu szerokiego wachlarza usług – szczególnie w zakresie sieci komputerowych,
mocy obliczeniowych oraz bibliotek
wirtualnych i repozytoriów danych – jest
wizytówką ACK „Cyfronet” AGH i całej
infrastruktury PL-Grid.

inż. Mariola Czuchry

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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wykopaliska archeologiczne UJ na Cyprze

Ewdoksia Papuci-Władyka

CO NOWEGO NA AGORZE W PAFOS

Prace na wykopie II, w głębi wykop I, 2013

U

życiem, gdzie nie tylko rozstrzygano
o ważnych sprawach wagi państwowej
i administracyjnej (w budynkach rady czy
sądów itp.) czy wykonywano czynności
o charakterze religijnym (przy agorze
były budowane świątynie i ołtarze), ale też
handlowano, plotkowano i przechadzano
się w cieniu portyków.
Nasze badania mają na celu odkrycie
i opisanie funkcjonowania przestrzeni
publicznej agory, czyli rynku starożytnego miasta Pafos. Agora okresu rzymskiego została zlokalizowana i w bardzo
niewielkim stopniu przebadana przez
cypryjskiego archeologa
Kyriakosa Nicolau, który
ustalił, że funkcjonowała
ona w okresie rzymskim od
II do IV wieku n.e. Miała
formę wielkiego kwadratowego placu (o boku prawie
100 metrów) otoczonego
kolumnowymi portykami
przynajmniej z trzech stron.
Rozpoczynając badania, zadaliśmy pytanie, czy agora
z wcześniejszego okresu
(czyli okresu hellenistycznego) znajdowała się pod
agorą rzymską. Ta hipoteza
badawcza oparta była na
Ołowiany odważnik z imieniem Seleukosa w trakcie odkrycia fakcie, że w starożytności
Wojciech Machowski

płynęły już trzy lata od rozpoczęcia
na Cyprze nowego projektu archeologicznego Zakładu Archeologii Klasycznej
Instytutu Archeologii1. Prace prowadzone
są na terenie starożytnego miasta Nea
Pafos, którego zabytki, podobnie jak te
z Krakowa, wpisane są na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO. Działają tu
liczne ekspedycje archeologiczne, jest to
bowiem prestiżowe stanowisko: w okresie
grecko-rzymskim Pafos była przez długi
czas stolicą Cypru.
Czym była agora w starożytnym mieście? Była rynkiem, centrum tętniącym
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tradycje urbanistyczne były bardzo silne
i elementy topografii z czasów greckich
(ulice, bloki mieszkalne – insulae itp.)
na ogół były zachowywane w czasach
rzymskich.
W trakcie trzech lat badań prowadziliśmy prace terenowe na trzech wykopach
i odkryliśmy wiele reliktów architektury
należących przede wszystkim do okresu
rzymskiego, choć w najgłębszych warstwach mamy też pozostałości z okresu
hellenistycznego. W roku 2012 prace na
wykopie I skupiły się na wyjaśnieniu
chronologii studni, na którą natrafiliśmy
w roku 2011. Okazało się, że miała głębokość około 4 metrów, a wyeksplorowanie
jej zawartości pozwoliło ją datować na
okres wczesnorzymski (II w. n.e.), a nie
hellenistyczny, jak przypuszczaliśmy
w pierwszym sezonie. W wykopie II, który
jest usytuowany przy wejściu do agory od
wschodu, łącznie w trakcie trzech sezonów
odsłoniliśmy 15 pomieszczeń, które prawdopodobnie w większości służyły jako
sklepy (tabernae). Najważniejsze wnioski,
jakie przyniosły badania na tym wykopie,
to mocne dowody na to, że agora rzymska
powstała przypuszczalnie nie w II wieku
n.e., ale wcześniej – w okresie panowania
cesarza Augusta. Mogło to być po wielkim,
potwierdzonym w źródłach pisanych, trzęsieniu ziemi w 15 roku p.n.e. Mamy wiele

Ewdoksia Papuci-Władyka

Wyłaniają się mury na nowo otwartym w roku 2013 wykopie III przy południowym portyku agory

Z kontekstu, w jakim został znaleziony,
wynika, że pochodzi z okresu rzymskiego.
Odkrycia przedmiotów złotych na stanowiskach miejskich, takich jak Pafos, są bardzo
rzadkie, częściej zdarzają się one w trakcie
prac na nekropolach.
Ewdoksia Papuci-Władyka

dowodów na to, że wówczas na terenie
Pafos (np. w dzielnicy willowej w zachodniej części miasta) przeprowadzono prace
niwelacyjne, oczyszczono teren i wybudowano wiele nowych obiektów – mogły
do nich należeć portyki agory.
Pomieszczenia 1–3 w wykopie II uległy zniszczeniu na skutek trzęsienia ziemi
i nigdy nie zostały odbudowane. Dzięki
temu pod zwalonymi ścianami natrafiliśmy na dobrze zachowane przedmioty.
Tak więc grupa wspaniałych zabytków
ruchomych, z których część mieliśmy
okazję zaprezentować na łamach „Alma
Mater” w roku 20112, powiększona została
o nowe „skarby”, wśród których uwagę
zwraca dzbanek brązowy, potłuczone
naczynia gliniane, w tym wielka gliniana
misa do ucierania produktów (mortarium)
z dwoma stemplami wytwórcy oraz graffiti
z imieniem prawdopodobnie właściciela.
Jedną z największych sensacji w zakresie
zabytków ruchomych było odkrycie w roku
2012 złotego kolczyka (a może wisiorka?),
zapewne zgubionego przez starożytnego
mieszkańca Pafos. Jest to niewielki obiekt
z zakończeniem w kształcie liścia bluszczu.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden
zabytek: ołowiany odważnik z inskrypcją
w języku greckim. Wymienia ona niejakiego Seleukosa, syna Iouliosa Bathylosa.
Powstaje pytanie, kim był ten człowiek?
Otóż inskrypcja informuje, że pełnił on
funkcję agoranoma. Był to wysoki rangą
urzędnik państwowy odpowiedzialny za
kontrolę miar, wag oraz cen na agorze.
Na Cyprze, jak dotąd, istnienie tego
urzędu poświadczone było w mieście
Kourion (niedaleko Limassol) od końca
III wieku p.n.e. Tak więc nasz odważnik
potwierdza po raz pierwszy ten urząd
dla Pafos w czasach rzymskich, gdyż na
podstawie ceramiki, z jaką został odkryty
(rzymska tzw. terra sigillata cypryjska),
datuje się najprawdopodobniej na ten
właśnie okres (II w. n.e.)3. Oczywiście, marzymy o tym, by odkryć taki
odważnik lub inny obiekt z inskrypcją
z czasów hellenistycznych, który byłby
niezaprzeczalnym dowodem na istnienie
rynku z tego okresu w badanym przez
nas miejscu. Na razie go nie odkryliśmy,
ale przecież wszystko przed nami, już
niebawem wyruszamy na kolejną kampanię w teren!
Wykop III został wytyczony przy
południowym portyku agory. Celem
jest sprawdzenie, czy znajdowały się tu
jakieś obiekty wcześniejsze niż agora
rzymska. Odkryliśmy dziesięć murów,
fragmenty dwóch podłóg i inne struktury
architektoniczne. Struktury te funkcjonowały w okresie hellenistycznym,
jak wskazuje analiza ceramiki odkrytej
w najniższych warstwach przy murach.

Wyklejone w roku 2012 amfory
alma mater nr 168
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Marcin Iwan

Marcin Iwan

Trzon ekipy kierowanej przez autorkę Rajwę. Umożliwia to wykonywanie zdjęć
tego artykułu stanowią nadzorujący prace z powietrza przy kosztach nieporównywalw terenie dr Wojciech Machowski oraz nie niższych od tych w fotografii lotniczej
mgr Łukasz Miszk (który wykonuje też czy satelitarnej. Te nowe technologie służą
dokumentację fotograficzną w terenie), nam do wdrożenia, oprócz tradycyjnego
architekt mgr Karolina Rosińskasystemu dokumentacji archeologicz-Balik, specjalistki opracowująnej, również nowego systemu
ce ceramikę, czyli nasz materiał
z udziałem geograficznego
masowy: dr Agata Dobosz
systemu informacji (GIS)4.
Badania są finansowane
(amfory transportowe), mgr
z grantu OPUS przyznaEdyta Marzec (hellenistyczZłoty kolczyk
nego kierownik projektu
na ceramika stołowa), mgr
przez Narodowe Centrum
Małgorzata Kajzer (rzymska
Nauki5. Jako jedne z pięceramika typu terra sigillata
Moneta cesarza Klaudiusza Gockiego, III w. n.e.
ciu i jedyne z zakresu nauk
i lampki oliwne), a od roku 2014
humanistycznych zostały one
do ceramologów dołączy mgr
Przykryte zostały następnie grubą warstwą Kamila Nocoń (ceramika kuchenwybrane do filmu reklamującego
niwelacji powstałą w okresie rzymskim. na), mgr Maciej Wacławik (zabytki
działalność NCN6. Środki na prace
Jak dotąd nie jesteśmy w stanie zdecy- metalowe, bazy danych, administroarcheologiczne pochodzą także z Wydowanie stwierdzić, czy wzmiankowane wanie strony internetowej projektu
działu Historycznego Uniwersytetu
struktury były związane z agorą helleni- wraz z Agnieszką Fulińską), dr
Jagiellońskiego oraz od sponsorów.
styczną, której poszukujemy. Należy kon- Meike Droste z Kolonii (terakoty,
Badania UJ na Cyprze objęte
tynuować badania w obrębie wykopu III dokumentacja rysunkowa zabytków
zostały patronatem ambasady RP
w przyszłym sezonie, by odpowiedzieć wydzielonych), mgr Marcin Iwan
w Nikozji. W roku 2013 stanowisko
na to pytanie.
odwiedził ambasador Paweł Dobro(fotografowanie zabytków).
Wraz z upływem czasu i coraz wspawolski w asyście ekipy ogólnocypryjOprócz stałego, wymienionego
nialszymi odkryciami powiększa nam wyżej, zespołu w badaniach w terenie
skiej stacji telewizyjnej Antena, która
się ekipa (w roku 2013 było to niemal w roku 2013 wzięli udział inni
wyemitowała reportaż z tej wizyty.
40 osób). Co roku w badaniach biorą udział specjaliści. Doktor habilitoPonadto nasz projekt został wybrany
z ramienia Instytutu Archeologii pracow- wany Marcin Biborski z Prado „Projektora Jagiellońskiego” 2.
nicy, doktoranci oraz studenci odbywający cowni Konserwacji Zabytków
26 czerwca odbyła się promocja puobowiązkowe ćwiczenia terenowe. Wielu i Archeometalurgii naszego
blikacji. Podczas spotkania z mediaze studentów wraca w następnym roku jako Instytutu przeprowadził konsermi poprowadzonego przez prorektora
wolontariusze. Mamy też zgłoszenia wo- wację przedmiotów metalowych
prof. Stanisława Kistryna, naukowców,
lontariuszy z innych uniwersytetów (z Po- odkrytych w poprzednich dwóch
których teksty znalazły się „Projektorze”,
znania, Torunia czy Jeny), wyraźnie widać sezonach prac, natomiast dr hab.
reprezentowała pisząca te słowa razem
więc, że projekt cieszy się powodzeniem.
Jarosław Bodzek, pracownik naszego z dr Moniką Brzychczy-Włoch z Wydziału
Zakładu, zajął się opraco- Lekarskiego7. I w końcu, by pokazać nasz
waniem odczyszczonych dorobek, została zorganizowana pleneromonet (ponad 130), któ- wa wystawa fotografii na Plantach, której
re mają kluczowe obok poświęcony jest osobny artykuł w tym
ceramiki znaczenie dla numerze „Alma Mater” (s. 29).
datowania kontekstów
archeologicznych. Prace
Ewdoksia Papuci-Władyka
kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej UJ,
w terenie zasilili geodeci,
architekt ekspedycji
Łukasz Bąk i Aleksandra
Rejowicz (absolwenci
AGH), którzy pobierali 1 Strona internetowa projektu: www.pafos-agora.archeo.
i przetwarzali dane pomiauj.edu.pl. Por. „Alma Mater”, nr 139/2011, s. 16–18, oraz
„JU News Letter”, No. 45, Autumn 2011, s. 23.
rowe, zajmowali się foto2
Tytułowy amulet z inskrypcją w alfabecie greckim został
grametrią i pomagali przy
niedawno opublikowany; por. Joachim Śliwa, Magical
stworzeniu numerycznego
Amulet from Paphos with the ιαεω-palindrome, „Studies
modelu stanowiska (ang. 3 in Ancient Art and Civilization”, nr 17 (2013), s. 293–302.
Zostanie opublikowany przez dr. Alfreda Twardeckiego
DEM). Po zakończeniu
z Muzeum Narodowego w Warszawie.
wykopalisk całość terenu 4 System ten opisał w wywiadzie dla serwisu PAP „Nauka
w Polsce” Łukasz Miszk.
została sfotografowana
5
za pomocą małego drona, 6 Nr 2011/01/B/HS3/01282.
Do obejrzenia na stronie NCN i na http://www.youtube.
tzw. quadrokoptera, stecom/watch?v=eca-LnFv_Ww
7
Praca przy myciu i segregacji ceramiki rowanego przez Michała
www.projektor.uj.edu.pl
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OPIEKUŃCZE RAMIONA AFRODYTY
Plenerowa wystawa zdjęć z krakowskich wykopalisk w Nea Pafos

W

dniach 26 maja –
22 czerwca 2014, spacerując po krakowskich Plantach, można było obejrzeć
wystawę zdjęć zatytułowaną
Pod opieką Afrodyty. Archeolodzy krakowscy odkrywają
rynek Pafos, stolicy grecko-rzymskiego Cypru, poświęconą „Paphos Agora Project”
– wykopaliskom prowadzonym przez Zakład Archeologii
Klasycznej Instytutu Archeologii UJ pod kierunkiem prof.
Ewdosii Papuci-Władyki.
Projekt ma na celu przebadanie rynku starożytnej stolicy Cypru – miasta Pafos, i odnalezienie jego najstarszych
struktur. Miejsce to znajduje
się w obrębie stanowiska
wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. Pomysłodawcą
zaprezentowania wyników
badań krakowskich archeo- Wernisaż wystawy
logów jest Marcin Kumięga, student i uczestnik badań na agorze
Na wystawę składało się dwanaście
w Pafos. W realizację przedsięwzięcia
plansz prezentujących warunki i metozaangażowali się doktoranci i studenci
dy pracy na Cyprze, krakowską ekipę,
Instytutu Archeologii, nad którymi opiestanowiącą trzon ekspedycji (kadrę,
kę merytoryczną sprawowała kierownik
specjalistów, studentów), a także odkryte
projektu. Wystawa nie doszłaby do skutku,
w trakcie trzech lat kampanii struktury
gdyby nie pomoc finansowa przedstawiarchitektoniczne i ruchome zabytki. Były
cieli Fundacji Archaeologica i Wydziału
to zarówno masowo wydobywane spod poKultury Urzędu Miasta Krakowa.
wierzchni ziemi fragmenty naczyń, lampki

oliwne, jak i unikatowe na skalę światową
przedmioty, takie jak złoty kolczyk, brązowa waga czy też rzymski miecz.
Przez pierwsze dwa tygodnie można
było obejrzeć wystawę w rejonie Bunkra
Sztuki, gdzie gościła do 8 maja, a następnie
na alejce w rejonie Teatru im. Słowackiego, gdzie prezentowana była do końca
ekspozycji.

Małgorzata Kajzer
Łukasz Miszk
Maciej Wacławik

Autorzy przedsięwzięcia składają podziękowania Fundacji Archaeologica i Wydziałowi Kultury Urzędu Miasta Krakowa
za wsparcie inicjatywy. Wyrazy wdzięczności składają także Markowi Jasickiemu
z Estrady Krakowskiej/Cafe Zakopianka,
który pomógł pokonać nieprzewidziane
przeszkody związane z montażem.

alma mater nr 168
Wystawa przy Teatrze im. Słowackiego
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DAR DLA MUZEUM GEOLOGICZNEGO UJ
K

olekcja Muzeum Geologicznego
Instytutu Nauk Geologicznych UJ
została wzbogacona o nowy eksponat: Barbara Vecer, była pracowniczka austriackiej
służby geologicznej, podarowała Muzeum
porcelanowe popiersie prof. Wilhelma Haidingera (1795–1871), wybitnego geologa
austriackiego. Przy tej okazji 8 kwietnia br.
zorganizowano w Muzeum sesję z udzia-

łem, między innymi, konsula honorowego
Republiki Austrii Andrzeja Tombińskiego,
dyrektora Muzeum w Bochni Jana Flasza,
władz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
oraz Instytutu Nauk Geologicznych. Figura przedstawiająca uczonego jest częścią
wystawy stałej Muzeum Geologicznego.
Spotkanie było okazją do przypomnienia sylwetki mineraloga. Z punktu wi-

dzenia geologii
Polski na szczególną uwagę
zasługują jego
zainteresowania Karpatami Galicyjskimi.
Poniżej publikujemy tekst prof. Andrzeja Ślączki poświęcony XIX-wiecznym
badaniom Karpat.

Red.

O BADANIACH GEOLOGICZNYCH KARPAT POLSKICH
W XIX WIEKU
Z

ainteresowanie w XIX wieku geologów monarchii austriackiej geologią
południowej części Polski związane było
z włączeniem do niej tej części Królestwa
Polskiego.
W początkowym okresie były to przeglądowe wyprawy naukowe przyrodników
i mineralogów. Niewątpliwie najwybitniejszym był prof. Baltazar Hacquet (1739–
–1815), między innymi kierownik Katedry
Historii Naturalnej UJ w latach 1805–1809,
a także Karl von Schindler, administrator
salin galicyjskich. Pozostawili oni przede
wszystkim opisy tekstowe mijanych po
drodze odsłonięć skalnych. Wyprawy te
miały na celu głównie rozpoznanie złóż
soli, a także występowania solanek oraz
rud żelaza, które eksploatowano w tym
czasie pomiędzy Duszatynem a Cisną oraz
w okolicy Skola, Stryja i Bizuna.
Wykonywane nieliczne mapy geologiczne były, poza obszarem Tatr, bardzo
ogólne i wydzielano w obrębie Karpat północnych praktycznie tylko jedną formację
skalną: Piaskowiec Karpacki. Od takiego
ujęcia kartograficznego odbiega wyraźnie
wcześniejsza mapa geologiczna Stanisława
Staszica z roku 1806 (Carta Geologica Poloniae, Moldavie, Transilvanie...), na której
autor wyodrębnił w Karpatach północnych
szereg ogniw litostratygraficznych, których
granice zbliżone są w niektórych przypadkach do obrazu współczesnego. Takie
szczegółowe mapy zaczęły powstawać dla
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Wycinek mapy geologicznej Haidingera z 1844 roku przedstawiający zachodnią Galicję

Karpat północnych dopiero w 2. połowie
XIX wieku. Mapa ta, aczkolwiek wykonana jeszcze staroświecką, niezbyt czytelną
manierą, wraz z dziełem O ziemiorodztwie
Karpatów (1815) dorównuje ówczesnemu
poziomowi geologii europejskiej i jest
oryginalnym poglądem na budowę geologiczną dawnych ziem Królestwa Polskiego
i obszarów sąsiednich. Od ogólnych opisów

odbiegają również prace Ludwika Zejsznera (1805–1871) – wybitnego polskiego
geologa i paleontologa, kierownika Katedry Mineralogii UJ w latach 1829–1833
i 1848–1857.
Bardziej szczegółowe terenowe badania geologów austriackich obszaru Karpat
Galicyjskich rozpoczęły się po utworzeniu
w 1849 roku przez cesarza Franciszka Jó-

Fot. Wojciech Gruza

zefa I cesarskiego Instytutu Geologicznego
(k.k. Geologische Reichanstalt, obecnie
Geologische Bundesanstalt), na dyrektora którego powołano dr. Wilhelma von
Haidingera (1795–1981). Był to wybitny
austriacki mineralog, geolog i fizyk, który
studiował w Grazu pod kierunkiem słynnego profesora mineralogii Frederyka Mohsa
oraz we Freibergu. Podejmował podróże
naukowe po Europie, a w 1822 roku osiadł
czasowo w Edynburgu, gdzie przetłumaczył
na angielski dzieło mineralogiczne Mohsa
z własnymi uzupełnieniami.
W 1840 roku został powołany na stanowisko radcy górniczego w Wiedniu
i opiekuna Cesarskiego Muzeum Mineralogicznego, które pod jego kierownictwem
stało się najświetniejszym w Europie. Po
1843 roku Haidinger prowadził serię wykładów z mineralogii, zebranych w dziele
Handbuch der bestimmenden Mineralogie.
Dbał o popularyzację wiedzy przyrodniczej,
między innymi zorganizował towarzystwo
przyjaciół nauk przyrodniczych (Freunde
der Naturwissenschaften). Istotnym osiągnięciem Haidingera w tym czasie było
opracowanie pierwszej przeglądowej mapy
monarchii austriackiej w skali 1 : 864 000
(w 1845 roku), z objaśnieniami. Należy podkreślić, że doceniał on osiągnięcia polskich
geologów, między innymi włączając wyniki
badań kartograficznych prof. Zejsznera do tej
mapy, co wyraźnie zaznaczył w legendzie,
a także wprowadzając nazwę „domeykit” dla
odkrytego w 1844 przez geologa i mineraloga Ignacego Domeykę minerału z gromady
arsenków (arsenek miedzi). Interesował się
również solami Wieliczki oraz marglami
kredowymi okolic Lwowa.
Jednocześnie nie zaniedbywał badań
na polu fizyki – jednym z jego osiągnięć
było odkrycie w 1844 roku zjawiska, które
pozwala w pewnych warunkach dostrzec
gołym okiem liniową polaryzację światła.
Osiągnięcia naukowe dr. Haidingera,
zarówno na polu mineralogiczno-geologicznym, jak i fizycznym były bardzo
wysoko oceniane, wybrany został do Cesarskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Pruskiej
Akademii Nauk, Królewskiej Szwedzkiej
Akademii Nauk i Cesarskiej Rady Agrokultury i Górnictwa. Jego nazwiskiem
nazwano jeden z kraterów na księżycu, górę
w Nowej Zelandii, minerał (haidingeryt),
specjalną lupę do analizy kryształów oraz
zjawisko związane z polaryzacją (miotełki
Haidingera).

Sesja poświęcona Wilhelmowi Haidingerowi (1795–1871)
w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych UJ

Barbara Vecer przekazuje porcelanowe popiersie XIX-wiecznego uczonego
do zbiorów Muzeum Geologicznego UJ

Andrzej Ślączka

emerytowany profesor
w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Od lewej: Barbara Vecer, prof. M. Adam Gasiński, dr hab. Michał Gradziński
alma mater nr 168
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CO WYŚWIETLA „PROJEKTOR JAGIELLOŃSKI” 2
O

Drugie wydanie „Projektora Jagiellońskiego” zawiera zbiór krótkich, popularnonaukowych tekstów
prezentujących nowatorską naukę uprawianą na UJ

środowiska naukowego, jak z pewnością
trudno jest im zrozumieć nasz naukowy
język, a jak nam, naukowcom, niełatwo
opowiadać wprost o naszych badaniach.
Ale musimy i chcemy się starać – przyznaje
prof. Jolanta Jura, biotechnolog zajmująca się, między innymi, genetycznymi
uwarunkowaniami raka nerki. Ideą leżącą
u podstaw pomysłu na „Projektor Jagielloński” jest właśnie założenie, że mogą go
bez trudności przeczytać i pojąć wszyscy ci,

W konferencji prasowej promującej drugie wydanie „Projektora Jagiellońskiego”, zorganizowanej
3 lipca 2014, uczestniczyli od prawej: prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn, rzecznik UJ Adrian Ochalik,
redaktor publikacji dr Piotr Żabicki. Uczonych reprezentowały (w środku od lewej): dr Monika Brzychczy-Włoch
z Katedry Mikrobiologii WL UJ CM oraz prof. Ewdoksia Papuci-Władyka z Instytutu Archeologii UJ
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którzy są po prostu ciekawi tego, co dzieje
się w świecie badań i odkryć. – Drugie
wydanie „Projektora Jagiellońskiego” jest
publikacją na rynku polskim szczególną.
W niej to, językiem popularnonaukowym,
sami opowiadamy o uniwersyteckich badaniach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
czytelników spoza środowiska akademickiego oraz mediów poszukujących tematów
związanych z polską nauką, ukazujemy
różnorodne projekty i uczelniane osiągnięcia. W ten właśnie sposób zapraszamy do
świata nauki, zapraszamy w gościnne progi
Uniwersytetu Jagiellońskiego! – przekonuje
prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w rekomendacji zamieszczonej na okładce książki.
Wydawcy „Projektora” mają nadzieję,
że ich książka zbuduje i utrwali wizerunek
Uniwersytetu – miejsca, gdzie pracują
profesjonaliści i pasjonaci, gdzie tworzy
się różnorodną i interesującą nauką i gdzie
warto studiować oraz rozwijać własne
aspiracje. Bo to właśnie nauka jest tym
„produktem”, który winien najlepiej reklamować i przyciągać na Uniwersytet kolejne
pokolenia młodych ludzi.

Piotr Żabicki

specjalista ds. promocji nauki
w Dziale Promocji i Informacji UJ

Fot. Anna Wojnar

d tajnych nazistowskich archiwów,
przez wykopaliska na Cyprze, zbuntowane pszczoły, szybkie wykrywanie sepsy
i materiały o niespotykanych właściwościach aż po matematyczne przewidywanie
przyszłości. Taka jest zawartość drugiego
wydania „Projektora Jagiellońskiego” – zbioru krótkich tekstów, popularnonaukowych
migawek, pokazujących nowatorską naukę
uprawianą na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Niebagatelne zainteresowanie pierwszym wydaniem „Projektora” (2012),
między innymi liczne relacje w mediach
bazujące na tej publikacji, nie pozostawiło
wątpliwości, że książka ta winna mieć kolejne wydanie. W ciągu kilku miesięcy przygotowanych zostało sześćdziesiąt tekstów
o uniwersyteckich projektach naukowych.
Artykuły w „Projektorze” zostały
pogrupowane w dwanaście rozdziałów.
Podział ten, co jest charakterystyczne dla
„Projektora”, nie odpowiada dokładnie podziałowi uczelni na poszczególne wydziały
(których jest 15). Nowoczesna nauka jest
interdyscyplinarna i wielowątkowa, a i życie codzienne czytelników nie odnosi się
do dyscyplin akademickich, a bardziej do
tak podstawowych aspektów jak edukacja,
kultura, środowisko, choroby nowotworowe
czy leki. I takie właśnie rozdziały znaleźć
można w „Projektorze Jagiellońskim”
– Praca nad tekstem do „Projektora Jagiellońskiego” pozwoliła mi lepiej spojrzeć
na to, jak moje badania widzą osoby spoza

100 LAT PSYCHOTERAPII
I BADAŃ STRESU POURAZOWEGO W KRAKOWIE
P

ierwszy wykład na temat diagnozowania zaburzeń pourazowych i ich
leczenia psychoterapią został wygłoszony
24 października 1914. Było to pierwsze
wystąpienie na ten temat w Krakowie,
a prawdopodobnie i w Polsce. Katedra
Psychoterapii UJ CM pragnie uczcić tę
rocznicę, zapraszając wszystkich chętnych
do udziału w konferencji, której tematem
będzie historia badań zaburzeń pourazowych na Uniwersytecie Jagiellońskim
i historia równocześnie wprowadzanej do
ich leczenia psychoterapii.
Powszechnie uważa się, że sto lat
temu nauka psychoterapii rozwijała się
głównie w ośrodkach Wiednia i Zurychu.
Dostrzeżenie przez psychiatrów krakowskich znaczenia zastosowania psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych,
a szczególnie zaburzeń pourazowych,
pokazuje jak bardzo nowoczesne były
początki psychoterapii w Krakowie i na
Uniwersytecie Jagiellońskim na tle jej
rozwoju w innych ośrodkach akademickich ówczesnej Europy. Rozpoczęte
wówczas badania zaburzeń pourazowych
są kontynuowane w Krakowie do dziś,
praktycznie bez przerw innych niż okres
drugiej wojny światowej.
Wykładowcami na konferencji, która
odbędzie się 24 października 2014 w Collegium Medicum, przy ul. św. Anny 12
w Krakowie, będą: John Forrester – profesor Uniwersytetu w Cambridge, historyk
nauki, autor licznych publikacji dotyczących historii psychoanalizy, między
innymi znanej w Polsce książki Kobiety
Freuda, oraz Angela Graf-Nold – psychoanalityk w Zurychu, kustosz muzeum
Kliniki w Burghölzl, autorka publikacji
o początkach psychologii analitycznej,
między innymi o pracowni galwanometrii.
Konferencja będzie również jednym
z wydarzeń uświetniających obchody
Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie wykłady będą
tłumaczone symultanicznie na języki
polski i angielski. Za udział w konferencji
zostaną przyznane punkty edukacyjne.

Udział w konferencji jest bezpłatny,
wymagana jest jedynie rezerwacja miejsc,
która od 1 września 2014 jest dostępna na
stronie internetowej konferencji.
Więcej informacji dotyczących przedsięwzięcia można znaleźć na stronie orga-

nizatora – Katedry Psychoterapii UJ CM:
www.psychoterapia.wl.uj.edu.pl

Krzysztof Rutkowski

p.o. kierownika Katedry Psychoterapii UJ CM
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SPOTKANIE GEOGRAFÓW Z CAŁEGO ŚWIATA
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

P

restiżowa Konferencja Regionalna
Międzynarodowej Unii Geograficznej
(MUG) Changes, Challenges, Responsibility (Zmiany, wyzwania, odpowiedzialność)
odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim
w dniach 18–22 sierpnia 2014. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego (IGiGP UJ)

oraz Dział Promocji i Informacji, Sekcję
Organizacji Konferencji UJ i było jednym
z wydarzeń obchodów Jubileuszu 650-lecia UJ, odbywających się pod patronatem
honorowym prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego.
W komitecie honorowym konferencji
zasiadali: prezydent Krakowa prof. Jacek
Majchrowski, rektor UJ prof. Wojciech

Otwarcie Konferencji odbyło się w Auditorium Maximum UJ. W pierwszym rzędzie drugi od lewej:
prof. med. Zbigniew S. Pawłowski, syn Stanisława Pawłowskiego, twórcy geografii poznańskiej
w latach 1919–1939, rozstrzelanego przez Niemców w Poznaniu w dniu 6 stycznia 1940 roku
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Nowak, prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Michał Kleiber oraz przewodniczący
Międzynarodowej Unii Geograficznej prof.
Władimir Kolossow.
Coroczne konferencje Międzynarodowej Unii Geograficznej to największe
międzynarodowe spotkania geografów.
Unia istnieje od 1922 roku, ale w Polsce taka
konferencja była dotychczas zorganizowana tylko raz – w 1934 roku w Warszawie,
pod patronatem honorowym prezydenta
Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa
Piłsudskiego. Kilkanaście lat temu Polskie Towarzystwo Geograficzne podjęło
inicjatywę, aby ponownie zorganizować
konferencję MUG w Polsce. W prace przygotowawcze włączyło się łącznie osiem
polskich ośrodków geograficznych, w tym
IGiGP UJ, której to jednostce powierzono
organizację tegorocznej konferencji. Przedstawiciele wszystkich inicjatorów utworzyli
komitet sterujący konferencji, który od roku
2010 stanowił ciało doradcze komitetu
organizacyjnego. Na przewodniczącego
komitetu sterującego wybrano prof. Marka
Degórskiego, dyrektora Instytutu Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
w Warszawie, zaś na przewodniczącą komitetu organizacyjnego dr hab. Anitę Bokwę
z IGiGP UJ.
Uroczyste otwarcie konferencji zorganizowane 18 sierpnia 2014 w Auditorium

Fot. Jerzy Sawicz

Otwarcie Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej
(MUG). Od lewej: przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab. Anita
Bokwa, doradca społeczny prezydenta RP Bronisława Komorowskiego prof.
Paweł Swianiewicz, tłumaczka Urzędu Miasta Krakowa, prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski, prorektor UJ prof. Piotr Laidler, przewodniczący MUG
prof. Władimir Kolossow, wiceprezes PAN prof. Marek Chmielewski, przewodniczący Komitetu Sterującego Konferencji prof. Marek Degórski

Biologii i Nauk o Ziemi
UJ na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ. Codziennie odbywało się 30
równoległych sesji referatowych, zorganizowanych
zarówno przez komisje
MUG, jak i samych uczestników konferencji; ponadto prezentowane były
wystąpienia w postaci po- W konferencji wzięło udział około 1400 osób z 64 krajów,
w tym około 350 osób z Polski
sterów. Tematyka obrad
obejmowała szeroki wachlarz zagadnień (poświęcona degradacji krajobrazu) odbyła
zarówno z zakresu geografii fizycznej, jak się przed konferencją, a druga (ukazująca
i geografii człowieka. Każdego dnia odby- walory przyrodnicze i kulturowe środkowej
wała się także sesja plenarna z udziałem Polski) po jej zakończeniu. W czasie konwszystkich uczestników. Trzy sesje plenarne ferencji miała miejsce uroczysta kolacja,
w kolejnych dniach trwania konferencji która została zorganizowana w kopalni soli
były poświęcone trzem słowom kluczo- w Wieliczce i była poprzedzona krótkim
wym konferencji: Changes, Challenges, zwiedzaniem najważniejszych obiektów
Responsibility. Na każdej z nich zaproszeni podziemnego muzeum.
eksperci prezentowali przekrojowe odczyty
W konferencji wzięło udział około 1400
ukazujące dane zagadnienie w różnych per- osób z 64 krajów, w tym około 350 osób
spektywach. Ostatnia sesja plenarna w dzień z Polski. Najwięcej uczestników (powyżej
zakończenia konferencji była panelem dys- 40 osób) przyjechało do Krakowa z Niekusyjnym z udziałem wszystkich ekspertów. miec, Japonii, Czech, Wielkiej Brytanii,
Uczestnicy konferencji brali udział nie Chin, Federacji Rosyjskiej, USA, Francji
tylko w samych obradach, ale także w wyda- i Węgier. Łącznie w ramach konferencji
rzeniach towarzyszących konferencji. Przed miało miejsce 290 sesji tematycznych
rozpoczęciem konferencji miały miejsce poświęconych różnym zagadnieniom
wspomniane zawody Międzynarodowej geograficznym. Wygłoszono około 1200
Olimpiady Geograficznej, odbyły się także referatów i zaprezentowano około 220 pozebrania i seminaria sześciu komisji MUG, sterów. Wyniki obrad zostaną przygotowane
zorganizowane w Poznaniu, Warszawie do publikacji przez poszczególne komisje
i Krakowie przez polskich badaczy. W cza- MUG jako zbiory artykułów w zagraniczsie konferencji, równolegle z obradami, nych czasopismach geograficznych oraz
odbyły się cztery warsztaty organizowane jako monografie.
przez specjalistów z Polski i zagranicy, poAnita Bokwa
adiunkt w Zakładzie Klimatologii Instytutu Geografii
nadto zorganizowano dla uczestników dwie
i Gospodarki Przestrzennej UJ
wycieczki akademickie, z których jedna
Maciej Banach

Maximum UJ swoją obecnością oraz okolicznościowymi adresami wygłoszonymi do
uczestników uświetnili: prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski, prorektor UJ ds.
Collegium Medicum prof. Piotr Laidler, doradca społeczny prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej prof. Paweł Swianiewicz, przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej
prof. Władimir Kolosow, wiceprezes Polskiej
Akademii Nauk prof. Marek Chmielewski
oraz przewodniczący komitetu sterującego
konferencji prof. Marek Degórski. Ponadto
w otwarciu konferencji wzięli udział nestorzy
polskiej geografii z całej Polski oraz rodziny
nieżyjących już wybitnych polskich geografów. W czasie uroczystości otwarcia Kathryn
Berg i prof. Lex Chalmers z Komitetu Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej przy
MUG oraz prof. Jacek Majchrowski wręczyli
złote medale uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w czasie olimpiady. Zawody
te odbywają się zawsze w dniach poprzedzających konferencję MUG, a w Krakowie
zostały zorganizowane na Uniwersytecie
Pedagogicznym. Zdobywcą 1. miejsca został
James Mullen (USA). Uczestnicy uroczystości otwarcia konferencji wysłuchali recitalu
chopinowskiego w wykonaniu Mateusza
Matei i wykładu inauguracyjnego o znaczeniu
geografii jako nauki, wygłoszonego przez
prof. Leszka Kosińskiego.
Pierwszego dnia konferencji została także otwarta w Muzeum UJ wystawa Rozwój
myśli geograficznej w Polsce, która będzie
czynna do początku grudnia 2014 roku.
Wystawa jest jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji.
W kolejnych czterech dniach (19–22
sierpnia 2014) obrady konferencyjne
odbywały się w budynkach Wydziału

Kalendarium dziejów geografii polskiej
W związku z Konferencją Regionalną Międzynarodowej Unii Geograficznej „Kraków
2014” komitet sterujący postanowił przygotować wydawnictwa, które pozwolą uczestnikom – zwłaszcza zagranicznym – poznać lepiej polską geografię, jej tradycje, twórców,
osiągnięcia, zamierzenia na przyszłość. Taką pozycją jest Kalendarium dziejów geografii
polskiej (wybór) – History of Geography in Poland (selected items) autorstwa prof. Antoniego
Jackowskiego z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest to pierwsze tego typu wydawnictwo w polskiej literaturze geograficznej (s. 426, w tym
145 ilustracji).
Kalendarium stanowi skondensowany opis dziejów geografii polskiej od jej początków do
czasów współczesnych (rok 2013). Przedstawione fakty i wydarzenia dotyczą sfery merytorycznej – rozwoju idei i kierunków badań geograficznych (w tym podróży i odkryć), i personaliów – prezentują wybitnych badaczy i nauczycieli, którzy tę naukę rozwijali, a swą
wiedzę i ideały przekazywali następnym pokoleniom. Trzeci człon rozważań wiąże się z rozwojem instytucjonalnym,
czyli powstawaniem instytucji i organizacji naukowych.
Po raz pierwszy w naszej literaturze historyczno-geograficznej szeroko został zaprezentowany wątek związany z geografią
podczas drugiej wojny światowej. Uwypuklono również dorobek w zakresie praktycznego wykorzystania badań geograficznych, co potem określono nazwą „geografii stosowanej”. Wartość pracy podnosi fakt, że autor przytacza wiele wydaalma mater nr 168
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rzeń, które przedtem nie były znane.
Red.

GEOGRAFICZNA WYSTAWA W COLLEGIUM MAIUS
Z
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Otwarcie wystawy; przemawia prorektor UJ prof. Piotr Laidler. Od prawej: przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej prof. Władimir Kolossow, przewodniczący Komitetu Sterującego Konferencji prof.
Marek Degórski, dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka; od lewej autorzy wystawy dr Małgorzata
Taborska z Muzeum UJ oraz prof. Antoni Jackowski z Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Julian Pol i praprawnuczka Barbara Pol-Jelonek), Stanisława Pawłowskiego (syn
Zbigniew), Wiktora Ormickiego (syn Jacek), Antoniego Wrzoska (córka Justyna),
Jana Flisa oraz Józefa Szaflarskiego. Słowa
powitalne wygłosili kolejno: prof. Krzysz-

tof Stopka – dyrektor Muzeum UJ, prof.
Piotr Laidler – prorektor UJ, prof. Marek
Degórski – przewodniczący komitetu sterującego konferencji, oraz prof. Władimir
Kolossow– przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Na wystawie zgromadzono wiele cennych eksponatów
– stare druki, publikacje, mapy, instrumenty naukowe,
pomoce dydaktyczne, materiały archiwalne
alma mater nr 168

Fot. Jerzy Sawicz

okazji odbywającej się w Krakowie
Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej (MUG) (18–22
sierpnia 2014) w Collegium Maius otwarta
została wystawa zatytułowana Rozwój
myśli geograficznej w Polsce. Organizatorami przedsięwzięcia były Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,
zaś autorami – pomysłodawca prof. Antoni
Jackowski z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
(PTG) oraz kustosz muzealny dr Małgorzata Taborska z Muzeum UJ. Jest to pierwsza
ekspozycja o takim charakterze w Polsce.
Dotychczasowe przedsięwzięcia, między
innymi związane z XIV Kongresem MUG
w sierpniu 1934 roku w Warszawie, ograniczały się wyłącznie do prezentacji osiągnięć
kartograficznych.
W uroczystym otwarciu wystawy
uczestniczyło kilkuset geografów z całego
świata. Na zaproszenie organizatorów
w wernisażu wzięli udział goście szczególni – potomkowie wybitnych polskich
geografów: Wincentego Pola (prawnuk

Zorganizowanie wystawy nie było
sprawą prostą. Prace nad jej przygotowaniem trwały blisko dwa lata. W pięciu
salach wystawowych mieszczących się na
parterze Collegium Maius zobrazowano
przełomowe momenty z dziejów polskiej
myśli geograficznej do 1945 roku. Zaprezentowano wiele cennych eksponatów:
stare druki, publikacje, mapy, instrumenty
naukowe, pomoce dydaktyczne, materiały
archiwalne.
Wprowadzeniem do całej ekspozycji
jest ukazanie mapy jako podstawowego
narzędzia pracy geografa (sala I). W sali
II ukazano narodziny polskiej geografii

i jej rozwój do czasów Komisji Edukacji
Narodowej. Początkowy okres formowania się geografii w Polsce to, obok prac
astronomicznych, pierwsze opisy kraju
w kronikach przedstawiających nasze tereny i naszą historię. Największym polskim
kronikarzem był Jan Długosz (1415–1480).
Jego Chorographia Regni Poloniae stanowi
pierwszy szczegółowy opis geografii kraju.
W okresie odrodzenia profesorami Akademii Krakowskiej byli, między innymi,
twórcy pierwszych podręczników geograficznych: Jan z Głogowa, Jan ze Stobnicy,
Maciej Miechowita. Wtedy pojawiają się
także pierwsze mapy: Tabula Sarmatiae

Ze zbiorów Muzeum UJ

Jerzy Sawicz

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyło kilkuset geografów z całego świata, a także zaproszeni goście.
Drugi od lewej Stanisław Dziedzic, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK,
czwarty od lewej Jacek Ormicki, syn prof. Wiktora Ormickiego, zamordowanego przez Niemców
w obozie koncentracyjnym Mauthausen Gusen 17 września 1941

Jerzy Sawicz

Globus Ziemi, Gerard Merkator, Leuvain, Belgia,
1541

Integralną część wystawy stanowią plansze eksponowane w Ogrodzie Profesorskim oraz w Zaułku
Estreichera. Planszę dotyczącą geografii polskiej w latach drugiej wojny światowej oglądają potomkowie
Wincentego Pola – praprawnuczka Barbara Pol-Jelonek i prawnuk Julian Pol

(Kraków 1526–1528) oraz Mappa in
qua illustrantur ditiones Regni Poloniae
ac Magni Ducatus Lithuaniae (Kraków
1526–1528), obie autorstwa Bernarda
Wapowskiego (1450–1535). Wykłady
z zakresu geografii rozpoczęto na krakowskiej uczelni już po 1490 roku. Pomocami
dydaktycznymi były, między innymi, globusy, z których niektóre są eksponowane na
wystawie (m.in. słynny Globus Jagielloński
z 1511 roku). Prezentowane są również
instrumenty: astrolabium Jana Brożka, profesora Akademii Krakowskiej (ok. 1370),
torquetum wykonane dla Marcina Bylicy
(1487), globus Ziemi Martina Behaima
(1492), globus Ziemi Gerarda Merkatora
(1541), barometr naczyniowy zakupiony
przez Jana Śniadeckiego w Paryżu (1786).
Ważną rolę w rozwoju geografii odegrała
alma mater nr 168
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Ze zbiorów Muzeum UJ

Grafometr, Claude Langlois,
Paryż 1730–1750

Eugeniusz Romer). Romer był autorem,
między innymi, Atlasu geograficzno-statystycznego (1916), który odegrał istotną
rolę w dyskusjach nad delimitacją granic
państwa polskiego po 1918 roku. Geografia
rozwijała się również w Warszawie (Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz).
W okresie zaborów powstały pierwsze
globusy Ziemi z polskimi nazwami (lata
1840–1860), produkowane w wytwórni
Abla Klingera w Norymberdze. Niedługo
potem powstały kolejne globusy – tym
razem produkowane w czeskich Roztokach
koło Pragi (od 1872 roku).
Były zatwierdzone jako
pomoc dydaktyczna dla
szkół. Na terenach Polski
zaczęto produkować takie

Jerzy Sawicz

Komisji Edukacji Narodowej (1773–1794)
i Hugo Kołłątaj.
Początki nowożytnej geografii polskiej
(sala III) wiążą się z utworzeniem przez
Wincentego Pola (1807–1872) na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszej w Polsce
katedry geografii (1849), która była drugą
w kolejności chronologicznej na świecie
(po Berlinie, 1820). Wincenty Pol wprowadził do programu studiów geograficznych
jako obowiązkowe wycieczki terenowe.
Działalność uniwersytecka Pola trwała
jednak krótko. W 1852 roku został usunięty

ganizowanych przez różne państwa świata,
w tym również przez państwa zaborcze.
W okresie II Rzeczypospolitej formułowały się znamienite polskie szkoły geograficzne, powstające w ośrodkach akademickich w Krakowie (Ludomir Sawicki,
Jerzy Smoleński, Walenty Winid), Lwowie
(Eugeniusz Romer, Henryk Arctowski),
Warszawie (Stanisław Lencewicz, Bogdan
Zaborski, Antoni Sujkowski, Stanisław
Srokowski), Poznaniu (Stanisław Pawłowski, Stanisław Nowakowski) i Wilnie
(Mieczysław Limanowski, Kazimierz
Jantzen) (sala IV). Powstały nowe dyscypliny o charakterze wybitnie aplikacyjnym
(np. geografia turyzmu), ponadto geografowie odgrywali znaczącą rolę w rozwoju
planowania przestrzennego i regionalnego. Obok ośrodków uniwersyteckich
geografia uprawiana była w instytutach
naukowych: Śląskim (Antoni Wrzosek,
Stanisław Berezowski), Bałtyckim
(wielu geografów),

przez władze austriackie za działalność
patriotyczną. Katedrę reaktywowano
dopiero w 1877 roku (Franciszek Czerny-Schwarzenberg). W 1917 roku przejął ją
Ludomir Sawicki, tworząc wraz z Jerzym
Smoleńskim nowoczesny Instytut Geograficzny. Druga na ziemiach polskich katedra
geografii powstała w 1883 roku na Uniwersytecie we Lwowie (Antoni Rehman, potem
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globusy dopiero po
zakończeniu pierwszej wojny światowej.
W XIX wieku pojawiły
się też pierwsze czasopisma geograficzne.
Polacy bardzo aktywnie
uczestniczyli w wyprawach geograficznych, or-

Torquetum (instrument
służący
do pomiaru współrzędnych ciał niebieskich
alma mater
nr 168
w układzie równikowym i ekliptycznym), Hans Dorn, Buda, Węgry, 1487

Ze zbiorów Muzeum UJ, fot. Jerzy Sawicz

Autorzy wystawy: dr Małgorzata Taborska z Muzeum UJ
oraz prof. Antoni Jackowski z Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ

Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, fot. Jerzy Sawicz

Wielkie zainteresowanie geografów, zwłaszcza z angielskiej strefy językowej, wzbudzała wydana w 1845
roku w Londynie praca Pawła Edmunda Strzeleckiego Physical description of New South Wales and Van
Diemen’s Land. Była to pierwsza w literaturze monografia geograficzna tej części Australii

Niemców w obozie koncentracyjnym
w Sachsenhausen w styczniu 1940 roku.
Ze względu na rangę nauczania geografii
dla wychowania społeczeństwa odrębne po-

Ze zbiorów Muzeum UJ, fot. Jerzy Sawicz

Badań Spraw Narodowościowych (Wiktor Ormicki). Specyficzną placówką był
Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG).
Funkcję koordynatora badań naukowych
pełniło Polskie Towarzystwo Geograficzne. Ważną rolę w popularyzacji geografii
odgrywały dwie prywatne oficyny wydawnicze: krakowski ORBIS Ludomira
Sawickiego i lwowska Książnica – Atlas
Eugeniusza Romera. Ekspozycję w tej sali
kończą wojenne wydawnictwa geografów
opublikowane za granicą (np. Stanisław
Pawłowski, Michał Janiszewski) oraz
w podziemnej Polsce (Jan Dylik, Maria
Czekańska, Antoni Wrzosek). Wzrusza
widok instrumentów naukowych (klizymetr oraz artaria z początku XX wieku) będących własnością prof. Jerzego
Smoleńskiego, zamordowanego przez

Teodolit, Gustaw Gerlach, Warszawa, 1930

mieszczenie poświęcono geografii szkolnej
(sala V). Prezentowane są dzieła głównych
polskich dydaktyków i metodyków w tym
zakresie, a także podręczniki szkolne napisane
przez wybitnych geografów. Eksponowane są
również przykłady podstawowego instrumentarium dydaktycznego.
Ekspozycja do 1945 roku wzbogacona jest o plansze tematyczne wystawione
w Ogrodzie Profesorskim. Przedstawiają one,
między innymi, dzieje Międzynarodowej Unii
Geograficznej, XIV Kongres MUG w Warszawie w 1934 roku, historię i współczesność
PTG, dzieje i dorobek WIG-u, geografię
polską w latach drugiej wojny światowej, koła
naukowe studentów geografii.
Okresu po drugiej wojnie światowej
dotyczą plansze umieszczone w Zaułku
Estreichera. Prezentują one współczesne
ośrodki geograficzne, twórców powojennych szkół geograficznych, czasopiśmiennictwo, a także terenowe stacje naukowe
– krajowe i w terenach polarnych.
Ekspozycja będzie czynna będzie do 7
grudnia 2014 roku.

Red.

Rozwój myśli geograficznej w Polsce
Rozwój myśli geograficznej w Polsce. Katalog wystawy towarzyszącej Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej, Collegium Maius, Kraków 18–22 sierpnia 2014
– The Development of Geographical Ideas in Poland. Catalog of the exhibition accompanying the International Geographical Union’s Regional Conference, Collegium Maius, Kraków,
18–22 August 2014 (Kraków 2014, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Muzeum
UJ, s. 344, w tym wiele ilustracji czarno-białych i kolorowych + zał. CD). Praca zawiera
przedmowy napisane przez prof. Krzysztofa Stopkę – dyrektora Muzeum UJ, i prof. Marka
Degórskiego – przewodniczącego komitetu sterującego konferencji, oraz rozdziały: Dzieje
geografii polskiej do 1945 roku (s. 14–145) pióra prof. Antoniego Jackowskiego z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, przewodniczącego PTG, Rozwój instrumentów, przyrządów i pomiarów (s.
146–247) autorstwa dr Małgorzaty Taborskiej z Muzeum UJ, Spis eksponatów (s. 255–279), a także ilustracje wybranych
eksponatów (s. 281–343). Do książki załączono CD zawierające Bibliografię historii geografii polskiej (wybór) prof. Antoniego Jackowskiego, plansze prezentowane w Ogrodzie Profesorskim, Zaułku Estreichera oraz w salach wystawowych.
alma mater nr 168
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PERSONAE

Smak życia

ONA: Bliskie mi w Ogrodzie miejsca? Staw, ślad starorzecza Wisły. Lubię patrzeć, zwłaszcza
wiosną, jak rosnący na malutkiej wysepce cypryśnik powoli okrywa się zielenią. Wtedy – zwykle
wczesnym rankiem, jeszcze przed rozpoczęciem pracy – siadam sobie na ławce i przez chwilę
oddaję się zadumie, podpatruję przyrodę.
ON: Szczególne dla mnie miejsce? Arboretum – najstarsza, parkowa część Ogrodu. Lubię
też wszystkie trzy szklarnie, bo jest w nich i ciepło, i rosną przepiękne egzotyczne rośliny.

W EGZOTYCZNYM OGRODZIE
O

Andrzej Mróz

NA to Alicja Zemanek,
głównie z Jawy. Albo na zbiory
z domu Piekiełko. ON –
Anny Medweckiej-Kornaś i Jana
Bogdan Zemanek. Małżeństwo
Kornasia przywiezione z Zambii
profesorskie. Połączyła ich
i Nigerii. Albo na unikatowe,
ślubna obrączka i pasja naukonajwiększe nasienie świata pochowa, a także Ogród Botaniczny
dzące z palmy Lodoicea maldivica
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
występującej jedynie na Wyspach
w którym obydwoje od lat praSeszelskich. Albo na sześćsetletni,
cują. Czy w tej sytuacji nie najokazały pień cisu (Taxus baccata)
lepiej spotkać się z naukowcami
sprowadzony tu z Wadowic przez
właśnie w ich „drugim domu”?
Władysława Szafera...
W królestwie przyrody powstałym z inicjatywy Komisji EdukaDobra energia
cji Narodowej dwieście trzydzieści jeden lat temu? W miejscu,
Aranżacja Muzeum znajdującez którym byli związani wybitni
go się na parterze Collegium Śniapolscy przyrodnicy XIX i XX
deckiego to projekt pani profesor,
wieku, żeby tu tylko wymienić
od 1976 roku pracującej w Ogrodzie
Alojzego Estreichera, Ignacego
Botanicznym. Zadbała ona o to, aby
Rafała Czerwiakowskiego, Józefa
stała ekspozycja, rozmieszczona
Rostafińskiego, Mariana Raciborw czterech salach głównego buskiego czy Władysława Szafera?
dynku Ogrodu, przyciągała uwagę.
W miejscu, gdzie lubili sobie pospaUczyła. I to zarówno zwiedzających,
cerować Czesław Miłosz, Wisława
jak i studentów botaniki. Zwłaszcza
Szymborska, Jerzy Harasymowicz?
że w Muzeum znajduje się również
Nie waham się. O umówionej
bogate archiwum (zdjęcia i dokugodzinie bramą do tzw. zespołu
menty), które odnosi się do historii
pałacowo-parkowego wchodzę do
botaniki polskiej, przede wszystkim
białego wysokiego budynku, który
krakowskiej.
uchodzi w Krakowie za zabytek
– A to jest mój pokój pracy, zaAlicja i Bogdan Zemankowie na tarasie Collegium Śniadeckiego
wysokiej klasy; kondygnacje domu
praszam – Alicja Zemanek otwiera
wychodzącym na Ogród Botaniczny, 26 maja 2013
znaczone są kolejnymi stuleciami –
jedne z bocznych drzwi Muzeum
piwnice i tę pierwszą zbudowano jeszcze się również historią kultury i cywilizacji, re- (główne drzwi prowadzą na taras od strony
w XVI wieku. Przy okazji zaglądam do lacjami pomiędzy nauką a wiedzą duchową, Ogrodu) i niespodziewanie wchodzimy do
Muzeum Ogrodu Botanicznego, nad któ- muzyką oraz poezją.
małego, przyległego pomieszczenia pełnego
– Cieszy mnie to Muzeum, bo jest nie- regałów z książkami, rozmaitych modeli rorym od 1983 roku opiekę naukową sprazwykle wartościowe; zbiory przyrodnicze ślin wykonanych z masy papierowej, pierwwuje Alicja Zemanek, historyk botaniki.
– Scenariusz wystawy, przygotowany na Uniwersytecie zaczęto gromadzić od szych map polskiej roślinności – sporządzona okoliczność jubileuszu 200-lecia Ogrodu około 1780 roku. Proszę spojrzeć choćby nych ręcznie przez Mariana Raciborskiego,
Botanicznego, to Pani pomysł, prawda? – tylko na gablotę z kolekcją tropikalnych obrazów, zdjęć, portretów. Widząc moje
pytam moją przewodniczkę po Muzeum, roślin naczyniowych i grzybów, które prof. zainteresowanie uwiecznionymi w ramach
o której wiem, że obok botaniki interesuje Marian Raciborski przywiózł z Indonezji, postaciami, objaśnia:
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– Ta pani z psem (bokserem) to paleobotanik, historyk botaniki prof. Jadwiga
Dyakowska – córka pisarza Bohdana
Dyakowskiego, autora książek przyrodniczych dla młodzieży, między innymi
Naszego lasu i jego mieszkańców. Jej
ogromna pasja do poznawania dawnych
dokumentów i starych książek o roślinach
udzieliła mi się absolutnie! Wiele jej
zawdzięczam.
– W Pani gabinecie czuje się ducha
historii... – mówię.
– ...i bardzo, bardzo dobrą energię –
głos pani profesor wymownie potwierdza
obecność tego ducha.

Wspomnienia przyrodnika, którą pożegnał
się z tym światem – mówi Alicja Zemanek.
I przypomina, że w Muzeum Ogrodu Botanicznego znajdują się fotografie, rękopisy,
przedmioty upamiętniające wybitnego
uczonego. W samym zaś Ogrodzie – jego
popiersie dłuta Antoniego Hajdeckiego.

wę Dwa osiemnastowieczne zielniki ze
zbiorów Instytutu Botaniki Uniwersytetu
Jagiellońskiego; promotor prof. Jadwiga
Dyakowska), habilitowała się w 1990
roku (monografia Historia botaniki na
Uniwersytecie Jagiellońskim), a w roku
2000 otrzymała tytuł naukowy profesora.

Pokój profesora Szafera
Budynek Collegium Śniadeckiego
przy ul. Kopernika 27 ma rzeczywiście
bogatą przeszłość. Można o niej opowiadać godzinami – wspominać uczonych
z nim związanych, omawiać ich wkład
w rozwój nauk przyrodniczych. Pani profesor jednak skupia swą opowieść tylko
na XX wieku. Na czasach, gdy Ogrodem
Botanicznym, przez blisko czterdzieści
lat, zarządzał Władysław Szafer. Uczony,
który wraz ze swoją rodziną mieszkał
właśnie w pomieszczeniach, z jakich
jedno przypadło teraz do jej wyłącznego
służbowego użytkowania. Gabinet autorki ponad trzystu opublikowanych
prac, w tym ponad dwustu dotyczących
interdyscyplinarnych zagadnień historii
botaniki i innych nauk przyrodniczych
oraz relacji przyroda – nauka – kultura,
był wcześniej pokojem jednego z najsławniejszych polskich przyrodników,
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
w latach 1936–1938, a w latach wojny
rektora podziemnej Alma Mater. W nim
właśnie fitogeograf i paleobotanik w jednej osobie spotykał się, między innymi,
z księdzem biskupem Karolem Wojtyłą,
z którym lubił grać w szachy. W nim też,
bardzo już schorowany, zmarł 16 listopada 1970...
– Czy miała Pani okazję poznać prof.
Szafera, którego ulubionym warsztatem
pracy był podobno Ogród Botaniczny?
– pytam.
– Nie. W tym czasie, gdy ja studiowałam biologię na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi (1967–1972), profesor był
już bardzo chory. Poruszał się na wózku
inwalidzkim, choć przez cały czas intensywnie pracował naukowo. W ostatnich
miesiącach życia napisał nawet książkę

Kilkuletnia Ala wraz z mamą i starszą siostrą Basią (w przyszłości nauczycielką muzyki) oraz psem Finkiem,
nad rzeką Sołą, ok. 1953

Granica
Przy tym dużym biurku – naprzeciw
którego ścianę zdobi właśnie portret olejny
Szafera namalowany przez Jerzego Świecimskiego – zasiada dziś drobna, ładna
kobieta. Obok wielkiej pasji naukowej ma
jeszcze inną: uprawia poezję. Jej wiersze
drukowane są w prasie literackiej, także
„zamknięte” w tomikach – między innymi
Dzień w którym zniknęłam (1990), Wakacje
w Krakowie (1991), Podobni do zagajnika
olch (1993), Modlitwa do tęczy (1996),
Medytacje o zmierzchu (2001). Czy twórcza wena nachodzi ją w gabinecie pełnym
dobrej energii i wtedy pisze? A może na
jednej z ławek w Ogrodzie Botanicznym,
który rozciąga się na prawie dziesięciu
hektarach, a który tak pięknie opisał
w książce wydanej w ubiegłym roku prof.
Bogdan Zemanek?
– Jak zaczynam tworzyć, to pogrążam
się w medytacji. Jestem w zupełnie innym
świecie. Dlatego piszę tylko w domu.
I tylko w sobotnie lub niedzielne wieczory
– mówi poetka, członkini Klubu Literacko-Artystycznego, Teatru Stygmator oraz
krakowskiego oddziału Związku Literatów
Polskich. Zarazem uczona, która stopień
doktora uzyskała w 1977 roku (za rozpra-

– Można wytyczyć granicę oddzielającą tak wyraźnie naukę od sztuki? Można
powstrzymać kotłujące się w głowie myśli,
które dobrze byłoby natychmiast przelać
na papier?! – pytam.
– Można. I trzeba. Ja twardo trzymam się w ryzach. Dlaczego? Bo nauka
wymaga bardzo dużego skupienia. Zdyscyplinowania. Racjonalnego myślenia.
Niemniej przyznaję, że przyroda Ogrodu
Botanicznego wciąż mnie zadziwia. I bardzo inspiruje.
Potwierdzenia słów pani profesor szukam w tomiku Ścieżki Ogrodu
Botanicznego, wydanym w 2000 roku.
W nim odnajduję wiersz zatytułowany
Starzy nauczyciele:
Przychodzę do was
po nauki
starzy nauczyciele buki
mistrzowie milczenia
poszukiwacze światła
które chłoniecie żarliwie
wzniesionymi ramionami
nauczcie mnie spokoju
nad mijającym wiekiem
medytacji trwającej
lato jesień zimę
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pisania niewidzialnym pismem
listów o miłości świata
na murach samotności
otaczających ludzi
naszych czasów
Zakładanie ogrodu
– Panie profesorze, lubi Pan poezję
swojej żony? – z takim pytaniem zwracam
się do prof. Bogdana Zemanka, fitogeografa, który w latach 1991–2012 zarządzał
Ogrodem Botanicznym, a teraz nadal
tu pracuje.
– Bardzo. Od niepamiętnych już
czasów jestem pierwszym czytelnikiem każdego napisanego wiersza.
– Trzeba dodać: uważnym czytelnikiem. Ale fakt: liczę się z opinią
męża. Cieszę się, gdy coś podpowie,
poprawi, nawet skrytykuje – uśmiecha
się pani profesor do męża. A mnie
wręcza tomik swej poezji Krajobraz
z myślącą trawą – wydany w 2009
roku, zadedykowany: Bogdanowi. Nie
wiem, czy uznać to za przypadek, lecz
książka otwiera mi się akurat na wierszu zatytułowanym Ogród szczęśliwy.
Czytam go na głos:

w drodze do pracy. Bo gabinety małżonków znajdują się w osobnych budynkach.
Ponadto zainteresowania naukowca koncentrują się na geografii roślin, ekologii,
ochronie przyrody, tematyce związanej
z ogrodami botanicznymi – choć również
(co już ma związek i z zainteresowaniami żony) na historii nauki; tej ostatniej
poświęcił wiele znaczących publikacji.
– Pan wierszy nie pisze, za to sporo
wędruje – tak zaczynam rozmowę z naukowcem, który od czasów ukończenia
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

Jeśli chcesz
narodzić się na nowo
zacznij od założenia ogrodu
nie musi być prawdziwy
może trwać najpierw
kilka sekund przed snem
codziennie dosadzaj
niewidzialne drzewko
ochraniaj ciepłem własnego oddechu
bądź pilnym ogrodnikiem
wyrywaj pokrzywy
ciemne uczucia
zbolałe wspomnienia
pewnego dnia
przezroczysty ogródek
na przedmieściach myśli
stanie się miniaturą świata
twoim prywatnym szczęśliwym
ogrodem botanicznym
Zamiast wierszy
Bogdan Zemanek, starszy od żony
o dwa lata, towarzyszy jej i w domu,
i w pracy. Powinnam raczej napisać:
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Kilkuletni Bogdan wraz z mamą, Nowy Sącz, ok. 1951

(1970) nie zmienił adresu zatrudnienia.
– Nigdy nie napisałem żadnego wiersza, nawet nie próbowałem.
Profesor poezji nie uprawia. Uwielbia
za to słuchać muzyki; on i żona często
ongiś chodzili na koncerty, teraz chlubią
się pokaźną płytoteką i z niej korzystają.
Pasjonuje go również fotografia, technika,
sztuka wojenna. Przede wszystkim jednak
związki przyrody z historią i kulturą. No
i wędrowanie po kraju, po świecie...
Kilimandżaro
To wędrowanie to długa i obfita
w przygody historia. Wyrwę z niej tylko fragmenty. Przypomnę, że w latach
1975–1976 Bogdan Zemanek – wyty-

powany przez doc. Kazimierza Szczepanka, ówczesnego kierownika Zakładu
Paleobotaniki oraz dyrektora Ogrodu
Botanicznego – brał udział wraz z nim,
prof. Janem Kornasiem, oraz, między
innymi, z Kazimierzem Strzałką (dziś
profesorem) w wyprawie naukowej do
Afryki. Wówczas nie dość, że objechał
niemal cały ląd, to i wspiął się na kilka
bardzo wysokich jego szczytów – w tym
na Kilimandżaro, wolno stojącą górę
o wysokości 5895 metrów.
– Ówczesne „zdobywanie tysięczników” w niczym nie przypominało
dzisiejszych ekspedycji, podczas
których dwudziestu tragarzy towarzyszy dziesięciu wspinaczom. Nasza
dwunastoosobowa grupa wspinająca
się na Kilimandżaro miała jedynie
przewodnika, a sprzęt i ciężkie plecaki
dźwigaliśmy sami, zbierając jeszcze
po drodze rośliny (mało nam wówczas
znane) do uniwersyteckiego Zielnika –
wspomina naukowiec, członek wielu
rad redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Zapalony turysta-naukowiec odbył sporo wyjazdów
badawczych. W ich trakcie zawsze
z wielką pasją sporządzał dokumentację fotograficzną, którą wzbogacał
albumy przyrodnicze, przekazywał do
ogrodowego archiwum, ale również
prezentował studentom na wykładach
czy na prelekcjach dla publiczności.
Zbierał też rośliny z myślą o uniwersyteckim Zielniku, zgromadził kilka tysięcy okazów. Najczęściej wybierany
kierunek wypraw? Karpaty (zwłaszcza
Wschodnie), Alpy, góry Półwyspu
Bałkańskiego, Turcji. A w Polsce –
Bieszczady, Beskid Niski.
W kraju Kim Ir Sena
Udział w sesjach i zjazdach naukowych, konferencjach i kongresach
– między innymi w Berlinie, Champex
(Szwajcaria), La Thuille (Włochy), Lejdzie (Holandia), Koszycach, wiązał się
zwykle z prezentacją dorobku naukowego krakowskich przyrodników. Pobyt
na Uniwersytecie Cambridge w roku
1985 – z poszerzaniem własnej wiedzy,
przekazywaniem jej później innym. Ale
Bogdan Zemanek – co wiem z jego CV –
był również w Korei Północnej w czasie,
gdy była ona pod dyktatem Kim Ir Sena!
– W roku 1989, w ramach wymiany
uczelnianej pomiędzy ogrodami bota-

nicznymi, znalazłem się, a właściwie:
znaleźliśmy się, w Phenianie, stolicy
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zarządzanej przez Wielkiego
Wodza, którego złote myśli „zdobiły”
mury, ściany domów, a pomniki rzucały
się w oczy co krok. To była rzeczywiście niesamowita wyprawa. Pełna
egzotyka kulturowa! Do dziś śmiech
mnie ogarnia na takie oto wspomnienie:
prof. Kazimierz Szczepanek, jako kierownik naszej ekipy, był przez tubylców
bardzo gościnnie podejmowany, obwożony po mieście, po ośrodkach naukowo-kulturalnych kraju iście po królewsku
– jednym samochodem. A ja z kolegą? Jak
przystało na podwładnych szefa, jeździliśmy za nim drugim autem – w kolumnie.
Ponadto wszędzie i przez cały czas nam
towarzyszono, by nie powiedzieć, że
zwyczajnie nadzorowano...
				
Eskapada na Baleary
Ogrody botaniczne od zawsze żywo
interesowały Bogdana Zemanka. Od
dwunastu lat to zaciekawienie jednak
owocuje regularnymi odwiedzinami
tych, które znajdują się w różnych regionach basenu śródziemnomorskiego – od
Półwyspu Bałkańskiego po Półwysep
Iberyjski; grupa przyrodników z Uniwersytetu (często i z innych uczelni czy
ogrodów botanicznych kraju) zbiera się
każdego roku w wiosenno-letnim okresie i organizuje seminarium botaniczne
w coraz to innym ogrodzie, nawiązuje
z nim współpracę, wymienia rośliny...
Profesor – członek założyciel, wiceprezes
zarządu (1997–2001) Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych, a zarazem
założyciel Stowarzyszenia „Ogrody
Sztuki” – często sprawuje rolę kierownika naukowego tych dwutygodniowych
eskapad organizowanych przez dr Marię
Lankosz-Mróz.
– W tych wyprawach i ja biorę udział,
przez co towarzyszę mężowi – dopowiada, uśmiechając się, Alicja Zemanek.
I wcale nie ukrywa, że na tegoroczny
wyjazd na Baleary czeka już bardzo, bardzo niecierpliwie. Bo może przy okazji
uda się zobaczyć miasteczko Valldemosa,
powstałe w 1750 roku, i słynny klasztor,
w którym George Sand przebywała przez
kilka miesięcy z Fryderykiem Chopinem
i gdzie ten skomponował, między innymi,
poloneza C-mol?

Nie pędzel, a rośliny
Pani profesor kocha sztukę. Malarstwo,
poezję i muzykę. Można powiedzieć: kocha od dzieciństwa. Od czasu, gdy jako
kilkunastoletnia dziewczyna namiętnie
malowała nie przedmioty, a abstrakcyjne obrazki, grała na pianinie (jej siostra
skończyła studia muzyczne) i bardzo dużo
czytała, siedząc zazwyczaj w ogrodzie
wysoko na gałęzi olbrzymiej jabłoni.
– To skąd wybór biologii?! – takie
pytanie samo się nasuwa.
– Od studiów w Akademii Sztuk Pięknych odwiodła mnie rodzina. Na moje
szczęście – słyszę w odpowiedzi.
Dom rodzinny
Rodzina Alicji Zemanek to dla niej niezwykli ludzie. To ciepły, prawdziwie szczęśliwy dom. Zawsze kojarzy się jej z ojcem, który
miał pięćdziesiąt trzy lata, gdy się urodziła,
i który rozbudził w niej (także w jej siostrze
starszej o dziesięć lat) miłość do muzyki, do
nauki; sam namiętnie czytał „Problemy” –
wówczas jedyne popularnonaukowe pismo
w kraju, ponadto kochał przyrodę. Wiosną
potrafił zrzucić z siebie ubranie i jedynie
w kąpielówkach położyć się na trawie –
byle tylko poczuć cudowny zapach ziemi,
zjednoczyć się z naturą. To jemu Alicja
poświęciła taki wiersz:

Ojciec
bez przerwy podróżował
w swojej cukierni
(kilometry ciasta, w puszkach –
zarośla goździków)
białe pustynie mąki
przemierzał mozolnie
wieczorami wychodził na dach
z lornetką
tłumaczył gwiazdy
na waniliowe ciastka
w osiemdziesiątym roku życia
jeździł na sankach
kiedyś bez teczki, bez parasola
wyszedł do pracy
po płatkach śniegu
w górę
– Tato, rodem z Czańca, był cukiernikiem. Zawodu wyuczył się od Szwajcara
osiedlonego w Bielsku – podpowiada pani
profesor rozumienie wiersza. Miał przed
wojną swoją dobrze prosperującą wytwórnię ciastek; do dziś czuję w ustach smak
jego pysznych „popękanych” rogalików
z makiem. Ale firma, niestety, musiała
zaprzestać działania. Tato po wojnie nie
chciał przystąpić do partii i w rezultacie
musiał zlikwidować cukiernię. Moja
mama? Była dwadzieścia lat młodsza od
ojca i żywo interesowała się kulturą, czy-

Bogdan Zemanek (z prawej) wraz ze Zbigniewem Dzwonko (dziś profesorem w Instytucie Botaniki UJ)
w czasie badań flory i roślinności Gór Słonnych, wczesne lata 70. XX w.
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Józef Wróbel

zawiesza głos. Wspomnienie o przeszłości
jest wspomnieniem wciąż bolesnym.
					
Własny kąt

Dyskusja przed wejściem do nowo urządzonego Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ, maj 1983.
Od prawej: dr Romana Izmaiłow, dr Alicja Zemanek, prof. Jan Kornaś, doc. Maria Reymanówna,
prof. Anna Medwecka-Kornaś, mgr Jan Wójcicki

tała dużo książek. Wiem, że w młodości
wiele przecierpiała...
Historia życia pani Józefy z Wsiołkowskich Piekiełko – kobiety wielkiej
urody, ze smolistoczarnymi, nadzwyczaj
gęstymi włosami, ciemnymi oczami
i śnieżnobiałą cerą – to temat na dłuższe
opowiadanie. Można go zacząć tak: jej
ojciec Adam Wsiołkowski (a dziadek Alicji), od młodości związany z Piłsudskim,
z zawodu był inżynierem. Absolwentem
Politechniki Wiedeńskiej, który osiedlił
się w Żywcu i ożenił z piękną czarnowłosą Cyganką – dziś powiemy: Romką.
Tyle że piękna i pełna temperamentu żona
wcześnie umarła – zmogła ją szalejąca
w 1918 roku „hiszpanka”. Czwórka dzie-

ciaków musiała się odnaleźć w rodzinach
zastępczych...
– Dla mojej mamy tą rodziną zastępczą
stała się rodzina stolarza w Straconce.
Do niej trafiła, mając zaledwie dwa lata.
A rodzeństwo? Zostało rozdzielone –
każde z dzieci miało inny adres. Kolejną
tragedią dla mamy była śmierć jej ojca,
a mojego dziadka. Miała niespełna pięć
lat, gdy go zastrzelono w Krakowie,
w bramie przy ul. Szewskiej. Dopiero
po długich latach szczęście uśmiechnęło
się do mamy – rodzeństwo się odnalazło; kilkunastoletni już ludzie nawiązali
z sobą kontakt i znów mogli się spotykać,
nadrobić stracony czas... – pani profesor,
dopełniając historię rodzicielki, na chwilę

– „Na moje szczęście”, tak Pani powiedziała o wyborze kierunku studiów
– wracam do wątku zawodowego, naukowego kształtowania się pani profesor.
– Po maturze (1967) złożyłam dokumenty na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dlaczego akurat na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi? Bo przyrodą, obok ojca,
zainteresował mnie też nauczyciel w szkole średniej Wiesław Stawiński – dziś
profesor Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie w stanie spoczynku. On wspaniale uczył! Z natury spokojny, nigdy na
nikogo nie podnosił głosu... I w cudowny
sposób wykładał, choć równocześnie od
uczniów wiele wymagał. Na dobrą ocenę
trzeba było solidnie się napracować!
Rodzina wyborem córki została usatysfakcjonowana, Alicja także była dumna
z otrzymanego indeksu. Zaczęła nowe,
samodzielne życie. W mało znanym przez
siebie mieście, w którym, jak mówi, zakochała się od pierwszego wejrzenia. Tyle że
od przyjazdu do Krakowa ciągłe poszukiwanie dachu nad głową, wynajmowanie
kwater prywatnych musiała wpisać w to
swoje akademickie życie. Przyjechała
przecież z Podbeskidzia. Z Bielska-Białej,
gdzie się urodziła, gdzie skończyła „podstawówkę” i Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika, które dobrze do
dziś wspomina. Na szczęście, na pewien
czas przyznano jej miejsce w Domu Studenckim „Piast” – miała więc własny kąt
do nauki. Tyle że nie w pokoju dzielonym
z innymi dziewczynami, a na korytarzu,
tuż przy „kominie”.

Andrzej Mróz

Przyjemność czerpana z nauki

Alicja i Bogdan Zemankowie po promocji habilitacyjnej, aula Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego,
10 czerwca 1994

44

alma mater nr 168

– Kluby studenckie, kawiarnie Panią
wciągnęły?
– Nie byłam ich bywalczynią, nie lubię
gwaru ani długich rozmów. Wolałam pójść
na koncert do filharmonii lub do Florianki,
do Muzeum Czartoryskich czy tego w Sukiennicach, do Biblioteki Jagiellońskiej,
zwłaszcza do czytelni starodruków, gdzie
z zaciekawieniem wgłębiałam się, na
przykład, w wiedzę zawartą w Zielniku Syreniusza z 1613 roku; nie tylko ilustracje,
ale i opis roślin w nim przedstawionych był
wykorzystywany w lecznictwie do XIX
wieku, a i teraz okazuje się przydatny mi-

łośnikom ziołolecznictwa. Co poza tym?
Nauka zawsze sprawiała mi przyjemność,
więc uczyłam się, dużo czytałam, pisałam
wiersze.
Jeden z tych, zainspirowanych Jagiellonką brzmi tak:

wrócił do rodzinnych, muszyńskich korzeni i zaczął uczyć w szkole. Z owym
czterdzieści lat starszym od siebie wujem – z natury pełnym humoru, dobrym
człowiekiem – Bogdan znakomicie się
porozumiewał. I to od dzieciństwa. Dlatego cieszyły go wakacje spędzane w jego
towarzystwie w Muszynie, a w latach
licealnych już w Częstochowie, dokąd
wuj się przeprowadził. Wtedy, notabe-

Nad
morzem książek
na samotnym krześle

różnych szkołach, domach kultury, a nawet teatrach. Pan się w szkolny teatr nie
wpisywał?
– Nie. Miałem inne zajęcia. Znacznie
bardziej kusiło mnie porządkowanie Zielnika w PAN-ie. Do tej pracy, notabene,
polecił mnie prof. Mądalski – i wuj. Gdy
więc tylko kończyłem szkolne lekcje,
często biegłem prosto na Sławkowską. Do
domu zaś wracałem wieczorem, po kilku

patrzę jak przelatują
wędrowne łacińskie litery
dogasa lato
opadają złote myśli
z poszarpanego drzewa
rękopisu

Czy Alicja Zemanek z natury jest
samotnikiem? Nie, choć lubi i potrafi
bywać... sama ze sobą. Od dzieciństwa
bowiem pociągała ją cisza. Była nawet
pewna, że po studiach osiądzie w jakiejś
głuszy, w głębi lasu, z dala od cywilizacji...
Nie osiadła jednak w głuszy. Po dyplomie zatrzymała się w Ogrodzie Botanicznym. Na drodze jej życia pojawił się
bowiem Bogdan. Postanowili się pobrać,
nie rezygnując z naukowej kariery; ona
podjęła (1974–1976) studia doktoranckie
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi – on
w 1978 roku uzyskał stopień doktora na
podstawie rozprawy Flora i stosunki geobotaniczne Gór Słonnych, w trzynaście lat
później stopień doktora habilitowanego za
pracę Stosunki fitogeograficzne i podział
polskich Karpat Wschodnich, a w 2002
roku otrzymał tytuł naukowy profesora.
– Pana rodzice też widzieli w swoim
jedynym dziecku botanika? – pytam
profesora.
– Z natury jestem obserwatorem. Mamie więc mój pomysł na życie się podobał,
ojcu jakby mniej.
– Co znaczy: jestem obserwatorem?
– To, że od dzieciństwa interesowałem
się życiem lasu; zamiast grzybów wolałem
zbierać rośliny, opisywać je i selekcjonować.
To rozbudzenie zainteresowań chłopca
trzeba przypisać wujowi, Stanisławowi
Hetperowi. Właściwie dziadkowi-wujowi (bo to starszy brat babci), który był
leśnikiem wykształconym na Politechnice
Lwowskiej – tyle że po przesiedleniach

Alicja Zemanek

Obserwator z natury

Bogdan Zemanek prowadzi wycieczkę florystyczną w rezerwacie Zingaro na Sycylii, w czasie terenowego
seminarium Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 2005

ne – za sprawą prof. Józefa Mądalskiego
z wrocławskiego uniwersytetu, z którym
wuj współpracował, zaczął inwentaryzować
florę Śląska.
Nie teatr, a Zielnik
Uczeń V Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie włączony (co prawda razem
z wujem, ale jednak!) w badania naukowe
prowadzone przez wrocławski uniwersytet? Współpracujący z krakowskim oddziałem Polskiej Akademii Nauk? Na owe
czasy to rzecz niebywała, więc mówię:
– V Liceum imienia Witkowskiego
przy ul. Studenckiej w Krakowie za czasów dyrektora Stanisława Potoczka (a wtedy Pan był uczniem) słynęło z teatralnych
przedstawień mocno wpisanych w szkolne
życie. Młodzież z przygotowanymi przez
siebie spektaklami prezentowała się po

godzinach spędzonych wśród zielników
zebranych przez najlepszych polskich
znawców szaty roślinnej.
					
Lubawka
Rodzina Zemanków to typowo galicyjska rodzina – korzeniami ogarnia
Lwów, Nowy Sącz, Muszynę, Kraków.
Profesor Bogdan Zemanek to ostatnie
miasto ma w swojej krwi, choć nie w nim,
a w Lubawce, koło Kamiennej Góry, się
urodził. Tam bowiem rodzice wyjechali
po wojnie.
– Mama z tatą poznali się w Nowym
Sączu, rodzinnym mieście taty. W 1938
ojciec przyjechał do Krakowa, by studiować medycynę. Nie ukończył jej jednak
– wojna studia przerwała. Młodzi pobrali
się w 1942 roku – pech chciał, że zaraz po
ślubie ojciec został wywieziony na roboty
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Andrzej Mróz

Alicja i Bogdan Zemankowie na tle plakatu wystawy Zielnik Wyspiańskiego
w Muzeum Narodowym w Krakowie, kwiecień 2007

do Niemiec i dopiero po wojnie wrócił
do kraju. Wtedy z żoną wyjechał do tej
Lubawki, bo – jak przystało na działacza
lewicowego, socjalistę z przekonania
– chciał budować nową rzeczywistość,
nową Polskę. Tyle że za te swoje przekonania trafił do więzienia. Co wówczas
zrobiła mama? Miałem dwa lata, jak wróciła ze mną do Krakowa, gdzie mieszkała
babcia. I przez długi czas wychowywała
mnie sama. Przepraszam, z babci pomocą;
ta umarła, mając osiemdziesiąt dwa lata...
Profesor dziś opiekuje się dziewięćdziesięcioczteroletnią mamą, kiedyś ładną kobietą z dużym poczuciem humoru,
wesołą z natury, wielce zaradną. I wcale
nie ukrywa, że ojciec – pewnie przez to,
że długo był poza domem, leczył bowiem
i gruźlicę w różnych sanatoriach – nigdy
nie był mu tak bliski jak ona.
– Rozmawiał Pan z tatą o polityce?
– pytam
– Nie – brzmi odpowiedź.
Mistrz
W czasie, gdy świeżo upieczony botanik podjął pracę w Instytucie, prof. Jan
Kornaś – fitogeograf, fitosocjolog, taksonom, przygotowywał materiały do atlasu
karpackiego. Potrzebna mu była pomoc,
bo praca to tytaniczna (trwa do dziś!).
Dobrym pomocnikiem okazał się Bogdan
Zemanek, który właśnie pod jego naukową
opieką obronił pracę magisterską Flora
roślin naczyniowych Puszczy Dulowskiej.
– Czy możemy mówić o uczniu i jego
mistrzu? – pytam.
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– Dużo nauczyłem się od prof. Kornasia, który długo przebywał w Afryce, gdzie wykładał na uniwersytetach
w Zambii i Nigerii. To specyficzny
mistrz. Nie poświęcał zbyt wiele uwagi,
czasu swoim uczniom. Ale miał mocny
atut – dawał przykład swoim solidnym
podejściem do nauki, swoim postępowaniem, swoją wiedzą. Przez co, jako
nauczyciel akademicki, osiągał bardzo
dobre wyniki nauczania. Po studiach też
miałem z nim kontakt. Tak się bowiem
poukładało, że wiele wypraw naukowych,
wiele prac badawczych przyszło nam
wykonywać wspólnie – mówi Bogdan
Zemanek, z którego nazwiskiem dziś
kojarzy się wiedzę o roślinności wielu
pasm górskich, lecz także wzbogacenie
Ogrodu Botanicznego o ciekawe rośliny
i o działalność kulturalną oraz popularnonaukową. W sali wykładowej Collegium
Śniadeckiego, w szklarni – zimowniku
Victoria, a i pod gołym niebem, gdy
pogoda sprzyja, często organizowane są
przecież koncerty muzyczne, imprezy
plastyczne, taneczne, teatralne. I spotkania z ludźmi, z którymi – mówiąc bez
ogródek – warto się spotykać, bo potrafią
ciekawie opowiedzieć o dziedzinie nauki
czy sztuki, którą się zajmują.
– Czy Pani może mnie jeszcze zaprowadzić do piwnicy, w XVI-wieczne,
zabytkowe mury, które z dziesięć lat
temu poddano kapitalnemu remontowi,
po to, by również w miejscu, gdzie wcześniej składowano węgiel, stworzyć salę,
w której można prezentować prace fotografików czy malarzy, odbywać spotkania

autorskie, a nawet przeprowadzać zajęcia
ze studentami? – zwracam się z prośbą do
Alicji Zemanek.
– Proszę popatrzeć na Zielnik Wyspiańskiego – pani profesor, wskazując na
plakat wystawy szkiców artysty (wystawy
zorganizowanej przez Muzeum Narodowe), uzmysławia, jak wielką wiedzę
musiał posiąść autor przepięknych kwiatowych witraży, które do dziś zdobią wiele
polskich kościołów i muzeów. – Zdradzę tu
jednak pewną tajemnicę – dodaje. – Otóż
odkryliśmy, że nazwy wielu roślin Wyspiański po prostu sobie sam wymyślił...
– Wielu malarzy inspirowały kwiaty?
Rośliny?
Alicja Zemanek po tym pytaniu natychmiast mi uświadamia, jak bogata jest
lista twórców, dla których szata roślinna
nie tylko była (czy jest) tłem obrazu. Jako
historyk botaniki dobrze poznała, między
innymi, włoski renesans. Dzieła Leonarda
da Vinci, Sandra Botticellego dowodzą,
że przyroda była im bliska, tak jak i wielu
innym malarzom...
– Pan szukał roślin w herbach, prawda?
– to pytanie kieruję już do prof. Zemanka.
On bowiem przyglądał się uważnie rodowym, miejskim i państwowych herbom,
bo interesuje go rola, jaką w nich odgrywa
roślinność. Czy jest symboliczna, historyczna czy może tylko ozdobna?
– Poszukiwanie, rozpoznawanie i interpretacja znaczenia roślin w herbach (nie
tylko polskich) jest pouczającym zajęciem
– odpowiada profesor. A ja skądinąd wiem,
że efektem tego zajęcia są jego ciekawe
prace, w tym artykuł zatytułowany Rośliny
w herbach publikowany w specjalnym
wydaniu „Alma Mater” 158/2013.
***
Ogród Botaniczny, usytuowane w nim
Muzeum. Aż żal opuszczać te miejsca. Zamykam jednak za sobą bramę, choć w myślach kołaczą pytania: czy ONA znów
– jak zwykle – wczesnym rankiem będzie
siadać na ławce i patrzeć, jak cypryśnik
rosnący na malutkiej wysepce pośrodku
stawu powoli okrywa się zielenią? Czy ON
odwiedzi arboretum – najstarszą, parkową
część Ogrodu, lub zajdzie do szklarni,
w których jest ciepło i rosną przepiękne
egzotyczne rośliny?
Jedno jest pewne – to miejsca naprawdę cudowne!

Teresa Bętkowska

– Jest jedną z najbardziej wybitnych
i wyrazistych osobowości uniwersyteckiej
filologii kilku ostatnich dziesięcioleci. Jej
długoletnia obecność w Instytucie Polonistyki UJ wpłynęła mocno na sposób
myślenia licznego grona uczniów i współpracowników. Dla wielu z nas jest wzorem
uczonego – Mistrzynią – tak o prof. Marii
Podrazie-Kwiatkowskiej mówił prof. Marian Stala podczas posiedzenia Senatu UJ
zwołanego z okazji odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu Pani Profesor.
Uroczystość odbyła się 10 czerwca 2014
w auli Collegium Maius. Przewodniczył
jej rektor UJ prof. Wojciech Nowak, informując, że odpowiednią uchwałę o nadaniu
temu wydarzeniu charakteru ogólnouczelnianego podjął Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu 18 grudnia 2013.
Rektor podkreślił, że takie uroczystości
społeczność akademicka organizuje dla
osób wyjątkowych, do których właśnie
należy Pani Profesor.
– Droga do mistrzostwa nigdy nie jest
łatwa. Profesor Maria Podraza-Kwiatkowska przebyła ową drogę w sposób zasługujący na głęboki szacunek. Zawsze była i nadal jest wierna zasadom człowieka nauki,
kogoś, kto trwale podąża w kierunku pełnej,
suwerennej wiedzy o wybranym aspekcie
rzeczywistości – mówił wygłaszający laudację prof. Marian Stala, notabene uczeń
Pani Profesor. – Przyszła uczona, urodzona
w Kołomyi, lata wojny spędziła we Lwowie.
Studia z zakresu filologii polskiej i historii
sztuki zakończone w 1951 roku rozprawą
magisterską o poezji Leopolda Staffa
odbyła na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Mimo wybitnych umiejętności ujawnionych
w magisterium zabrakło dla niej miejsca
na ówczesnej uczelni – jej zainteresowania i styl myślenia zbyt były odległe od
wszechwładnej wówczas ideologii i metody
badań. Dlatego lata 1952–1964 spędziła
w Pracowni Bibliograficznej Instytutu
Badań Literackich PAN. Do zainteresowań
historycznoliterackich powróciła, kiedy
tylko było to możliwe – w końcu lat 50.
Po odkrywczym doktoracie napisanym

Anna Wojnar

KONSEKWENCJA I ODWAGA
PROFESOR MARII PODRAZY-KWIATKOWSKIEJ

Profesor Maria Podraza-Kwiatkowska

pod opieką Kazimierza Wyki, obronionym
w 1964 roku, przeniosła się do Pracowni
Młodej Polski IBL. Jak przypomniał laudator, w mury najstarszej polskiej uczelni
Maria Podraza-Kwiatkowska powróciła
dopiero w roku 1974, kontynuowała swoje
badania w ówczesnym Instytucie Filologii
Polskiej. W latach 1981–1996 kierowała
Katedrą Historii Literatury XIX Wieku,
wychowując kolejne pokolenia młodych
polonistów.
W konferencjach naukowych i zebraniach macierzystej katedry Pani Profesor
uczestniczy do dziś, towarzysząc swym
uczniom i uczniom swych uczniów. – Ta
ciągła obecności Pani Profesor jest dla nas
bardzo ważna – akcentował prof. Marian
Stala. Zaznaczył, że przedmiotem badań
prof. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej była
i jest literatura okresu Młodej Polski. – To
tę właśnie epokę opisuje od przeszło pół
wieku, starając się z ówczesnej literatury
wydobyć to, co najistotniejsze. Przedmiot
swych badań ujmuje w szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie. Młodą Polskę
opisuje nie tylko jako historyk polskiej
literatury, ale także jako komparatysta,
historyk idei i analityk sztuk wizualnych,

interpretator poetyckiego obrazu. Przypominając prace naukowe Pani Profesor,
oprócz rozprawy doktorskiej dotyczącej
twórczości zapomnianego poety Wacława
Rolicz-Liedera i książki habilitacyjnej
zatytułowanej Młodopolskie harmonie
i dysonanse (1969), warto wymienić,
między innymi, monografię z 1975 roku
Symbolizm i symbolika w poezji Młodej
Polski, którą laudator określił jako jedną
z najważniejszych książek, jakie napisano
o tamtej epoce. Nie sposób nie wspomnieć
także o innych, nie mniej znaczących publikacjach: Somnambulicy, dekadenci, herosi
(1985), Literatura Młodej Polski (1992),
Wolność i transcendencja (2001) oraz Labirynty – kładki – drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza
(2011). Przypominając naukowy dorobek
Pani Profesor, laudator wymienił także Jej
redaktorsko-edytorskie przedsięwzięcia, do
których należą trzykrotnie wydana antologia Programy i dyskusje literackie okresu
Młodej Polski oraz księgi zbiorowe Młodopolski świat wyobraźni, Studia o Tadeuszu
Micińskim, Stulecie Młodej Polski czy seria
wydawnicza „Biblioteka Poezji Młodej
Polski”, początkowo redagowana wspólnie
z Jerzym Kwiatkowskim. – Wartość tych
przedsięwzięć jest bezsporna – podkreślał
prof. Stala. – Znają je wszyscy zajmujący
się badaniem Młodej Polski.
Konsekwencja i odwaga to cechy, które
– zdaniem laudatora – w sposób szczególny
charakteryzują Panią Profesor. – Dzięki
połączeniu tych właśnie cech z najwyższymi kompetencjami naukowymi jest dziś
prof. Maria Podraza-Kwiatkowska najwybitniejszym z żyjących znawców Młodej
Polski – mówił na zakończenie swojego
wystąpienia.
Po odczytaniu przez dziekan Wydziału
Polonistyki prof. Renatę Przybylską łacińskiego tekstu dyplomu głos zabrał rektor
UJ prof. Wojciech Nowak, który wręczył
bohaterce uroczystości okolicznościowy
dyplom. Następnie przemówiła prof. Maria
Podraza-Kwiatkowska. – W czasach mojej
młodości znany był piękny film Ingmara
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Moment wręczenia pamiątkowego dyplomu

Bergmana „Tam, gdzie rosną poziomki”.
Głównym wydarzeniem tego filmu była
uroczystość taka jak ta, którą w tej chwili
celebrujemy: wręczenie dyplomu doktora
jubilata. Nigdy nie przypuszczałam, że będę
podmiotem takiego wydarzenia. Uroczystość
ta stała się dla bohatera filmu punktem
wyjścia do analizy swojego życia, jak często

u Bergmana – analizy tragicznej. Nie podejmę pomysłu Bergmana. Jeśli teraz pozwolę
sobie powiedzieć kilka słów o moim doktoracie, to tylko dlatego, że jest to fragment
historii mojego Uniwersytetu. – zaznaczyła
Pani Profesor, rozpoczynając swoje wystąpienie (pełny tekst tego wystąpienia można
przeczytać poniżej). Następnie przypomniała

swą drogę na Uniwersytet Jagielloński i profesorów, których mogła poznać, pracując na
tej Uczelni. Z radością mówiła też o swoich
uczniach: – Kiedy przechodzę z tamtych czasów – ciężkich i skomplikowanych, do czasów obecnych, zaczynam myśleć nie o moich
profesorach, ale o moich uczniach, którzy są
naszymi kontynuatorami, oby ważniejszymi,
bardziej cenionymi niż my. Wiem, że dzisiaj
niektórzy z nich są na tej sali – z Krakowa,
ale też z Białegostoku czy z Houston w Teksasie. Są profesorami Uniwersytetu, uczą
także w szkołach, są tacy, których kariera
potoczyła się inaczej – dyrektorzy filharmonii, teatrów. Ale przyznam, że cieszą mnie
ogromnie także podbiegające do mnie na
ulicy, ucieszone ze spotkania panie, przedstawiające się jako byłe uczestniczki mojego
seminarium. Kończąc swoje wystąpienie,
wzruszona Pani Profesor podziękowała władzom UJ za zorganizowanie tej wyjątkowej
uroczystości. Jej dopełnieniem – chyba nie
przez przypadek – była piękna, słoneczna
pogoda, która towarzyszyła uczestnikom
wydarzenia przez cały dzień.

Rita Pagacz-Moczarska

Wystąpienie prof. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej w auli Collegium Maius, 10 czerwca 2014
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Uroczystość odbyła się w auli Collegium Maius
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Na początek małe wyjaśnienie. Moją
uczelnią po ukończeniu szkoły średniej
miał być lwowski Uniwersytet im. Jana
Kazimierza. Historia zadecydowała inaczej.
Tak więc po zakończeniu wojny, po zdaniu
matury, przybyłam do Krakowa w ramach
tak zwanej repatriacji. Nasz transport jechał
do Wrocławia, w Krakowie pociąg się nie
zatrzymywał. Wysiadłam w Płaszowie.
Skoro nie mogłam studiować w moim
mieście, we Lwowie, moim marzeniem stał
się Uniwersytet Jagielloński. W ten sposób
rozpoczęłam studia – polonistykę i historię
sztuki na naszej Uczelni. Był to pierwszy
po wojnie pełny rok studiów, prowadzony
w całości według programu przedwojennego przez przedwojennych profesorów.
O marksizmie i leninizmie, znanym mi ze
Lwowa, tutaj jeszcze nie było mowy. Studia
były swobodne, na większość egzaminów
umawiało się indywidualnie z profesorami.
Egzaminów zresztą było mało; obejmowały
jednak ogromny materiał, na przykład na
egzaminie z filozofii przeprowadzanym
przez prof. Romana Ingardena trzeba
było znać całą historię filozofii, a nie, jak
obecnie, wybrane zagadnienia. Czasy były
ciężkie, zwłaszcza dla repatriantów czy,
na przykład, powstańców warszawskich,
którym był kolega, a następnie mój mąż,
Jerzy Kwiatkowski. Magisterium zrobiliśmy z opóźnieniem i tutaj spotkała mnie
niespodzianka. Mój profesor, promotor
Stanisław Pigoń, zaproponował mi, żeby
moją pracę magisterską o poezji Leopolda
Staffa przedstawić jako rozprawę doktorską.
Byłam zaskoczona, choć słyszałam już o takim postępowaniu Profesora w stosunku do
jednej ze starszych koleżanek. Trzeba to też
wyraźnie podkreślić, że rozprawy doktorskie
w tamtych czasach były dużo pełniejsze. Nie
miałam jednak wystarczająco dobrej pracy
seminaryjnej, którą mogłabym przedstawić

jako pracę magisterską.
Stan badań nad Kornelem Ujejskim nie nadawał się. Skończyło się
na magisterium. Czy
prof. Pigoń miał jakieś
niepokojące informacje na temat najbliższej
przyszłości doktoratów?
Możliwe. Wiadomości, które krążyły wśród Bohaterce uroczystości towarzyszyli licznie zgromadzeni goście
zainteresowanych tym
tytułem naukowym były coraz gorsze. czeństwo, o którym muszę tutaj wspomnieć:
Podobno trzeba cofnąć się do epok wcze- obniżenie rangi prac doktorskich z powodu
śniejszych, znać marksizm i leninizm... ich masowości. Tę masowość powodują
Co gorsza, pojawiały się próby odgórnego liczne studia doktoranckie, skądinąd w ogóle
potrzebne. Nie ma też wątpliwości, że kounicestwienia tego tytułu.
Pani z grupy przedwojennych dokto- nieczność wykazania się trzema doktoratami
rantów pisząca razem z nami kartki biblio- przy uzyskiwaniu profesury nie wpłynie
graficzne dla Instytutu Badań Literackich korzystnie na ich poziom.
Jeszcze przez chwilę zatrzymam się
Polskiej Akademii Nauk (to była podstawa
naszej egzystencji), otrzymała upomnienie przy tamtych, dawnych latach. Stają mi
od urzędniczki, że używa tytułu, który nie przed oczami profesorowie sprzed pół
istnieje. Urzędniczka była chyba nadgorliwa, wieku, których miałam szczęście poznać
ale sytuacja doktorantów nie była wesoła. podczas studiów. Niech zabrzmią w tej sali
Kazimierz Wyka starał się uratować mło- ich nazwiska. Na polonistyce był to przede
dych, zdolniejszych magistrów. Organizował wszystkim Stanisław Pigoń, ale także
zebrania dyskusyjne wykorzystując możli- przybyły ze Lwowa świetny Juliusz Kleiwości Instytutu Badań Literackich PAN. Na ner czy młodszy, niezwykle zdolny, dbający
szczęście sytuacja polityczna zmieniła się. o swoich studentów – Kazimierz Wyka. Z jęŚmierć Stalina i późniejsze przeobrażenia zykoznawców najważniejszy był Zenon Klenaszej rzeczywistości, aż po październik ’56, mensiewicz. Na historii sztuki było więcej
spowodowały, między innymi, renesans świetnych wykładowców: Wojsław Molè,
Adam Hoffmann, Tadeusz Dobrowolski,
doktoratów.
Mając już trochę drobnych artykułów Jerzy Szablowski. I, oczywiście, na obydwu
i prac uniwersyteckich, napisałam obszer- kierunkach – Roman Ingarden. Wszystkich,
ną monografię niemal nieznanego poety również tych niewymienionych, także
Wacława Rolicz-Liedera. Książka była wyda- wszystkich wówczas młodszych pracownina w Państwowym Instytucie Wydawniczym, ków naukowych, z ogromną wdzięcznością
zawierała streszczenie w języku niemieckim. wspominam. Kiedy przechodzę z tamtych
To był właśnie ten doktorat napisany pod kie- czasów – ciężkich i skomplikowanych, do
runkiem prof. Kazimierza Wyki, obroniony czasów obecnych, zaczynam myśleć nie
pięćdziesiąt lat temu. Profesor Pigoń był już o moich profesorach, ale o moich uczniach,
wtedy na emeryturze, którzy są naszymi kontynuatorami, oby
schorowany, dwa lata ważniejszymi, bardziej cenionymi niż my.
potem zmarł. Wydaje Wiem, że dzisiaj niektórzy z nich są na tej
mi się, że ten trud- sali – z Krakowa, ale też z Białegostoku czy
ny okres doktoratów, z Houston w Teksasie. Są profesorami Unitrudny politycznie, wersytetu, uczą w szkołach, są tacy, których
wpłynął, w rezultacie, kariera potoczyła się inaczej – dyrektorzy
na ten stopień pozy- filharmonii, teatrów. Ale przyznam, że cietywnie. Dysertacje szą mnie ogromnie także podbiegające do
stały się obszerniej- mnie na ulicy, ucieszone ze spotkania panie
sze, z reguły ukazują przedstawiające się jako byłe uczestniczki
się drukiem. Trudno mojego seminarium.
Magnificencjo, Panie i Panowie Projednak powstrzymać
się przed wyrażeniem rektorzy, Pani Dziekan, Wysoki Senacie,
niepokoju. Istnieje bo- serdecznie dziękuję za dzisiejszą, piękną, tak
dla mnie cenną i wzruszającą uroczystość.
Profesor Maria Podraza-Kwiatkowska w otoczeniu rodziny wiem nowe niebezpie-
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HONOROWY DOKTORAT
DLA PROFESORA SZCZEPANA BILIŃSKIEGO
1

września 2014, podczas inauguracji roku
akademickiego 2014/2015 na Narodowym Przykarpackim Uniwersytecie im.
Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku
na Ukrainie odbyła się uroczystość nadania godności doktora honoris causa tej
uczelni prof. Szczepanowi Bilińskiemu
z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ,
prorektorowi UJ w latach 2005–2012.
Doktorat został przyznany Profesorowi za
wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie
biologii rozwoju i biologii komórki oraz
za zainicjowanie w 2006 roku i rozwijanie
współpracy pomiędzy Uniwersytetem im.
Wasyla Stefanyka a Uniwersytetem Jagiellońskim. Jednogłośną decyzję o nadaniu
zaszczytnej godności prof. Szczepanowi
Bilińskiemu podjął Senat Uniwersytetu
Przykarpackiego 29 kwietnia 2014.
Uroczystość otworzył rektor prof. Ihor
Cependa, podkreślając wkład i wieloletnie
zaangażowanie prof. Bilińskiego w rozwój
współpracy naukowej pomiędzy obiema
uczelniami. Współpraca ta doprowadziła
do organizacji wspólnych konferencji,
między innymi sympozjum poświęconego
patronowi uczelni w Iwano-Frankiwsku

Prof. Szczepan Biliński po otrzymaniu dyplomu doktora honoris causa Narodowego Przykarpackiego
Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka, pierwszy z prawej rektor tamtejszego Uniwersytetu Ihor Cependa

(dawny Stanisławów) Wasylowi Stefanykowi – studentowi medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach międzywojennych. Obecnie przygotowywany jest
program wspólnych badań przyrodniczych
w Karpackim Parku Narodowym.
– Wielki to dla mnie zaszczyt i prawdziwa przyjemność wygłosić laudację na

Nowy doktor honoris causa w ławach Senatu, obok prorektor UJ prof. Piotr Laidler
oraz rektor Narodowego Przykarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka Ihor Cependa
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cześć prof. Szczepana Bilińskiego, członka
korespondenta PAN i członka czynnego
PAU, byłego prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Radość moja jest tym
większa, że ów wybitny uczony, któremu
Senat Przykarpackiego Uniwersytetu im.
Wasyla Stefanyka nadaje dziś godność
doktora honoris causa, jest od wielu
lat naszym niezawodnym przyjacielem
i współpracownikiem. Był On również – co
warto podkreślić – jednym z inicjatorów
współpracy pomiędzy Przykarpackim
Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka
a Uniwersytetem Jagiellońskim – mówił
wygłaszający laudację prof. Wołodymyr
Łuszczak, kierownik tamtejszej Katedry
Biochemii i Biotechnologii.
Warto przypomnieć, że zainteresowania naukowe prof. Szczepana Bilińskiego
koncentrują się wokół biologii rozwoju
i filogenezy bezkręgowców. Jego badania dotyczą, między innymi, funkcji
połączeń międzykomórkowych i cytoszkieletu w procesie oogenezy i w rozwoju
zarodkowym, różnicowania komórek
i tkanek, amplifikacji genów rybosomowych (rDNA), gromadzenia i lokalizacji
różnych typów RNA (mRNA, rRNA

i snRNA) na terenie oocytu, strukturalnej
roli RNA w organizacji cytoszkieletu.
Prawie wszystkie prace prof. Bilińskiego
opublikowane zostały w prestiżowych
czasopismach międzynarodowych, między
innymi „Development”, „Developmental
Biology”, „International Review of Cytology”, „Experimental Cell Research”,
„Differentiation” oraz „Mechanisms of
Development”.
Wśród osiągnięć na szczególne wyróżnienie zasługuje wyjaśnienie mechanizmów asymetrycznej lokalizacji mRNA
i snRNA w oocytach kręgowców i bezkręgowców oraz zaproponowanie udziału
organelli, takich jak jądra dodatkowe
i ciało Balbiniego, w procesie oogenezy
stawonogów. Duże uznanie przyniosły
profesorowi również prace dotyczące filogenezy wybranych grup owadów.
Podczas uroczystości Uniwersytet
Jagielloński reprezentowany był przez
prorektora UJ ds. Collegium Medicum
prof. Piotra Laidlera, dziekana Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi UJ dr hab. Małgorzatę Kruczek oraz kierownika Zakładu

gi na trwający jeszcze na Uniwersytecie
Jagiellońskim rok jubileuszu 650-lecia
założenia uczelni.
– Chciałbym zadedykować to znaczące
wyróżnienie wszystkim tym, dzięki którym
rozpocząłem badania naukowe, a następnie

Od prawej: prof. Antoni Jackowski, dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Małgorzata Kruczek,
bohater uroczystości prof. Szczepan Biliński, prof. Barbara Bilińska, prorektor UJ prof. Piotr Laidler, rektor Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka prof. Ihor Cependa, prof. Teresa Szklarzewicz, prof. Stefan Skiba,
dr Tadeusz Skarbek, konsul honorowy Republiki Austrii w Krakowie Andrzej Tombiński i dr Michał Biliński

Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców Instytutu Zoologii prof. Teresę
Szklarzewicz. Profesorowi towarzyszyła
najbliższa rodzina: małżonka prof. Barbara Bilińska oraz syn dr Michał Biliński,
a także grono przyjaciół.
Prorektor Piotr Laidler, gratulując
wyróżnionemu, wręczył adres rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka i podkreślił, że
uroczystość ma szczególną wymowę z uwa-

prowadziłem działalność organizacyjną
na polu nauki. Tu chciałbym wymienić
moich Rodziców, moich mistrzów naukowych: prof. Annę Krzysztofowicz i prof.
Czesława Jurę, moich współpracowników,
wychowanków oraz przyjaciół. Godność tę
dedykuję również mojej Rodzinie, a przede
wszystkim – obecnej na dzisiejszej uroczystości – mojej Małżonce, prof. Barbarze
Bilińskiej – mówił prof. Szczepan Biliński,

dziękując za przyznanie mu zaszczytnej
godności. – Uważam, że polskie uczelnie
powinny rozwijać współpracę naukową
z uczelniami krajów, które uzyskały niepodległość po rozpadzie Związku Radzieckiego.
Powinny wspierać rozwój dobrosąsiedzkich
kontaktów nie tylko inicjując współpracę
naukową i wspomagając realizację wspólnych projektów badawczych, ale także
umożliwiając wymianę grup studentów.
Moim zdaniem zrozumienie i współpracę
sąsiadujących narodów najlepiej rozpocząć
od kontaktów ludzi młodych, nieobciążonych trudnymi doświadczeniami życia
w systemie komunistycznym. Mówiłem
o tym podczas jednego z moich poprzednich
pobytów w Iwano-Frankiwsku. Uczestniczyłem wtedy – tak jak dziś – w inauguracji roku akademickiego, podczas której
podpisana została umowa o współpracy
pomiędzy naszymi uczelniami.
Na zakończenie uroczystości rektor
prof. Ihor Cependa, zwracając się do prof.
Szczepana Bilińskiego ubranego w togę
Uniwersytetu Przykarpackiego, podkreślił, że w osobie Profesora senat zyskał
wybitnego uczonego i przyjaciela z Polski.
Szczególną atmosferę uroczystości
podkreślił występ artystów z Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka, śpiewających
i grających utwory polskie i ukraińskie.

Antoni Jackowski

profesor honorowy UJ

Zdjęcia do publikacji udostępniła Jana Kotniewicz
z Działu Współpracy Międzynarodowej Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu Wasyla Stefanyka

Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Stanisławowie został założony w styczniu 1940 roku. Swą obecną nazwę, status
uniwersytetu narodowego i imię patrona uzyskał w 1992 roku. Jest obecnie wiodącym centrum naukowym Przykarpacia,
mater
nr 168 szeroka współpraca
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naukowa z uczelniami Europy, Azji i Ameryki Północnej.

ARCHEOLOG ŚWIATOWEGO FORMATU
ytuł profesora ho– Pracę na Uniwersytecie JagielZ reguły daleko idąca
norowego Senat
specjalizacja pozwala lońskim rozpoczął w 1956 roku. W 1972
Uniwersytetu Jagiellońna odnoszenie sukcesów roku został dyrektorem nowo utworzoneskiego nadaje wybitw zakresie tylko jednego go Instytutu Archeologii UJ, pełniąc tę
nym uczonym i osobom
ze wspomnianych pod- funkcję do roku 1978. Przez wiele lat był
szczególnie zasłużookresów. W przypadku kierownikiem Zakładu Archeologii Epoki
nym dla rozwoju nauki.
prof. Janusza K. Ko- Kamienia, a następnie stworzonego przez
17 czerwca 2014 w auli
złowskiego powszechnie siebie Zakładu Archeologii Nowego Świata
Collegium Maius tym
uznawane i wielokrotnie – mówił laudator.
zaszczytnym tytułem
Wśród ogromu dokonań naukowych
cytowane prace odnoszą
wyróżniony został prof.
prof. Kozłowskiego warto zwrócić uwagę
się do każdego z nich.
Janusz Krzysztof KoW swym wystąpieniu na badania dotyczące wejścia Homo sazłowski z Instytutu Arprof. Paweł Valde-No- piens na teren Europy. Bardzo ważne są
cheologii UJ. Gospodawak przypomniał, że również jego pionierskie prace badawcze
rzem uroczystości był
Profesor jest związany związane z początkami gospodarki wyrektor UJ prof. Wojciech
z Uniwersytetem Jagiel- twórczej poza ośrodkiem bliskowschodnim.
Nowak, który poinforlońskim od czasu swoich Przełomowymi okazały się badania ProfeProf. Janusz Krzysztof Kozłowski
mował zgromadzonych,
studiów. To właśnie tu sora odnoszące się do neolityzacji Afryki
że z wnioskiem o nadanie Profesorowi tej w 1961 roku obronił doktorat, sześć lat Północno-Wschodniej, ze szczególnym
honorowej godności wystąpili profesoro- później uzyskał habilitację, a w 1975 roku uwzględnieniem Egiptu. Wykopaliska
wie z Wydziału Historycznego. Po speł- tytuł profesora nadzwyczajnego. Profe- w Górnym Egipcie i w oazie Fajum pronieniu wszystkich niezbędnych procedur sorem zwyczajnym został w roku 1984. wadzone przez niego w latach 1976–1989
27 listopada 2013 Senat UJ podjął decyzję Warto też dodać, że w latach 60. ubiegłego przyczyniły się do zmiany spojrzenia na
o nadaniu tytułu.
wieku Profesor studiował w Institute de początki tzw. okresu predynastycznego.
– Uczony światowego formatu, ar- Paléontologie Humaine w Paryżu, pod
– Osobne miejsce w dorobku naukocheolog i prehistoryk, mistrz i wybitny kierunkiem prof. Raymonda Vaufreya.
wym prof. Janusza K. Kozłowskiego zajanimator nauki – tak o bohaterze uroczystości mówił
wygłaszający laudację prof.
Paweł Valde-Nowak, zaznaczając jednocześnie, że wielu
potrzeba słów, aby pokazały
obraz giganta.
– Nie ulega wątpliwości, że prof. Janusz K. Kozłowski jest jednym z najwybitniejszych archeologów
polskich – akcentował laudator. – Niezwykle rozległy
jest zakres prowadzonych
przez Profesora badań,
obejmujących całą epokę
kamienia. Trudno znaleźć
w świecie archeologa, który
byłby uznanym autorytetem
w zakresie wszystkich trzech
okresów epoki kamienia:
paleo-, mezo- i neolitu, a mówiąc obrazowo – badacza,
którego wiedza ogarniałaby
losy ludzkości na przestrzeni
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręcza prof. Januszowi K. Kozłowskiemu dyplom profesora honorowego
ostatnich trzech milionów lat.
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Fot. Anna Wojnar

muje archeologia obu Ameryk. Profesor
jest niewątpliwie europejskim prekursorem
tego rodzaju prac. Rozpoczął je już w latach 60. ubiegłego wieku, podejmując
badania terenowe na Kubie. Sukcesy, jakie
odniósł w tej dziedzinie, przełożyły się na
możliwość stworzenia w Instytucie Archeologii UJ Zakładu Archeologii Nowego
Świata, jedynej takiej jednostki w Polsce.
Obecnie badania w Gwatemali i Stanach
Zjednoczonych Ameryki są kontynuowane
przez uczniów Profesora. Zyskały one
światowy rozgłos, co jest najlepszym dowodem na rangę ich mistrza – stwierdził
prof. Valde-Nowak.
Profesor ma na swym koncie wiele
prestiżowych nagród i wyróżnień, wśród
których są doktorat honoris causa Uniwersytetu Bordeaux I (1986), nagroda
Akademii Brytyjskiej „Europa Prize”
(1992), Laur Jagielloński w dziedzinie nauk
humanistycznych (1997), medal College de
France (2000) czy Nagroda im. Erazma Majewskiego Polskiej Akademii Nauk (2006).
Imponująca jest również lista publikacji
naukowych Profesora, na której znajduje
się 56 książek i około 480 artykułów naukowych wydanych w wielu krajach. Profesor
Kozłowski jest autorem, współautorem lub
redaktorem tych publikacji.
Nie sposób też pominąć tego, że jako
profesor wizytujący wykładał, między
innymi, na Université de Bordeaux I, College de France, Chaire Francqui (Belgia),
Harvard University, The University of
Kansas, Università di Ferrara.
Jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych,
między innym, członkiem czynnym i dyrektorem Wydziału II PAU, delegatem
Zarządu PAU ds. współpracy międzynarodowej, członkiem korespondentem
Deutsches Archäologisches Institut,
członkiem zagranicznym Instituto Italiano di Preistoria e Protostoria, członkiem
Conseil International de Philosophie et
des Sciences Humaines UNESCO (w latach 2003–2006 jej wiceprezydentem),
członkiem Academia Europea, członkiem
honorowym British Prehistoric Society,
od 2010 prezydentem Union Academique Internationale, przewodniczącym
Executive Agency Social Science and
Humanities (agenda European Research
Council) (kadencja od 1 stycznia 2012 do
31 grudnia 2015).
– Profesor Janusz K. Kozłowski jest
światowym autorytetem w uprawianych
dziedzinach i mistrzem dla licznych po-

Uczestnicy uroczystości
w auli Collegium Maius

koleń młodych badaczy
i studentów. Wypromował
21 doktorów, w tym pięciu
na uczelniach zagranicznych, z których część jest
już dzisiaj profesorami lub
doktorami habilitowanymi
– dodał laudator. – Niech
tytuł profesora honorowego
będzie wyrazem głębokiego
uznania dla ogromu Pańskiego dzieła i wdzięczności
za nie. Optime tibi eveniant
omnia! – podkreślił prof. PaGratulacje składa bohaterowi uroczystości prof. Paweł Valde-Nowak
weł Valde-Nowak na zakończenie swego wystąpienia.
Łaciński tekst dyplomu odczytał do Polski w siódmym, szóstym tysiącleciu
dziekan Wydziału Historycznego prof. przed Chrystusem – przypomniał prof. JaJan Święch. Rektor UJ prof. Wojciech nusz K. Kozłowski. – Ten kierunek badań
Nowak, wręczając Profesorowi pamiątko- mogłem rozwijać dzięki grantowi FEPRE
wy dyplom w imieniu całej społeczności Foundation of Europe w ramach siódmego
akademickiej, pogratulował uczonemu programu grantowego Unii Europejskiej,
wszystkich osiągnięć. – Pańskie między- którym kierowałem wspólnie z prof.
narodowe sukcesy przyczyniły się do tego, Pavlem Dolukhanovem z Uniwersytetu
że Uniwersytet Jagielloński jest rozpozna- w Newcastle. Efektem tych badań, poza
walny w różnych częściach świata, w wielu pracami monograficznymi i syntetycznymi,
prestiżowych uczelniach i ośrodkach był pierwszy kompletny katalog stanowisk
wczesnego neolitu, tzn. kultur pierwszych
badawczych – zaznaczył rektor.
Następnie głos zabrał bohater uroczy- rolników, od Bułgarii poprzez Rumunię,
stości, dziękując władzom Uniwersytetu aż do południowej Polski, którego sześć
oraz członkom Rady Wydziału Historycz- tomów zostało opublikowanych w prestiżonego za zaszczytne wyróżnienie. W swoim wej serii „British Archaeological Reports
wystąpieniu wspominał mistrzów i przy- International Series”.
Oficjalną część uroczystości zakońjaciół, dzięki którym miał możliwość studiów nad kluczowymi problemami historii. czyło odśpiewanie przez chór akademicki
Mówił o współpracy z wieloma wybitnymi hymnu państwowego. Następnie, w Stubie
badaczami z różnych stron świata i o swo- Communis, uczestniczący w wydarzeniu
ich pionierskich odkryciach, które dzięki goście wznieśli toast tradycyjną lampką
wina za pomyślność Profesora. Pięknie
niej stały się możliwe.
– Ostatnie lata mojej działalności były zabrzmiały też wyśpiewane przez chór
skoncentrowane na pojawieniu się pierw- słowa: Ad multos annos!
szych rolników i hodowców na osi od Bałkanów poprzez basen środkowego Dunaju
Rita Pagacz-Moczarska
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WYBITNY ZNAWCA PRAWA PRYWATNEGO
U

Prof. Maksymilian Pazdan

nuował laudator. Podkreślił również, że
prof. Pazdan stworzył na Uniwersytecie
Śląskim najsilniejszy w Polsce ośrodek
badań nad prawem prywatnym międzynarodowym i wychował kilka pokoleń
prawników. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat pełnił na Uniwersytecie Śląskim
wiele funkcji: dziekana Wydziału Prawa
i Administracji, prorektora ds. nauki, a w
latach 1990–1996 przez dwie kadencje był
rektorem, kierował także Katedrą Prawa
Cywilnego i Prawa Międzynarodowego

Prywatnego UŚ. – Badania naukowe prof.
Pazdana są związane przede wszystkim
z prawem prywatnym międzynarodowym,
a w szczególności zagadnieniami statutu
kontraktowego i prawa spadkowego. Jak
sam mówi – to była miłość od pierwszego
wejrzenia. Drugą ważną dziedziną badań
profesora jest prawo cywilne, przede
wszystkim część ogólna, ale nade wszystko prawo spadkowe. Kolejnym ważnym
obszarem działalności naukowej są zagadnienia związane z międzynarodowym
arbitrażem sądowym, do dziś jest czynnym
arbitrem – przypomniał prof. Pisuliński.
Profesor Maksymilian Pazdan jest też
członkiem wielu stowarzyszeń, między
innymi Komitetu Nauk Prawnych, Polskiej
Akademii Umiejętności i Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego,
autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym wielokrotnie wznawianych
podręczników akademickich z zakresu
prawa międzynarodowego prywatnego.
Jest także laureatem wielu nagród i wyróżnień, otrzymał, między innymi, Krzyż
Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski, kawalerię francuskiego Orderu
Palm Akademickich, a także tytuły doktora
honoris causa Uniwersytetu w Rostowie
nad Donem oraz Uniwersytetu Śląskiego.
– Profesor Pazdan nadal jest czynnym naukowcem i dydaktykiem. Prowadzi zajęcia
na Uniwersytecie Śląskim i w Akademii
im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Jest nauczycielem i mistrzem dla wielu

Fot. Anna Wojnar

roczystość odnowienia po 50 latach
doktoratu prof. Maksymiliana Pazdana – wybitnego prawnika specjalizującego
się w prawie cywilnym i prawie prywatnym
międzynarodowym, odbyła się 30 maja br.
w auli Collegium Maius. Zebranych gości,
w tym licznych współpracowników, rodzinę i przyjaciół profesora, powitał rektor UJ
prof. Wojciech Nowak.
Profesor Maksymilian Pazdan ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1957
roku i rozpoczął pracę w Katedrze Prawa
Cywilnego i Prawa Międzynarodowego
Prywatnego UJ. – Dziś mija 601 miesięcy od daty 27 kwietnia 1964, kiedy to,
wówczas magister, Maksymilian Pazdan
obronił, przygotowaną pod kierunkiem
prof. Kazimierza Przybyłowskiego, pracę
doktorską zatytułowaną Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych w polskim
prawie międzynarodowym prywatnym
i otrzymał stopień doktora nauk prawnych
– mówił wygłaszający laudację prof. Jerzy
Pisuliński, prodziekan Wydziału Prawa
i Administracji UJ. – W 1968 roku prof.
Pazdan został zatrudniony na Uniwersytecie Śląskim. W 1974 roku uzyskał tytuł
doktora habilitowanego na UJ, a w 1979
tytuł profesora nauk prawnych. Do dzisiaj
związki profesora z Uniwersytetem Jagiellońskim są bardzo silne. Wiele obecnych
tu dziś osób zawdzięcza swoją karierę
naukową, między innymi, recenzjom
przygotowanym przez profesora – konty-
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Uroczystość odbyła się w auli Collegium Maius

Fot. Anna Wojnar

Po lewej prof. Maksymilian Pazdan i laudator
prof. Jerzy Pisuliński

Od prawej bohater uroczystości w towarzystwie rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka

pokoleń cywilistów. Panie Profesorze, za umiejętność syntezy, prezentowania rzetelto wszystko chciałbym serdecznie Panu nej argumentacji są wzorem dla kolejnych
podziękować – zakończył laudację prof. pokoleń prawników. Profesor Pazdan, poJerzy Pisuliński.
wszechnie lubiany i szanowany, jest dobrym
Łaciński tekst dyplomu odczytała prof. przyjacielem wielu osób, uczonym z wieloKrystyna Chojnicka, dziekan Wydziału letnim bogatym dorobkiem naukowym, jak
Prawa i Administracji UJ. Następnie rektor i takich, którzy dopiero rozpoczynają swoją
UJ prof. Wojciech Nowak wręczył prof. karierę, praktyków wymiaru sprawiedliwoMaksymilianowi Pazdanowi pamiątkowy ści, jak i ludzi z prawem niezwiązanych, jest
dyplom.
dobrym i ciepłym człowiekiem.
Na uroczystość w Collegium Maius
Dziękując za tę wyjątkową uroczystość
przybyli współpracownicy i przyjaciele i wyróżnienie, prof. Maksymilian Pazdan
profesora z Uniwersytetu Śląskiego. Jako wspomniał czasy swoich studiów na Unipierwszy wystąpił dziekan Wydziału Prawa wersytecie Jagiellońskim, gdzie spotkał
i Administracji UŚ prof. Czesław Matysz, wielu wybitnych profesorów. Byli to, mięktóry, gratulując bohaterowi uroczystości, dzy innymi, prof. Kazimierz Przybyłowski,
podkreślił jego ogromny wkład w rozwój prof. Władysław Wolter, prof. Adam Veprawa na katowickiej uczelni. Drugie tulani, prof. Konstanty Grzybowski, prof.
wystąpienie należało do prof. Wojciecha Ludwik Ehrlich, prof. Stefan Grzybowski,
Popiołka, kierownika Katedry Prawa prof. Jan Gwiazdomorski, prof. Bronisław
Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UŚ,
ucznia prof. Pazdana, który, nie
kryjąc wzruszenia, tak mówił
o swoim mistrzu: Jest nie tylko
znakomitym i wybitnym znawcą
prawa prywatnego, ale także
przede wszystkim osobą, której
wiedza i autorytet oddziałują
bardzo pozytywnie na otaczających go ludzi. Lata pracy Pana
Profesora na naszym wydziale
zaowocowały stworzeniem katowickiej szkoły prawa międzynarodowego prywatnego. Był i jest
dla nas w pełnym tego słowa
znaczeniu mistrzem, nauczycielem i przyjacielem. Skupił wokół
siebie grono uczniów, a dziś
jego wychowankowie pozostają
w gronie pracowników uczelni
i zawsze mogą liczyć na jego
życzliwą pomoc i wsparcie. Styl
jego wypowiedzi, jasność ujęcia
Pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu uroczystości
skomplikowanych zagadnień,

Walaszek oraz prof. Franciszek Studnicki.
– W roku 1968, i chcę to mocno podkreślić
– na moją osobistą prośbę, bez żadnych
nacisków z zewnątrz, przeniosłem się na
Uniwersytet Śląski i już jako pracownik tej
uczelni uzyskałem habilitację. Niewątpliwie
jednak tu w Krakowie zawiązałem wiele
przyjaźni, a więzy te przetrwały próbę czasu. Wszystkim tym, z którymi przyszło mi
współpracować, z którymi utrzymuję więzi
i nieustające kontakty, bardzo serdecznie
chcę dziś podziękować – zakończył wystąpienie prof. Pazdan.
Kończąc uroczystość, rektor UJ prof.
Wojciech Nowak pogratulował prof.
Maksymilianowi Pazdanowi i podkreślił,
że kontakty i współpraca naszej Uczelni
z Uniwersytetem Śląskim były i są bardzo
dobre.

Anna Wojnar
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KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
DLA PROFESORA PIOTRA SZTOMPKI
W

Kancelaria Prezydenta RP

uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju socjologii oraz za osiągnięcia
w pracy naukowej i dydaktycznej i promocję nauki polskiej w świecie prof. Piotr
Sztompka został odznaczony Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Wyróżnienie wręczył prezydent Bronisław Komorowski 3 maja br. na Zamku
Królewskim w Warszawie.

Red.

NAGRODY DLA KRAKOWSKIEJ RADIOLOGII
R

adiolodzy z Katedry Radiologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum: prof. Andrzej Urbanik
i dr hab. Robert Chrzan, odnieśli znaczący sukces. Na kongresie Amerykańskiego
Towarzystwa Neuroradiologii, który
odbył się w Montrealu w dniach 17–22
maja br., razem z zespołem
z centrum badawczego Astar
w Singapurze otrzymali
główną nagrodę (Summa
cum laude) za opracowanie
atlasu 3D Interactive and
Stereotactic Atlas of the
Skull Base Region: Bone,
Vessels, Cranial Nerves, and
Head Muscles.
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Serię sukcesów odnieśli także studenci działający w kole naukowym
prowadzonym przez Katedrę Radiologii CM UJ.
Pierwszą nagrodę na International Medical Congress w Warszawie, za
pracę Morphometric Analysis
of the Cervical Spine in Eldery
Patients – Clinical Implications, otrzymały studentki:
Natalia Lorenc, Sylwia Kita,
Helena Zwinczewska. Ten
sam zespół otrzymał także
najwyższą nagrodę na International Congress of Young
Medical Scientists w Pozna-

niu za pracę Vertebral Artery Dominance: Frequency
and Predictors. Do tych
najwyższych wyróżnień
naukowych należy dodać
jeszcze dwie trzecie nagrody na International Students’ Conference w Krakowie – za prace Radiological
Morphometry of Ambient Cistern in Adult:
a New Tool for Assessment of Intracranial Reserve (Natalia Lorenc, Małgorzata
Kozioł, Karolina Strojny, Justyna Domka,
Helena Zwinczewska) oraz Age-related
Changes in Cervical Spine in Computer
Tomography Images (Natalia Lorenc, Sylwia Kita, Helena Zwinczewska).

Red.

P

rofesor Zdzisław Mach, pełnomocnik rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej 1 maja br. został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne
zasługi dla rozwoju i umacniania integracji europejskiej, za szczególne osiągnięcia
w działalności państwowej i społecznej.

Kancelaria Prezydenta RP

za szczególne osiągnięcia
w działalności państwowej
i społecznej

Jerzy Sawicz

Krzyż Małopolski dla
profesora Franciszka Ziejki

R

ektor Wojciech Nowak wraz z prorektorami Piotrem Laidlerem i Jackiem
Popielem 5 czerwca br. uczestniczyli w gali w Operze Krakowskiej z okazji
Święta Małopolski. Podczas uroczystości przypomniano przyznanie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Złotego Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, a Krzyżem Małopolskim odznaczony został prof. Franciszek Ziejka.

ZA ZASŁUGI DLA UNIWERSYTETU
czerwca rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczył
srebrny medal Plus ratio quam vis dr. Robertowi
Gwadzowi, wybitnemu specjaliście od chorób zakaźnych, pracownikowi prestiżowego instytutu zdrowia
USA – US National Institute of Health, kierownikowi
Laboratory of Malaria and Vector Research, and Head
of International Studies of Malaria and Entomology
Section. Medal został przyznany za zasługi dla Uniwersytetu, a w szczególności Szkoły Medycznej dla
Obcokrajowców UJ CM. W uroczystości wzięli udział:
prorektor P. Laidler, prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Tomasz
Brzozowski, przewodniczący Rady Szkoły Medycznej
dla Obcokrajowców UJ CM prof. Jerzy Walocha oraz
konsul ds. Prasy i Kultury z Konsulatu Generalnego
USA w Krakowie Brian George.

LŚ

Jerzy Sawicz

11

alma mater nr 168

57

Śniadanie profesorskie organizowane w rocznicę odnowienia Uniwersytetu przez Władysława Jagiełłę
odbyło się 25 lipca br. na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego. Gości, profesorów, przedstawicieli władz
samorządowych i duchowieństwa powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Spotkanie profesorów nawiązuje do tradycji spożywania posiłków przy wspólnym stole, które w dawnych
wiekach było częścią kultury akademickiej. W tym roku okolicznościowy wykład prof. Andrzeja Borowskiego,
który publikujemy poniżej, poświęcony był właśnie obyczajom uniwersyteckich biesiad.

Filip Radwański

HISTORIA MAGISTRA VITAE

BIESIADY UCZONYCH, CZYLI O NIENASYCENIU

ówić, a co gorsza – jeszcze słuchać
prelekcji o ucztowaniu w sytuacji,
kiedy tuż za ścianą czekają na prelegenta
i na jego cierpliwe audytorium nakryte
rzeczywiście wystawnym jadłem stoły, to
rzecz zaiste nieludzka. Ale zapewne jeszcze
bardziej nieludzkie byłoby jednak
pochłanianie wszystkich czekających na nas w pobliżu przysmaków bez jakiejkolwiek refleksji.
Jej tematy z jedzeniem powiązane
mogą być rozmaicie i wcale przez
swoją praktyczność nie tak bardzo trywialne. Wszak tzw. food
studies, czyli studia nad kulturą
jedzenia, albo raczej jadła właśnie
(ich przedmiotu nie powinniśmy
utożsamiać z medycznie tylko
pojmowaną dietetyką), są jednym
z nowszych i zarazem ważniejszych kierunków współczesnej
antropologii kulturowej. W ujęciu
historycznym badacze tej problematyki korzystają z rozmaitych
źródeł, także więc i z dawniejszych, i nowszych tekstów poetyckich albo też pisanych prozą
retoryczną, zatem w dzisiejszym
potocznym rozumieniu tego
pojęcia z tekstów „literackich”.
To zaś do pewnego bodaj stopnia
usprawiedliwia fakt, że wypo58
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wiada się przed Państwem na temat food
studies nie tylko ktoś, kto – jak większość
chyba spośród tu obecnych – pozytywnie
do idei bankietu z natury rzeczy samej jest
nastawiony, ale też kto zawodowo poniekąd
zajmuje się interpretacją dawnych tekstów

polskich i europejskich między innymi
dotyczących kultury jedzenia i zagadnień szczegółowych z nią powiązanych.
Zapewniam jednak tę część audytorium,
która, rozsądnie skądinąd, mogłaby się w tej
chwili poczuć zaniepokojona perspektywą
przedłużającego się oczekiwania
na naszą ucztę, że rozwlekłego
wykładu z zakresu food studies
tutaj Państwo nie usłyszą. Zająć
bowiem chciałbym, na bardzo
krótko zresztą, uwagę Państwa
trzema cząstkowymi zaledwie
tematami. Wydały mi się one
jednak na tyle niebanalne i z dzisiejszą okolicznością bliżej powiązane, że pozwalam sobie oto,
wypełniając zaszczytne dla mnie
polecenie Jego Magnificencji,
zwięźle je tutaj skomentować.
Temat pierwszy, najściślej do
dzisiejszej okazji się odnoszący,
zatem wymagający ujęcia historycznego, to refleksja – trochę
rzeczowa, a trochę sentymentalna
– nad dystansem kulturowym,
który dzieli nas, w tym miejscu
zebranych w kolejną rocznicę
pierwszego po odnowieniu Akademii Krakowskiej wygłoszonego wykładu, od tamtych czasów i tamtych ludzi, od naszych
Anna Wojnar

M

Anna Wojnar

starszych kolegów sprzed kilkuset lat, od
ich zachowań, także i tych związanych
ze wspólnym, bardziej uroczystym niż
codzienne, posiłkiem. Tego rodzaju refleksja opierać się może, między innymi, na
wyobrażeniach utrwalonych w ikonografii. Przykładem jest choćby umieszczona
w zaproszeniu na dzisiejsze śniadanie
reprodukcja martwej natury Florisa Claesza Van Dijcka, niderlandzkiego malarza,
który żył i pracował w Haarlemie w latach
1575–1651. Poza ikonografią są też jednak
rozmaite teksty, które wyobrażenia nasze
o życiu i zachowaniach, także biesiadnych,
profesorów Akademii Krakowskiej w czasach jej odnowienia w znacznym stopniu
pozwalają uprawdopodobnić. Najbardziej
konkretnie i zarazem najmniej malowniczo
chyba przedstawiają kulturę jadła w środowisku, które nas interesuje, materiały źródłowe. Badali je od dosyć dawna historycy
kultury, jak, między innymi, autor rozprawy
o obiadach „kiermaszowych” profesorów
Akademii Krakowskiej Antoni Karbowiak
(jeszcze w roku 1900), potem Zygmunt Kuchowicz i Andrzej Wyczański czy ostatnio,
w popularnym ujęciu tematu, Maja i Jan
Łodzińscy. Monografista dziejów Akademii
Krakowskiej w epoce humanizmu Henryk
Barycz stwierdził, że potrawy w dnie zwyczajne były bardzo proste, złożone z kaszy,
grochu, rzepy i mięsa. Niewielkie tylko
kwoty, jak wskazuje księga wydatków i dochodów skarbników Kolegium Większego
z lat 1465–1522, szły na przyprawy: pieprz,
szafran, sól, migdały, mak itd. Twarda
i smutna zresztą konieczność nakazywała

oszczędność w prowadzeniu kuchni. Był nią
rosnący stale deficyt i zwiększająca się stale
dysproporcja między wpływami a wydatkami1. W skład obfitszych posiłków z okazji
rozmaitego rodzaju świąt, czyli tzw. refekcji
(mowa jest zatem o podobnej do dziś tutaj
wspominanej okoliczności), wchodziło
wino, gęsi, czasem też kosztowniejsze
mięsiwo. Możemy więc sobie wyobrazić,
że również i kilkadziesiąt lat wcześniej niż
czasy, o których Barycz napisał, menu naszych starszych kolegów przedstawiać się
mogło mniej więcej podobnie. W zasadzie
spożywano dwa główne posiłki dziennie:
przed południem tzw. prandium, czyli właśnie odpowiednik naszego tutaj śniadania,
a pod wieczór, około godziny 18, wieczerzę
– tzw. coena. Charakterystyczne wydaje się
w tradycyjnym staropolskim jadłospisie,
zdrowe skądinąd chyba, przywiązanie
się do kilku potraw podstawowych: kasz,
grochu i rozmaitych potraw mącznych. Wyjątkowo trwałe w staropolskim jadłospisie
miejsce zajmowała, spożywana właśnie na
śniadanie, polewka (czyli po prostu zupa)
robiona z piwa zabielanego śmietanką,
z grzankami. Zwano ją żartobliwie, jak
twierdził Aleksander Brückner – z aluzją
do pierwszej z siedmiu sztuk wyzwolonych: gramatyki, gramatką, a powszechne
przywiązanie do niej (m.in. młodego jeszcze królewicza Zygmunta I, późniejszego
Starego) poświadczali kronikarze tamtych
czasów. Tę więc gramatkę, o ile wiem,
przygotowano nam także i dzisiaj do spróbowania. Z jakim skutkiem – zobaczymy.
Jak pisał Władysław Łoziński w swej

panoramie „życia polskiego w dawnych
wiekach”, tradycyjnie na stołach obecna
bywała kwaśna kapusta z wędzoną słoniną, kasza jęczmienna, pierogi i kluski
z serem, łazanki i potrawa obecnie całkiem
zapomniana − groch utarty ze słoniną, co
uchodziło za wyjątkowy przysmak i za kiepskie uchodziło przyjęcie, które nie kończyło
się tym daniem. Tego ostatniego specjału,
mam nadzieję, jednak nie skosztujemy.
Jedną z częstych potraw były flaki, zaś
z rachunków kuchennych Jadwigi i Jagiełły,
które przytaczał w swej Encyklopedii staropolskiej Zygmunt Gloger, dowiadujemy
się, że królewicz Zygmunt I lubił kurczęta
ze „śmiotaną i sałatą”. W relacjach nuncjuszów papieskich z XVI i XVII wieku wspominano jednak również o ekscesywnym
spożyciu wina i piwa, które – także w czasie
uczt profesorów Akademii Krakowskiej –
wypijano litrami.
Dawniejsze polskie źródła literackie
podkreślają przy tym inną jeszcze, ideologicznie nacechowaną, właściwość kultury
jedzenia: tradycyjną rzekomo staropolską
skromność i prostotę – przeciwstawianą
„zagranicznym” jakoby wykwintnościom
czy wyrafinowaniom. Wspominam tu
o ideologii, w praktyce bowiem wystawność, zwłaszcza stołu szlacheckiego,
szczególnie zaś potem, w wieku XVII
i XVIII, stołów magnackich, stawała się
coraz bardziej oszałamiająca i rzeczywiście
zbytkowna. Rozmijała się ona naturalnie
z mitem „sarmackim”, który był rdzeniem
szlacheckiej ideologii politycznej, zwanej
od wieku XVIII sarmatyzmem, a który

Prof. Andrzej Borowski
podczas wykładu na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego

przejaskrawiał wyższość pod każdym
względem, także więc i obyczajowym,
szlacheckiego narodu polskiego (natio
polonorum nobilium) nad innymi nacjami
europejskimi, czyli, mówiąc językiem dzisiejszych eurosceptyków, nad Zachodem.
Mikołaj Rej, znany skądinąd żarłok i opój
(jeśli nawet za satyryczną przesadę uznamy
nieżyczliwe mu relacje jego katolickich
adwersarzy), utyskiwał – jak przypominał
o tym Zygmunt Gloger – na wykwintne
sztuczki i figle kuchmistrzowskie, dla niego
nie tylko „bijanka z marcypanem, limonie
i kapary” są nierozsądnym zbytkiem, ale
nawet kasza ryżowa, bo „przodkowie nasi
zjadłszy gęś a smażoną pieczenie, a groch
z jagłami, postawiwszy donicę na stole
pieprzem natartą z piwem a grzankami,
używali wolnych a wesołych myśli” i nie
wymagali, aby „każda potrawa musiała
przyjść jako kasztelanka albo samotrzecia
albo samoczwarta”. Nie jest też Rej przyjacielem wina; nad wszelkie „witpachery,
rozekiery, rywuły, małmazye” przenosi
polskie piwo, bo patrz na te kraje, gdzie
cebrem piwo piją, a pani matka w sześć
niedzielach donicę z grzankami czasem
wychyli, jacy się chłopi by żubrowie rodzą,
bo jeszcze w brzuchu utyje jako prosię,
urodzi się jako cielę, a uroście jako wół.
Trudno w tym miejscu nie przypomnieć
sobie tego, co w swoim cyklu powieściowym La vie de Gargantua et de Pantagruel
o dziesięć lat starszy od Reja francuski
zakonnik, humanista i lekarz François Rabelais pisał o monstrualnym odżywianiu
się matki bohatera narracji jako położnicy
i o niezwykłych, zbliżonych do opisanych
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wyżej, skutkach tej diety. Stereotypizację
pojęć dotyczących wyższości obyczajów,
w tym przypadku z obszaru kultury jadła,
szlachty polskiej nad cudzoziemcami dokumentują stosunkowo liczne teksty należące
do tzw. descriptiones gentium, czyli opisów
cech narodowych nacji europejskich z XVI
i XVII wieku. Poprzestańmy tu na jednym
z najkrótszych, w którym „obcych”, jak to
często bywało, reprezentują niezbyt mile
postrzegani Włosi:
Dobra jest Włochom żaba, a do niej sałata,
Polakom sztuka mięsa zawsze bywa grata.
Dobra gęś z czarną juchą, nadziewane prosię,
Może to mieć i każdy, kto jedno dba o się.
Ostatek zaś obiada z odłużanym grochem.
Weźmi diable kasztany pospołu i z Włochem2.

Temat drugi, który chciałbym tu poddać
pod namysł, znacznie szerszy, wiąże się
z kulturą konwiwialną w ujęciu ogólniejszym i przez to może ciekawszym, bo dotyczącym kulturowego aspektu wspólnego
posiłku, zwłaszcza sytuacji sympotycznej
i jej funkcji w środowisku ludzi uprawiających rozmaite dziedziny i odgałęzienia
nauki, sztuki i umiejętności. Tego rodzaju
właśnie spojrzenie na „śniadanie profesorskie” chciałem zasygnalizować w pierwszej
części tytułu mojej prelekcji. Użyłem w niej
parafrazy tytułu dzieła Atenajosa, greckiego
retora i gramatyka (czyli nauczyciela literatury, nie abecadła) z II wieku po Chrystusie,
a który to tytuł: Deipnosophistai, odpowiada – jak sądzę – okolicznościom, które
nas tutaj gromadzą i zajmują. Jak wskazali
wydawcy polskiego przekładu tego dzieła,

Anna Wojnar

W spotkaniu uczestniczyli profesorowie,
przedstawiciele lokalnych władz
oraz przyjaciele Uniwersytetu

Krystyna Bartol i Jerzy Danielewicz, przekład tego wyrażenia, oddany po polsku
określeniem Uczta mędrców, jest niełatwy.
Wyraz deipnon oznaczał posiłek w zasadzie
mięsny, a w każdym razie nie tylko jarski
(czyli to właśnie, co na nas czeka), zaś człon
drugi tytułu, sophistai, wskazuje na erudytów, których wiedza do jadła się nie ograniczała, choć głównie o jedzeniu (w szerokim
kontekście kulturowym) w dziele tym jest
mowa. Cóż więc to mieć może do nas tu
zgromadzonych? Na wszelki wypadek wolałem zastąpić w tytule mojego wystąpienia
owych sophistai wyrazem „uczeni”, który
w dopełniaczu liczby mnogiej nie odróżnia
rodzaju męskiego od żeńskiego, zatem
obejmuje sprawiedliwie Panie i Panów
Profesorów bez jakiegokolwiek genderowego wykluczenia, w antycznych realiach
zupełnie oczywistego (wolno urodzona
kobieta, nie hetera, w takim zebraniu nie
uczestniczyła). Po drugie, słowo „biesiada” odpowiada w polszczyźnie literackiej
łacińskiemu wyrazowi convivium, który
oznacza jednak coś więcej aniżeli greckie
symposion, a więc nazwę drugiej właściwie
części antycznej greckiej uczty, polegającej
już tylko na wspólnym, towarzyskim (sym-)
piciu wina (zmieszanego rozsądnie z wodą)
i na błyskotliwej (w miarę możliwości)
rozmowie. Charakterystyczne jest to, że
greckie symposion, użyte w tytule jednego
z najbardziej znanych dialogów Platona,
tłumaczono w polskich przekładach tego
tekstu wyrazem uczta, ale też, rzadziej, biesiada, co wskazuje na przeniesienie funkcji
dosłownie „sympotycznej”– „wspólnego
picia” (jak to opisał ostatnio Marek Wię-

Filip Radwański

Jan z Ludziska (ok. 1400
– ok. 1450), humanistami
w sensie kristellerowskim, zawodowym (jako
nauczycieli humaniorów:
gramatyki i retoryki) nazwać by trzeba. Erazm
– o czym wiemy choćby z jego satyrycznej
adoksografii Pochwała
głupoty – zapewne nie
zaliczyłby do ukazanego Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas swojego wystąpienia
w swym dialogu towarzystwa większości współczesnych mu uniwer- Ojca Kościoła (ok. 345–407), którą warto
syteckich prawników, którzy odstręczali go, tu przytoczyć: Błogosławionyś, Boże, który
jak twierdził, kazuistycznym krętactwem, mnie żywisz od młodości mojej i udzielasz
ani też teologów, czy raczej – jak ich pokarmu wszelkiemu ciału; napełnij radopogardliwie nazywał – „teolożków” (the- ścią i weselem serca nasze, abyśmy mając
ologasteroi), którym zarzucał ignorancję w obfitości to, co nam potrzebne, obfitowali
filologiczną przy komentowaniu Pisma też we wszelkie dobre uczynki w Chrystusie
Świętego. Uczestnicy zbożnej biesiady, Jezusie, Panu naszym, z którym chwała
czyli (tak się tam akurat składało) również i cześć i panowanie z Duchem Świętym po
3
śniadania, to raczej humaniści w znaczeniu wszystkie wieki . Stylistyka tej modlitwy
poszerzonym, więc nie tylko erudyci, jak przedbiesiadnej, zakończonej doksologią,
owi deipnosophistai w dialogu Atenajosa. zaprzecza (co zresztą dla znających się na
To raczej pobożni ludzie (nie duchowni) rzeczy jest oczywiste) wszelkim niemąprzejęci ideą odrodzenia współczesnego im drym uogólnieniom na temat rzekomej anty
człowieczeństwa kulturowego (humanitas) czy bezreligijności humanizmu wczesnona wzór człowieczeństwa starożytnych, nowożytnego. Zwraca też ten tekst naszą
w ścisłym jednak, na ile to tylko było wte- uwagę na znaczenie ogólniejszej refleksji,
dy możliwe, uzgodnieniu z antropologią której uczta – wspólne spożywanie posiłku,
ewangeliczną i patrystyczną, a więc z ideą a przynajmniej uczta intelektualistów, może
imitatio Christi – naśladowania i realizo- więc i piętnastowiecznych profesorów Akawania chrześcijańskiej filozofii człowieka, demii Krakowskiej – wykluczać nie mogła.
którą Erazm określał jako philosophia Z taką bowiem postawą intelektualną,
Christi. Możemy więc sobie wyobrazić, w ścisłej zgodzie z Erazmowym modelem
że przynajmniej niektórzy profesorowie człowieczeństwa kulturowego (humanitas
naszej Almae Matris, sto lat wcześniej, Erasmiana), harmonizowało umiarkowanie
niż przedstawia to akcja dialogu Erazma, (ale nie przesadna asceza) samego posiłku.
mogli ucztować tak samo mniej więcej Uczestnicy tego dialogu posilali się miainteligentnie i zarazem z apetytem jak owi nowicie podanym na pierwsze danie gotobiesiadnicy z Erazmowego dialogu. Cha- wanym kapłonem, jak powiada gospodarz
rakterystyczne jest to, że owo convivium – „w sosie wyśmienitym” i z „sałatą wyborrozpoczynają oni krótką modlitwą zapo- ną”, po czym następuje „coś pieczonego”,
życzoną od św. Chryzostoma, greckiego czyli „łopatka owcza i cztery kuropatwy”,
Anna Wojnar

cowski), ale przede wszystkim zebrania
rozmawiających ze sobą jego uczestników,
na funkcję społeczną, którą określiłbym
mianem konwiwialnej.
Nas więc ten podział na część deipnotyczną (jedzenie) i na sympotyczną (picie)
nie będzie tu obowiązywał, spodziewać się
natomiast należy, że z funkcji biesiadnej
(czyli konwiwialnej), przynajmniej podzieleni na grupy i grupki, wokół stolików,
nie zrezygnujemy. Chciałbym wobec tego,
abyśmy sobie wyobrazili tego rodzaju
sytuację na przykładzie dosyć bliskim
chronologicznie i kulturowo tematowi
wspólnego posiłku członków wspólnoty
akademickiej w czasach, które nas tutaj
interesują. Jest nim, jak sądzę, obraz, który
zarysował w jednym ze swoich tekstów
Erazm z Rotterdamu. Mam tu na myśli
jego dialog zatytułowany Convivium religiosum, czyli – jak przełożył ten tytuł
Juliusz Domański – Zbożna biesiada. Niderlandzki humanista skonstruował dwa
modele retoryczne rozmowy biesiadnej,
zamieszczone wśród innych „rozmów potocznych”, Colloquia familiaria, wydanych
drukiem w roku 1518. Są to jakby wzory
rozmaitych okolicznościowo określonych
konwersacji, w tym przypadku właśnie toczonych przy wspólnym posiłku. Pierwszy
dialog, zatytułowany Convivium profanum,
czyli Biesiada świecka, mniej się tu wydaje
odpowiedni dla naszych rozważań, bo
taką rozmowę, jaką Erazm skonstruował,
u nas w Collegium Maius w początkach
XV wieku trudno sobie wyobrazić. Co
innego natomiast z „biesiadą zbożną”. Jej
kilku uczestników mamy pełne prawo nazwać intelektualistami reprezentatywnymi
dla kultury wczesnonowożytnej, a więc
czasów, które nas interesują. Co prawda,
w piętnastowiecznej Akademii Krakowskiej aż tak zaawansowanych w kulturze
klasycznej erudytów pewnie by się niewielu
znalazło, sądzę jednak, że kilku bodaj, jak
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Podczas śniadania
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serwowano potrawy
według staropolskich receptur

Anna Wojnar

nam, cośmy tak już wyschli
powagą, czyli raczej gburowacieli na duszy4.
Otóż się zdobyliśmy,
jak widać po nas, którzy
tu jesteśmy, zaś rektor
Józef Kremer mógł przecież, na miarę ówczesnych
możliwości, zrobić to, co
zrobił po 130 latach jego
następca rektor Franciszek
Przemawia prof. Andrzej Borowski Ziejka, i takie biesiady profesorskie zorganizować.
i wreszcie deser, którego szczegółów nie
Wreszcie na sam koniec temat trzeci,
podano. W konstrukcji tego dialogu to, najogólniejszy i być może z kulturowego
co się jadło i piło, ma, jak z tego wynika, punktu widzenia najważniejszy. To miaznaczenie drugorzędne, ważniejsze jest nowicie owo nienasycenie, wspomniane
bowiem to, że się rozmawia (jak wiadomo, w drugiej części tytułu mojej prelekcji.
jedno raczej wyklucza drugie pod groźbą Przywołałem tu z rozmysłem tytuł pozadławienia się albo oplucia rozmówcy), wieści Stanisława Ignacego Witkiewicza,
i to, jak się rozmawia. Przywołałem więc a także obecne w niej obrazy, obawy
tutaj tekst Erazma nie tylko jako materiał i proroctwa, które – nawiasem – niekodo wiedzy wyłącznie kulinarnej, ale po to, niecznie się nadają do rozważania w miabyśmy mogli sobie łatwiej wyobrazić, łych raczej okolicznościach, jakie nas tutaj
o czym i jak (może też i po łacinie) w cza- zgromadziły. Wszak bohater tej powieści
sie tamtej pierwszej biesiady profesorskiej doświadczał emocji, które opisane zostarozmawiano. A także, by uświadomić so- ły następująco: Wkrótce do wszystkich
bie kulturowe konsekwencje poszerzenia dotarła straszna prawda o niemożności
funkcji posiłku o funkcję konwiwialną, do przekroczenia granic swojego ja. Powiał
czego inspiracją, w przypadku cywilizacji wicher tragizmu, a wszystkich zjednoczyło
europejskiej, była coraz dokładniej po- milczenie. Znacznie pokrzepiony w swym
znawana helleńska kultura sympotyczna. nienasyceniu sensem [...] nie rozumiał, że
Jednym z bardzo wielu przykładów repre- całe życie jest w ogóle nie do spełnienia.
zentatywnych dla dziewiętnastowiecznego
Jednakże idea „nienasycenia” – jedna
już, post-winkelmannowskiego urzeczenia z kilku myśli przewodnich tego utworu –
Helladą niech tu będzie nieco egzaltowane przypomina się sama w takiej chwili jak
wyznanie rówieśnika Słowackiego, Józefa ta, bo stale w nas wszystkich głośniej lub
Kremera, profesora i rektora naszej Uczel- ciszej się odzywa: ta idea to dramat nieni, który pisał: Powiedz, czyli może już nasyconego niczym łaknienia i pragnienia,
być niższa proza, jak potrzeba pokarmu które odczuwamy nie tylko w sytuacji
i napoju? Otóż i tu Grek jest artystą, on biesiadnej, lecz raczej zawsze, jako owi
idealizował, upoetyzował tę prozę i pozło- Atenajosowi deipnosofiści, który swego
cił urokiem fantazji. Ucztę, choćby najwy- apetytu, czy raczej apetytów, samą tylko
kwintniejszym wymysłem przyprawioną, rozmową o potrawach i innych przyjemnozwał biesiadą beocką, jeżeli w niej brakło ściach nasycić nie mogą. Apetyt – wyrażesoli attyckiej, niby dowcipu attyckiego. nie nierozłącznie z kulturą jadła powiązane
A wiesz, że Beocja to szary kąt Grecji, – to łaciński appetitus i grecka epithymia
mieszkańcy jej poszli na języki, na drwinki, – czyli pożądanie. Przedmiotem pożądania
na przycinki, boć nie grzeszyli podobno jest zawsze jakieś dobro. Rozmaite rzeczy
zbytnią bystrością, ale za to nikt im nie nazywamy dobrem, gdy tylko wzbudzają
wyrównał przy uczcie bogato zastawionej. nasze pożądanie, nasz zachwyt. Jedną
Wstyd nam, gdy czytamy te biesiady grec- z nich jest piękno, które miłość nazywa
kie, to zaiste poemacik mały – więc wieńce dobrem, zaś dobro nazywa pięknem. To
na głowach i kwiaty, i strojno w Sali i stroj- napisał Norwid: Cóż wiesz o pięknem?
no w duszy; więc żarty, wiersze, pieśni, Kształtem jest miłości. Sytuacja konwitańce i muzyka, zagadki, igraszki dowcipu wialna szczególnie usposabia do refleksji
i śmieszki – a to wszystko tak grzeczne, tak nad relacją pomiędzy apetytem a miłością.
uprzejme, lekkie i gładkie, iżby nam się Wszak nieraz słyszymy deklarację, że
już trudno było na coś podobnego zdobyć, ktoś kocha takie czy inne potrawy lub
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napoje, zaś ostatnio w mowie potocznej
pojawiło się wyrażenie: „co za ciacho!”,
które wyraża ponoć zachwyt nad czyjąś
urodą. Pozostaje jednak zawsze dramat
nienasycenia, który dotyczy zarówno naszego apetytu, jak i – na innym poziomie
emocji – miłości. Szesnastowieczny poeta
polski Mikołaj Sęp Szarzyński napisał
w jednym ze swoich sonetów to, o czym
wie każdy z nas:
Komu tak będzie dostatkiem smakować
Złoto, sceptr, sława, rozkosz i stworzone
Piękne oblicze, by tym nasycone
I mógł mieć serce, i trwóg się warować?

Dramat nienasycenia odłóżmy zatem na
stronę i poprzestańmy na retorycznym pytaniu „poety polskiego po Kochanowskim
pierwszego”, jak go nazwał siedemnastowieczny polihistor Szymon Starowolski.
Zastąpmy natomiast nasze doraźne egzystencjalne rozterki konkluzją pozytywną.
Gospodarz uczty, czyli Erazmowego
dialogu Zbożna biesiada prosi swoich
gości o to, aby każdy z nich przyniósł
swoją własną przyprawę, najważniejszą
i konieczną. Jaką przyprawę masz na myśli,
pieprz czy cukier? – pyta jeden z gości. Imo
alid vilius et suavius. Zupełnie inną, tańszą
a przyjemniejszą – odpowiada gospodarz.
– Quodnam? A więc jaką? – Famem. Głód.
Choć zapewne nie całkiem wygłodniali, to
jednak chyba w tę przyprawę jako tako zaopatrzeni wyruszmy, za pozwoleniem Jego
Magnificencji, na „profesorskie śniadanie”
ze świadomością, że i tak nic naszego apetytu, naszej ciekawości i naszych pragnień
tutaj nie zaspokoi.

Andrzej Borowski

kierownik Katedry Historii Literatury Staropolskiej UJ
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H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935, s. 626–628.
Przytaczam za: https://www.google.com/search?q=31+Comparatia+%C5%82akomce+z+wieprzem+karmnym.++
Authore+Stan.+Lubieniecki+* (dost. 30 maja 2014).
Przytaczam za: Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy. Zachęta do filozofii chrześcijańskiej, Metoda prawdziwej teologii,
Zbożna biesiada, przełożył i opracował Juliusz Domański,
Warszawa 1960, s. 305–306.
Józef Kremer, Listy z Krakowa, tom 3: Dzieje artystycznej
fantazji, część 2, Wilno 1855, s. 22–23.

Tekst został wygłoszony podczas
Śniadania Profesorskiego 25 lipca
2014 na dziedzińcu Collegium
Nowodworskiego

MIŁOŚNICZKA SZTUKI GRECKIEJ,
ARCHEOLOGII CYPRU
I BASENU MORZA CZARNEGO
W

Fot. Łukasz Wspaniały

ielka miłośniczka sztuki starożytnej Grecji prof. Ewdoksia Papuci-Władyka, która od 2005 roku kieruje
Zakładem Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii UJ, świętuje w tym
roku 35-lecie pracy naukowej. Z tej
okazji władze Instytutu, a także współpracownicy i przyjaciele Pani Profesor
30 czerwca br. w Collegium Minus zorganizowali dla niej piękną uroczystość.
Jej gospodarzem był dyrektor Instytutu
prof. Krzysztof Ciałowicz. Wśród licznie zgromadzonych gości nie zabrakło
przedstawicieli Wydziału Historycznego
UJ – prodziekanów dr hab. Małgorzaty Smorąg-Różyckiej i prof. Stanisława
Sroki oraz najbliższych członków rodziny Jubilatki.
Przedstawienie dokonań Pani Profesor, z uwagi na ich ogrom, nie było rze-

czą łatwą. Podjął się tego wygłaszający
laudację dr hab. Jarosław Bodzek, przypominając, że bohaterka uroczystości
z Instytutem Archeologii UJ związana
jest od 40 lat. Związki te sięgają bowiem
1972 roku i łączą się z rozpoczęciem
przez nią studiów. Pracę magisterską Jubilatka napisała pod kierunkiem swojej
mistrzyni prof. Marii Ludwiki Bernhard.
To właśnie ona w jakimś sensie sprawiła,
że Ewdoksia Papuci-Władyka poświęciła
się badaniom ceramiki greckiej, szczególnie z okresu hellenistycznego. Szybko przebiegał rozwój dalszej kariery Jubilatki: w 1986 roku obroniła doktorat,
dziewięć lat później uzyskała habilitację,
a w 2002 roku tytuł profesora. – Pełne
sukcesów działania organizacyjne Pani
Profesor nie ograniczają się jedynie do
kierowania przez nią Zakładem Arche-

Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka w otoczeniu dyrektora Instytutu Archeologii UJ prof. Krzysztofa Ciałowicza
(pierwszy z prawej) oraz od lewej: prof. Piotra Kaczanowskiego i laudatora dr. hab. Jarosława Bodzka

ologii Klasycznej. W latach 1999–2010
pełniła funkcję koordynatora programu
„Erasmus” na Wydziale Historycznym
UJ, od 2002 roku jest dyrektorem polskiej
redakcji prestiżowej międzynarodowej
serii „Corpus Vasorum Antiquorum”,
wydawanej pod auspicjami Union Academique Internationale i Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2007–2011
pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN,
a od 2010 jest redaktorem naczelnym
wydawanego w Instytucie Archeologii
UJ we współpracy z Księgarnią Akademicką czasopisma „Studies in Ancient
Art and Civilization” – akcentował laudator, przypominając także, że badania
Pani Profesor koncentrowały się zawsze
wokół archeologii klasycznej, szczególnie na zagadnieniach dotyczących sztuki
i architektury greckiej, archeologii Cypru
i archeologii basenu Morza Czarnego, co
zresztą znajduje odzwierciedlenie w jej
publikacjach. Jubilatka jest autorką bądź
współautorką sześciu książek oraz ponad
stu artykułów. W tym miejscu szczególną uwagę warto zwrócić na jej znakomitą
książkę Sztuka starożytnej Grecji. Kilka
ważnych publikacji Jubilatka poświęciła
również ceramice. – Badania nad ceramiką prowadzi i prowadziła, uczestnicząc
w wielu międzynarodowych projektach.
Znaczący udział w aktywności Pani Profesor stanowią badania terenowe, do
najważniejszych należą prace prowadzone na Cyprze oraz w basenie Morza
Czarnego – podkreślał dr hab. Jarosław
Bodzek. Przypomniał także, że w latach
1984–2010 Jubilatka uczestniczyła w badaniach polskiej misji archeologicznej
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Paalma mater nr 168
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Uroczystość zgromadziła liczne grono współpracowników,
uczniów i przyjaciół Pani Profesor
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Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka odbiera kwiaty od prodziekanów Wydziału Historycznego UJ
dr hab. Małgorzaty Smorąg-Różyckiej oraz prof. Stanisława Sroki

w Komotini na Uniwersytecie Demokritosa, natomiast w roku 2012 na Cypryjskim Uniwersytecie w Nikozji. Ważnym
aspektem działalności Jubilatki jest również prezentacja prowadzonych badań
na międzynarodowych konferencjach
naukowych i kongresach. Nie sposób też
nie wspomnieć, że Pani Profesor ma na
swym koncie wiele nagród i wyróżnień,

jest członkiem licznych gremiów naukowych.
Kończąc swoje wystąpienie, dr hab.
Jarosław Bodzek życzył Pani Profesor
dalszych wspaniałych sukcesów na polu
nauki i dydaktyki oraz wielu niezwykłych
podróży, które Jubilatka bardzo lubi.
W imieniu społeczności akademickiej
Wydziału Historycznego serdeczne gratu-

Fot. Łukasz Wspaniały

fos na Cyprze, a od trzech lat kieruje misją Instytutu Archeologii UJ, która w Pafos prowadzi badania na terenie agory
starożytnego Nea Pafos. Warto też dodać,
że w latach 1998–2008 Pani Profesor kierowała badaniami Instytutu Archeologii
UJ w Koszarach na Ukrainie, a w latach
2009–2010 ekspedycją Instytutu Archeologii UJ w starożytnej Akrze. – Udział
w tych wszystkich badaniach nie tylko
uczynił prof. Ewdoksię Papuci-Władykę
znakomitym archeologiem terenowym, ale
dał również możliwość edukacji studentów, których zabierała ze sobą na badania
– zaznaczał laudator. – Dydaktyka stanowi
bowiem jedną z najważniejszych aktywności Jubilatki. Studenci cenią Panią Profesor nie tylko za rzetelną, w kompetentny
sposób przekazaną wiedzę, ale również za
sprawiedliwość – często surowych – osądów i przyjazny stosunek do studentów.
Profesor Ewdoksia Papuci-Władyka
wypromowała siedmiu doktorów i prawie 100 magistrów. Warto też dodać, że
jej aktywność dydaktyczna nie ogranicza
się wyłącznie do naszej Uczelni. W latach 2009–2010 jako profesor wizytujący prowadziła wykłady w International
Hellenic University w Thessalonikach,
w 2000 i 2008 roku w ramach Programu
Erasmus – w Atenach, a w 2010 roku
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Kwiaty wręczają Pani Profesor jej doktoranci – mgr Wawrzyniec Miścicki oraz mgr Małgorzata Kajzer

prezenty i wszystkie ciepłe słowa. – Pamiętam, jak wiele lat temu stanęłam na schodach Instytutu Archeologii i oczekiwałam
na swoje koleżanki i kolegów z pierwszego
roku studiów, bo wybieraliśmy się na wykopaliska w Kryspinowie – wspominała
wzruszona Pani Profesor. – Wtedy to była
praktyka zerowa, pod kierunkiem prof.
Kazimierza Godłowskiego. Stałam i zastanawiałam się, jak to dalej będzie, ale nie
przypuszczałam, że Instytut stanie się moim
domem na wiele, wiele lat. Bardzo się cieszę, że było mi dane studiować archeologię.
Swojego wyboru nie żałuję. Mam nadzieję,
że w dalszym ciągu będę mogła rozwijać
swoje zainteresowania badawcze.
Jubilatka wyznała, że na swojej drodze spotkała wiele osób, które wpłynęły na jej naukowe wybory. Wymieniła,
oczywiście, swoją mistrzynię prof. Marię
Ludwikę Bernhard, która była również jej
inspiratorką przygody z Cyprem. Wspominała też, jak dzięki prof. Kazimierzowi
Godłowskiemu rozpoczęła pracę w Instytucie Archeologii UJ, gdzie o zatrudnienie było wówczas bardzo trudno. –
Wiedząc o tym, postanowiłam zdawać na
studia doktoranckie na religioznawstwo,
w Instytucie Archeologii nie było wówczas takiej możliwości. Potem wyjecha-

łam na wykopaliska do Złotego Potoku.
Dyrektorem Instytutu był wówczas wspomniany już przeze mnie prof. Kazimierz
Godłowski. Tak się szczęśliwie złożyło,
że otrzymał on możliwość zatrudnienia
kilku młodych ludzi na ¾ etatu. Przypomniał sobie wtedy o mnie i przysłał mi
depeszę do Złotego Potoku. Kiedy przyjechałam do Krakowa, zaproponował mi
pozostanie w Instytucie, na co z radością
się zgodziłam, po czym zrezygnowałam ze
studiów na religioznawstwie.
Wśród osób z wdzięcznością wymienionych przez Jubilatkę byli również profesorowie Janusz Krzysztof Kozłowski,
Janusz Ostrowski, Joachim Śliwa, Jan
Chochorowski, Paweł Valde-Nowak, Andrzej Banach, Andrzej Chwalba, jak również obecne władze dziekańskie.
Słowa podziękowania skierowała także do swoich najbliższych, w szczególności do męża, syna i rodziców.
– To jeszcze nie koniec mojej kariery
naukowej – zaznaczyła Pani Profesor. –
W dalszym ciągu chciałabym realizować
projekty badawcze. Moim wielkim marzeniem jest prowadzenie wykopalisk w Grecji. Mam nadzieję, że do tego dojdzie.

Rita Pagacz-Moczarska
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Fot. Łukasz Wspaniały

lacje oraz najlepsze życzenia złożył bohaterce uroczystości prof. Stanisław Sroka.
– Pani Profesor jest niewątpliwie jednym
z najlepszych archeologów śródziemnomorskich, ale bycie najlepszą ma właściwie zakodowane we krwi. Już w szkole
średniej była najlepszą uczennicą. Była też
najlepszą studentką – mówił. – Jesteśmy
pod wrażeniem wspaniałej działalności
naukowej Pani Profesor. Pragniemy wyrazić przekonanie, że badania i wspaniałe odkrycia Jubilatki będą stanowiły dla
wielu archeologów drogowskaz dla ich
pracy naukowej – podkreślił prof. Sroka,
cytując fragment adresu, jaki władze Wydziału przygotowały na tę uroczystość.
Następnie wręczył Jubilatce kopię pieczęci Władysława Jagiełły z 1400 roku,
która była przywieszona do dokumentu
odnawiającego Akademię Krakowską,
oraz jubileuszową pieczęć Uniwersytetu
z wizerunkiem św. Stanisława wykonaną
z... czekolady.
Okolicznościowy adres na ręce dyrektora Instytutu prof. Krzysztofa Ciałowicza
przesłała także dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew. –
Przygotowywane przez Panią lub z Pani
udziałem wystawy, wydawnictwa, wykłady
i inne wspólne projekty wzbogaciły ofertę
naszego Muzeum – zaznaczyła w adresie
Zofia Gołubiew.
Wiele ciepłych słów pod adresem Pani
Profesor wypowiedzieli jej współpracownicy, doktoranci i studenci, podkreślając,
że udało się jej stworzyć w Zakładzie
wspaniałą atmosferę koleżeństwa, przyjaźni i pomocy. – Zawsze możemy liczyć
na Panią jako nauczyciela, profesora,
opiekuna naukowego, ale też jako koleżankę z pracy – akcentowali.
Szczególnym momentem uroczystości
było wręczenie Jubilatce Księgi pamiątkowej Studies in Ancient Art and Civilization, przygotowanej pod redakcją dr. hab.
Jarosława Bodzka.
Na koniec głos zabrała bohaterka uroczystości, dziękując gościom za przybycie,

WYBITNY ZNAWCA DZIEJÓW
EUROPEJSKIEGO BARBARICUM
Sroka, prodziekan ds.
rofesor Piotr Kastudenckich dr hab.
czanowski – wyMałgorzata Smorągbitny znawca dziejów
-Różycka, dyrektor
europejskiego BarbariWy d z i a ł u K u l t u r y
cum, który całe swoje
i Dziedzictwa Narożycie zawodowe zwiądowego UMK Stazał z Uniwersytetem
nisław Dziedzic. Nie
Jagiellońskim, od 1996
zabrakło przyjaciół,
roku szef Zakładu Arwspółpracowników,
cheologii Epoki Żelaza
uczniów i najbliższej
Instytutu Archeologii
rodziny Jubilata: żony
UJ, obchodzi w tym
Małgorzaty, córki Joroku 70. rocznicę swoanny oraz brata – prof.
ich urodzin. Piękny
Krzysztofa Kaczanowjubileusz stał się okazją
skiego.
do zorganizowania wyProf. Piotr Kaczanowski
– Pan Profesor jest
jątkowej uroczystości,
która odbyła się 9 czerwca br. w Collegium osobą rozpoznawalną. Jest to wynik ciężMinus. Uczestniczyło w niej wielu znako- kiej pracy naukowej. Ale nie tylko. To także
mitych gości. Byli wśród nich rektor UJ dowód pewnej postawy, mądrości życiowej
prof. Wojciech Nowak, prorektorzy prof. i sposobu przekazywania wartości – akMaria Jolanta Flis i prof. Andrzej Mania, centował rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
a także dziekan Wydziału Historycznego składając prof. Piotrowi Kaczanowskiemu
prof. Jan Święch, prodziekan ds. ogólnych najlepsze życzenia i gratulacje w imieniu
Wydziału Historycznego prof. Stanisław całej społeczności akademickiej.

Gratulacje składa Profesorowi rektor UJ prof. Wojciech Nowak
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Laudację wygłosiła prof. Renata Madyda-Legutko (tekst wystąpienia poniżej).
Dziekan Wydziału Historycznego,
życząc Profesorowi dalszych sukcesów badawczych, wręczył mu Księgę pamiątkową
Honoratissimum assensus genus est armis
laudare, przygotowaną pod redakcją prof.
Renaty Madydy-Legutko i dr hab. Judyty
Rodzińskiej-Nowak. – Już prawie 50 lat
minęło od ukończenia studiów na Uniwersytecie, któremu Pan do tej pory z niezwykłym oddaniem służy. Pańska niespożyta
energia oraz godna najwyższego podziwu
pasja naukowa i dydaktyczna promieniują
nie tylko na Jagiellońską Wszechnicę, ale
również na całe środowisko archeologów
w Polsce. Nieustannie Pan je inspiruje do
podejmowania nowych ważnych wyzwań
badawczych – akcentował dziekan, odczytując okolicznościowy adres. Dodał, że
wybitny dorobek naukowy i dydaktyczny
Profesor potrafił wzbogacić rzadko spotykanymi w środowisku uczonych osiągnięciami organizacyjnymi. Przypomniał, że
Jubilat był, między innymi, prodziekanem

Księgę pamiątkową wręcza Jubilatowi dziekan Wydziału Historycznego prof. Jan Święch

Fot. Anna Wojnar

P

i dziekanem Wydziału Historycznego,
członkiem Senatu UJ oraz członkiem Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W uznaniu dokonań naukowych i organizacyjnych dla Uniwersytetu i Krakowa
prezydent miasta prof. Jacek Majchrowski
uhonorował dostojnego Jubilata odznaką
Honoris Gratia, którą w jego imieniu
wręczył Profesorowi dyrektor Wydziału
Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
Stanisław Dziedzic. Współpracownicy
z Zakładu Archeologii Epoki Żelaza podarowali Profesorowi symboliczny grot.
Wzruszony Jubilat dziękował za zorganizowanie uroczystości, za otrzymane
dary i wszystkie ciepłe słowa skierowane
pod jego adresem. Wspominał emocje,
jakie towarzyszyły mu w oczekiwaniu na
pierwszy wykład, a także emocje towarzyszace wyjazdom na kolejne badania
terenowe związane z poznawaniem świata. – Miałem bardzo dużo szczęścia, że
studiowałem i pracowałem na UJ, przede
wszystkim dlatego, że właśnie na studiach
poznałem swoją przyszłą żonę – zaznaczył
Profesor. – Miałem szczęście, bo trafiłem

Kwiaty wręcza Profesorowi prodziekan ds. studenckich dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka

tu na wybitnych nauczycieli i spotkałem
ludzi, których darzę wielkim szacunkiem
i przyjaźnią, od których wiele się nauczyłem. Bardzo cenię sobie tę szczególną atmosferę współpracy i wzajemnej pomocy,
która otacza mnie na co dzień w Instytucie
Archeologii.

Po zakończeniu oficjalnej części
uroczystości licznie zgromadzeni na niej
goście długo jeszcze składali Profesorowi
najlepsze życzenia, dziękując Mu za życzliwość i mądrość.

Rita Pagacz-Moczarska

Laudacja wygłoszona przez prof. Renatę Madydę-Legutko
podczas uroczystości poświęconej prof. Piotrowi Kaczanowskiemu

Fot. Anna Wojnar

H

onoratissimum assensus genus est
armis laudare – Najzaszczytniejszy
to rodzaj zgody, gdy do swej pochwały
użyją broni – tym cytatem, zaczerpniętym
z Tacytowej Germanii (11), zatytułowaliśmy zbiór studiów, którym pragniemy
uczcić 70. rocznicę urodzin prof. Piotra
Kaczanowskiego – wybitnego znawcy
dziejów europejskiego Barbaricum.
Cieszymy się, że jubileusz ten przypada
w roku, w którym obchodzimy uroczystość 650-lecia założenia Uniwersytetu
Jagiellońskiego i 150-lecia nauczania
archeologii na naszej Uczelni, ponieważ
prof. Piotr Kaczanowski związał z krakowską Almae Matris całe swoje życie
zawodowe. Tutaj studiował i tu pracuje, osiągnąwszy w ciągu pięciu dekad
wszystkie kolejne szczeble akademickiej
kariery. Jego aktywność naukowa i organizacyjna nie ograniczała się jednak
tylko do murów Instytutu Archeologii
UJ, w którym od niemal 20 lat kieruje Zakładem Archeologii Epoki Żelaza – dwukrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału
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Anna Wojnar

Historycznego UJ, zasiadał w Senacie
i jego komisjach, a także, przez dwie
kadencje, reprezentował naszą Uczelnię
w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Profesor Piotr Kaczanowski jest
jednym z najwybitniejszych znawców
uzbrojenia ludów barbarzyńskiej Europy,
o ugruntowanej bardzo wysokiej pozycji
w międzynarodowym środowisku badaczy Barbaricum. Należy podkreślić, że
jego studia nad uzbrojeniem nie mają
wyłącznie charakteru prac poświęconych
typologii czy chronologii zabytków
tej kategorii, lecz obejmują całokształt
zagadnień związanych z kontaktami
kulturowymi, gospodarczymi i politycznymi, istniejącymi między ludami barbarzyńskiej Europy, a także problematykę
relacji tych ostatnio wymienionych społeczeństw z państwem rzymskim.
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Ulica Gołębia; po lewej Collegium Minus – siedziba Instytutu Archeologii UJ

Fot. Anna Wojnar

Charakterystyczną cechą
warsztatu naukowego Profesora
jest konfrontowanie rezultatów
analizy źródeł archeologicznych,
o ile tylko jest to możliwe, z informacjami zawartymi w antycznych
źródłach pisanych. Prace badawcze
nad uzbrojeniem zainspirowały
Jubilata także do podjęcia interdyscyplinarnych studiów metaloznawczych. Jest inicjatorem
pionierskich badań nad kryteriami
technologicznymi identyfikacji
importów rzymskich, w szczególności mieczy. Konsekwencją
takiego ukierunkowania studiów
było utworzenie w Instytucie Archeologii UJ pracowni archeomei najlepsze życzenia składa Profesorowi dyrektor Wydziału Kultury
talurgii i konserwacji zabytków Gratulacje
i Dziedzictwa Narodowego UMK Stanisław Dziedzic
archeologicznych. W swej działalności terenowej Jubilat koncentrował się kiem Międzynarodowego Komitetu TIR. stanowiła kontynuację kierunku badań zagłównie na badaniach wykopaliskowych Jest też twórcą nowatorskiej koncepcji tomu początkowanego w Zakładzie Archeologii
prowadzonych na cmentarzyskach ludności M-34 Kraków, opublikowanego pod jego Epoki Żelaza IA UJ przez prof. Kazimierza
kultury przeworskiej z młodszego okresu redakcją w ramach tej serii wydawniczej, Godłowskiego.
przedrzymskiego i rzymskiego. Swą mery- niezwykle wysoko ocenionego w międzyJubilat, z pozoru niedostępny, jest
toryczną opieką objął także wiele kampanii narodowym środowisku badaczy kontaktów w istocie niezwykle życzliwy i otwarty, zawykopaliskowych podjętych przez jego rzymsko-barbarzyńskich. Rozległa wiedza wsze skłonny do pomocy, zarówno studenuczniów.
Profesora zaowocowała ponadto trzema tom, jak i współpracownikom. Obdarzony
Zainteresowanie prof. Piotra Kacza- podręcznikowymi ujęciami dziejów ludów wielką wrażliwością etyczną i wspaniałym
nowskiego problematyką różnorakich europejskiego Barbaricum.
poczuciem humoru, potrafił stworzyć
kontaktów ludów Barbaricum z państwem
Profesor Piotr Kaczanowski był też w swym najbliższym kręgu atmosferę
rzymskim znalazło swój wyraz w jego współinicjatorem, zorganizowanej w Kra- koleżeństwa, przyjaźni i wspólnego, wyudziale w dwóch międzynarodowych pre- kowie w 2001 roku, międzynarodowej kon- trwałego wysiłku w celu – jak ma zwyczaj
stiżowych programach badawczych mają- ferencji zatytułowanej Archeologia o po- mawiać – „osiągnięcia najwyższego poziocych na celu publikację znalezisk importów czątkach Słowian, podejmującej – wciąż mu naukowego”. Zaszczepił ponadto swym
rzymskich: Corpus der römischen Funde kontrowersyjną – problematykę etnogenezy uczniom i współpracownikom szczególną
im europäischen Barbaricum oraz Tabula tego ludu w świetle najnowszych wyników troskę o dyscyplinę i piękno języka naukoImperii Romani (TIR). Jubilat jest człon- studiów archeologicznych. Inicjatywa ta wej wypowiedzi, dążność do klarowności
i precyzji sformułowań, wolnych
od skrótów myślowych i zbędnych
ozdobników.
Wielką pasją Profesora są
podróże. Jako najbliżsi współpracownicy mamy to szczęście, że od
czasu do czasu ten wielki miłośnik
Prousta i dawnego malarstwa,
a także wytrawny meloman inicjuje
wspólne „zakładowe” wyjazdy, do
Moguncji czy Wenecji, podczas
których spędzamy niezapomniane
chwile w muzeach, bibliotekach
i na rozmowach o muzyce, sztuce
i literaturze. Oby tych wyjazdów
było jeszcze wiele!
Ad multos annos, Panie Profesorze!
Uczestnicy wydarzenia

Przyjaciele i uczniowie
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INTELEKTUALNA UCZTA
NA CZEŚĆ PROFESORA KRZYSZTOFA PAŁECKIEGO
rofesor Krzysztof Pałecki jest od
ponad 50 lat nieprzerwanie związany z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz
Wydziałem Prawa i Administracji. Tutaj
studiował prawo (1961–1966), rozpoczął
pracę naukowo-dydaktyczną (1966), napisał i obronił rozprawę doktorską (1970)
oraz uzyskiwał kolejne stopnie naukowe
i stanowiska akademickie. Przez ten okres
niezmiennie okazywał olbrzymie oddanie
Uniwersytetowi, tak w perspektywie naukowej, dydaktycznej, jak i organizacyjnej. Był dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych UJ (1984–1995) i kierownikiem
Katedry Socjologii Prawa na Wydziale
Prawa i Administracji UJ (1991–2014).
Dodatkowo pełnił funkcję, między innymi, kuratora Towarzystwa Biblioteki
Słuchaczów Prawa, niezależnego klubu
dyskusyjnego „Klub Jagielloński”, European Law Students’ Association czy
pełnomocnika rektora UJ ds. wymiany
naukowej z zagranicą.
Obok bezpośredniej działalności
w ramach Uniwersytetu, prof. Krzysztof Pałecki jest (lub był) członkiem
wielu międzynarodowych i krajowych
towarzystw naukowych, między innymi
Międzynarodowego Towarzystwa Nauk
Politycznych (wiceprezydent w latach
1997–2000), Komitetu Badawczego
Socjologii Prawa Międzynarodowego
Towarzystwa Socjologicznego, Komitetu
Nauk Politycznych PAN (obecnie wiceprzewodniczący, a w latach 1998–2004
– przewodniczący), Komitetu Nauk Prawnych PAN, Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych (prezes w latach 1991–1994,
wiceprezes – od 1997) czy Global Development Network. Dodatkowo zasiada
w redakcjach wielu czasopism, między
innymi „Polish Political Science Yearbook” (w latach 1999–2004 był redaktorem
naczelnym) czy „International Political
Science Review”.
Oprócz działalności w różnorodnych
organizacjach i gremiach, prof. Krzysztofa Pałeckiego wyróżnia bardzo istotny
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Krzysztof Wawrzosek

P

Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki z ofiarowanymi mu księgami:
Wielowymiarowość prawa i Wielowymiarowość politologii

dorobek naukowy, który, wraz z prowadzoną działalnością dydaktyczną, doskonale odzwierciedla wszechstronność jego
zainteresowań, wnikliwość analiz oraz
pokazuje jasność i precyzję wywodu.
Zajmują go teoria oraz filozofia państwa
i prawa, socjologia instytucji prawnych
i politycznych, socjologia prawa, metodologia nauk społecznych, filozofia polityki,
teoria władzy politycznej, a także ustroje
polityczne. W obrębie tych dyscyplin
prowadził, między innymi, badania nad
pojęciem kultury prawnej, skutecznością
prawa, ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki świadomości prawnej, metodologią oraz definiowaniem przedmiotu
socjologii prawa, legitymizacją prawa czy
zagadnieniem granic prawa. Obok tych
i wielu innych problemów należących do
szeroko pojętych nauk prawnych, prof.
Krzysztof Pałecki podejmuje problematykę z zakresu nauk politycznych par
excellence bądź znajdującą się na styku

politologii i nauk prawnych. Zaproponował on całościową konceptualizację
relacji prawa i polityki, sformułował
oryginalną, wpływową normatywną
teorię władzy politycznej, a także podjął
studia nad wieloma innymi problemami,
na przykład biurokracji, filozoficznie
uzasadnionych modeli polityków czy
marketingu politycznego. Za swoisty
wspólny mianownik wyżej wymienionych oraz wielu innych rozważań można
natomiast uznać zagadnienie aksjologii,
które prof. Krzysztof Pałecki oryginalnie
i konsekwentnie rozwija. Twierdzi on,
między innymi, że nie można uprawiać
nie tylko nauki prawa, ale i szeroko pojętej praktyki prawniczej bez świadomości
problematyki wartości oraz ogromnego
znaczenia, jakie mają one dla tworzenia,
stosowania, egzekwowania i przestrzegania prawa. Należy podkreślić, że wzywanie przez prof. Krzysztofa Pałeckiego
do poważnego traktowania aksjologii

Krzysztof Wawrzosek

w nauce prawa, ale także w naukach o po- się także mierzyć poprzez rzesze uczęsz- czerwca 2014 w Krakowie konferencję
lityce, nie ogranicza się jedynie do świata czających na jego zajęcia studentów, zatytułowaną Aksjologia w prawie i poakademii. Na aksjologiczny projekt Pro- seminarzystów czy doktorantów. Pod lityce. Przedstawiciele dwóch tak bliskich
fesora składają się bowiem nie tylko kon- jego opieką powstało ponad 170 prac Profesorowi dyscyplin – prawa oraz polistrukcje intelektualne, wsparte badaniami magisterskich i 10 doktorskich. Ponadto tologii, w swoich wystąpieniach skoncenempirycznymi, ale również
trowali się na różnych
wyraźne postulaty zmiaaspektach problematyki
ny w podejściu do prawa
wartości, będącej, jak
i polityki, których dobrym
już wspomniano, jedprzykładem jest nawołynym z najważniejszych
wanie do transparentności
obszarów jego zainteremotywów tworzenia oraz
sowań naukowych. Podstosowania prawa.
czas konferencji prof.
Znacząca część prac
Pałeckiemu zostały wręprof. Pałeckiego powstała
czone dwie zadedykow ramach realizacji dużych
wane mu księgi – prace
empirycznych projektów
zbiorowe: Wielowymiabadawczych, w których
rowość prawa pod reuczestniczył bądź któdakcją Janiny Czapskiej,
rymi kierował. Przykład
Michała Dudka i MateProf. Krzysztof Pałecki, dr Mateusz Stępień i dr Michał Paździora podczas pierwszej sesji
mogą stanowić tu analizy
usza Stępnia oraz WieloAksjologia w prawie
funkcjonowania instytucji
wymiarowość politologii
prawnych (zwłaszcza stosujących pra- jest recenzentem wielu prac doktorskich, pod redakcją Joanny Marszałek-Kawy
wo) i politycznych, elit politycznych czy habilitacji oraz profesur.
oraz Andrzeja Chodubskiego.
procesów demokratyzacji oraz tranzycji
Profesora Pałeckiego odznaczano
Podczas uroczystej inauguracji głos
ustrojowej. Wśród najistotniejszych i wyróżniano nie tylko za imponującą zabrały osoby, które od wielu lat współprac badawczych, w których Profesor działalność naukową i dydaktyczną (m.in. pracują i przyjaźnią się z Profesorem.
brał udział na przestrzeni ostatnich 10 trzykrotnie Nagrodą Naukową Sekretarza Występujący w imieniu dziekana Wydzialat, wymienić należy badania dotyczące Naukowego PAN, dwukrotnie Nagrodą łu Prawa i Administracji UJ prof. Michał
opinii społeczeństwa polskiego na temat Ministra Edukacji Narodowej, trzykrotnie Jaskólski podzielił się swoimi osobistymi
funkcjonowania sądów (2003), badania Nagrodą Rektora UJ, Medalem Komisji refleksjami dotyczącymi prof. Krzysztofa
polsko-szwedzkie nad wpływem doktryn Edukacji Narodowej), ale także za dzia- Pałeckiego. Zauważył on, że Profesor
prawnych na praktykę stosowania prawa łalność społeczną (za pracę w ramach odznacza się kilkoma szczególnymi ceoraz badania Stressing Legal Decisions Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych chami: interdyscyplinarnością spojrzenia
(2004), a także badania Bridging Rese- w Krakowie otrzymał Złotą Odznakę za na naukę, czego dowodzi fakt, że jako
arch and Policy prowadzone przez Global Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa socjolog prawa „wszedł on z impetem”
Development Network (2004), projekt w 1989 roku, Krzyż Oficerski Orderu w politologię, szerokimi zainteresowa„Legal Policy” (2008) czy niedawno Odrodzenia Polski w 2004, a za działal- niami, pasją sportową, miłością do sztuki
zakończoną Neutralizację aksjologiczną ność w Rotary International – medal Paul oraz umiejętnością „wzniesienia się ponad
prawa (2013).
Harris Fellow w 2006).
partykularyzmy codzienności” i niechęcią
Profesor Krzysztof Pałecki niewobec złośliwości czy plotek. Następzmiennie bierze aktywny udział w żynie dr Adam Marszałek – politolog oraz
ciu naukowym kraju i zagranicy, czego
właściciel wydawnictwa, które opubliprzykładem są nie tylko liczne wystąkowało zadedykowane Profesorowi
pienia na konferencjach czy zasiadanie
księgi, zaprezentował zebranym przyw komitetach organizacyjnych przedgotowane z okazji konferencji tomy,
sięwzięć naukowych. Należy podjednocześnie podkreślając rolę, jaką
kreślić także jego istotną działalność
działalność naukowa prof. Pałeckiego
popularyzującą dorobek polskich nauk
odegrała w rozwoju polskiej politolospołecznych w innych krajach. Profesor
gii. Z kolei prezes Towarzystwa PrzyPałecki jako stypendysta, uczestnik
jaciół Sztuk Pięknych Zbigniew Witek
programów badawczych i wykładowca
podkreślił, że prof. Pałecki w ciągu
na kilkunastu uniwersytetach europejswojej ponaddwudziestoletniej dziaskich i amerykańskich, między innymi na
Pracownicy i doktoranci Katedry So- łalności w tej organizacji aktywnie działał
State University of New York czy Uni- cjologii Prawa Wydziału Prawa i Admi- na rzecz polskiej kultury, między innymi
versität Zürich, zawsze zyskiwał uznanie nistracji UJ, chcąc uczcić odchodzącego przyczynił się do uratowania dziedzictwa
i zainteresowanie słuchaczy.
na emeryturę prof. Krzysztofa Pałeckiego Estreicherów. Wiele ciepłych słów o ProWkład prof. Krzysztofa Pałeckiego oraz złożyć mu wyrazy uznania za liczne fesorze znalazło się również w odczytaw rozwój nauki w skali krajowej winno osiągnięcia naukowe, zorganizowali 27 nym liście gratulacyjnym napisanym przez
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dyrektora naukowego Międzynarodowego kwestię uniwersalizowania wartości tylko z różnych punktów widzenia.
Instytutu Socjologii Prawa w Oñati prof. co do zasady partykularnych tak, aby Pierwszy z przygotowanych przez przedAdama Czarnotę, który wśród najważ- były one akceptowane przez większość stawicieli nauk politycznych referatów
niejszych osiągnięć Profesora wymienił członków danego społeczeństwa. W ko- został wygłoszony przez prof. Andrzeja
pozostawienie uczniów identyfikujących lejnym wystąpieniu dr Mateusz Stępień Chodubskiego z Uniwersytetu Gdańsię jako jego szkoła. Do roli odegranej przedstawił krytyczne stanowisko filozofii skiego. Podzielił się on z publicznością
przez prof. Krzysztofa Pałeckiego w roz- konfucjańskiej wobec prymitywizmu ak- refleksjami na temat sytuacji współczesnej
wijaniu relacji mistrz – uczeń nawiązała sjologicznego prawa, które jako system jednostki w społeczeństwie globalnym,
również prof. Janina Czapska z Katedry jednowymiarowy nie może zrealizować zmian, jakie zachodzą w obrębie jej świaSocjologii Prawa WPiA
domości, postaw oraz
UJ, która zwróciła ponadwyznawanych przez nią
to uwagę, że sala numer
wartości, a także takich
52 w Collegium Novum,
grożących jej zjawisk,
gdzie odbywała się konjak dehumanizacja czy
ferencja, została wybrana
degradacja intelektualna.
nieprzypadkowo – jest
Następnie wystąpił prof.
to bowiem ulubiona sala
Jerzy Sielski z Akademii
Profesora. Potwierdził to
Jana Długosza w Częstosam prof. Krzysztof Pachowie, który zaprezenłecki, który dziękując za
tował strukturę, funkcję
gratulacje i dowody uznaoraz znaczenie występunia, wspomniał, że to włających w życiu polityczśnie w tym pomieszczeniu
nym mitów, rozumianych
w czerwcu 1961 roku pisał
jako uproszczone sądy
egzamin wstępny na studia
o rzeczywistości społeczprawnicze.
nej, funkcjonujące w obPierwszą z dwóch
rębie pewnej wspólnoty.
Od lewej: dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. Zygmunt Tobor, prof. Tadeusz Biernat
merytorycznych części
Swój wywód zilustrował
i prof. Krzysztof Pałecki
konferencji była sesja zalicznymi przykładami
tytułowana Aksjologia w prawie. Jak za- wykluczających się wartości – promuje odwołującymi się, między innymi, do
uważył moderujący ją dr Mateusz Stępień jedne, inne zaś całkowicie pomija. Ostat- mitu założycielskiego, mitu herosa – po(Uniwersytet Jagielloński), całe obrady nim z referentów był dr Maurycy Zajęcki lityka nieprzeciętnego, czy też mitu osi
zostały pomyślane jako „uczta intelektu- ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej świata. Ostatni referat został wygłoszony
alna” skomponowana zgodnie z zaintere- w Poznaniu, który skoncentrował się na przez prof. Barbarę Krauz-Mozer, która
sowaniami naukowymi prof. Pałeckiego, problematyce esencjalizmu w aksjologii skoncentrowała się na trudnościach metow której „dania” wybrano jednak „według oraz niebezpieczeństwach związanych dologicznych, z jakimi wiąże się pytanie
różnych gustów”. Podczas pierwszego z wynikającymi z niego postulatami o aksjologię polityki. Szczególny akcent
panelu uczestnicy konferencji wysłuchali zmiany Konstytucji. Każde z wystąpień został przez nią położony na fakt, że
czterech referatów przygotowanych podczas pierwszej sesji wywołało pytania wartości niezwykle trudno uzasadniać na
przez przedstawicieli nauk prawnych. i komentarze ze strony uczestników kon- podstawie badań empirycznych, ponieważ
Pierwszy wystąpił dr Krzysztof Kaleta ferencji. W dyskusjach toczących się po za pomocą tego rodzaju analiz można
z Uniwersytetu Warszawskiego, który kolejnych referatach obok prof. Krzysztofa weryfikować to, co istnieje, nie zaś, tak
nawiązał do prowadzonych przez prof. Pałeckiego głos zabrali, między innymi, jak w przypadku norm, to, co istnieć poPałeckiego w czasie polskiej transformacji prof.prof. Janusz Sondel, Grażyna Skąp- winno. W dyskusji, która miała miejsce po
systemowej badań dotyczących dynamiki ska, Beata Polanowska-Sygulska, Grażyna zakończeniu wszystkich wystąpień, wzięli
wartości. Wskazał on, że problematyka ta Ulicka oraz Tomasz Pietrzykowski.
udział, między innymi, prof.prof Tadejest wciąż aktualna, w szczególności w naDruga sesja, Aksjologia w polityce, usz Biernat, Janina Czapska, Wojciech
uce prawa konstytucyjnego, w obrębie rozpoczęła się od odczytania w imieniu Cyrul oraz sam prof. Krzysztof Pałecki.
której na sile przybiera dyskusja na temat Polskiego Towarzystwa Nauk Politycz- Rozpoczęta w trakcie obrad dysputa była
wartości konstytucyjnych oraz stabiliza- nych przez prof. Agnieszkę Kasińską- kontynuowana w kuluarach podczas wieńcyjnej roli prawa w życiu publicznym. -Metrykę podziękowań dla prof. Krzysz- czącej konferencję uroczystej kolacji na
Następnie głos zabrał dr Michał Paździora tofa Pałeckiego za jego badania naukowe cześć Profesora, która odbyła się w salach
z Uniwersytetu Wrocławskiego, który z zakresu politologii. Ponadto moderująca reprezentacyjnych w Pałacu Larischa.
w swoim referacie przybliżył uczestnikom ten panel prof. Barbara Krauz-Mozer
konferencji problem konfliktu wartości (Uniwersytet Jagielloński) zaapelowała
Michał Dudek
asystent w Katedrze Socjologii Prawa
w demokracji liberalnej, dającej każdej do prawników, by zechcieli „podzielić
Wydziału Prawa i Administracji UJ
jednostce prawo posiadania i wyrażania się z politologami osobą Profesora”,
Katarzyna Struzińska
odrębnych poglądów dotyczących ak- ponieważ ostatecznie obie te dyscypliny
doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa
sjologii. Zwrócił on również uwagę na zajmują się tymi samymi problemami,
Wydziału Prawa i Administracji UJ
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OBCHODY 25. ROCZNICY
WYBORÓW CZERWCOWYCH 1989 ROKU

4

Fot. Anna Wojnar

czerwca 2014 rektor UJ prof. Wojciech Nowak wraz z prorektorami
Piotrem Laidlerem, Andrzejem Manią
i Jackiem Popielem oraz pracownikami

i studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego
wzięli udział w akademickich obchodach
25. rocznicy wyborów czerwcowych 1989
roku zorganizowanych przez Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Władze, pracownicy i studenci
krakowskich uczelni przeszli w uroczystym pochodzie sprzed Collegium
Novum UJ na Rynek Główny. W samo
południe uczestnicy pochodu wysłuchali hejnału mariackiego i odśpiewali
hymn narodowy. Następnie rektorzy
krakowskich uczelni złożyli wiązanki
kwiatów pod tablicą upamiętniającą
działalność Małopolskiego Komitetu
Obywatelskiego Solidarności ‘89 w ka-

mienicy przy ul. Siennej 5. Po odśpiewaniu
przez Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica pieśni
Gaude Mater Polonia uczestnicy uroczystości powrócili przed Collegium Novum
UJ. W czasie przemarszu grała orkiestra
Akademii Górniczo-Hutniczej.

LŚ
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W DUCHU POJEDNANIA
P

rofesor Stanisław Krajewski – publicysta i działacz polskiej społeczności
żydowskiej, oraz Mirosław Skrzypczyk
– nauczyciel, działacz społeczny, popularyzator tematyki żydowskiej i dialogu
międzykulturowego, zostali tegorocznymi
laureatami Nagrody im. księdza Stanisława Musiała. Wyróżnienie jest przyznawane od 2008 roku przez krakowski
Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”
w dwóch kategoriach osobom, których
działalność stanowi pomost w relacjach
polsko-żydowskich. Fundatorami nagrody
są rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
prezydent Krakowa i Gmina Wyznaniowa
Żydowska w Krakowie.
Uroczystość wręczenia wyróżnień
odbyła się w auli Collegium Novum 6
marca br. Licznie zgromadzonych gości
powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
następnie uroczystość poprowadził prezes
Stowarzyszenia Żydów i Chrześcijan Janusz Poniewierski, podkreślając, że właśnie dzień wcześniej minęła 10. rocznica
śmierci księdza Stanisława Musiała, który
przez całe swoje życie niezwykle radykalnie szukał Boga. Następnie, po wykładzie
prof. Zdzisława Macha Pamięć o zagładzie

i problemy tożsamości Polaków, nastąpiło
wręczenie nagród.
W pierwszej kategorii – za twórczość
w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej – wyróżnienie otrzymał Stanisław
Krajewski. Matematyk i filozof, profesor
w Instytucie Filozofii UW, publicysta,
działacz polskiej społeczności żydowskiej, od lat zaangażowany w dialog
chrześcijańsko-żydowski i polsko-żydowski. Członek Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej i Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Współtwórca
i współprzewodniczący Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów, członek komitetu
wykonawczego Międzynarodowej Rady
Chrześcijan i Żydów. Autor wielu publikacji na temat judaizmu, historii Żydów,
filozofii religii i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. – Profesor Krajewski
jako polski Żyd, działacz „Solidarności”,
kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu
Odrodzenia Polski, w pełni Żyd i w pełni
Polak, którego los jest częścią losu Polski,
a zarazem częścią losu ludu Izraela, od lat
zaangażowany jest w dialog polsko-żydowski. Profesor Krajewski bierze udział
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Uroczystość wręczenia Nagrody im. księdza Stanisława Musiała odbyła się w auli Collegium Novum.
Gospodarzem wydarzenia był rektor UJ prof. Wojciech Nowak

Fot. Anna Wojnar

w spotkaniach naukowych, religijnych
mających na celu dialog chrześcijańsko-żydowski i niezależnie od tego, gdzie one
się odbywają. Nie ulega wątpliwości, że prof.
Stanisław Krajewski, Żyd, idzie tą samą
drogą co katolicki ksiądz, jezuita Stanisław
Musiał. I choć czyni to spokojniej, wykazuje
przy tym ogromną cierpliwość. Jest w nim
ta sama otwartość i pragnienie zrozumienia drugiego człowieka, ta sama mądrość
i odwaga – mówił wygłaszający laudację
rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Dziękując
za wyróżnienie, laureat wspomniał księdza
Musiała, z którym łączyły go bliskie kontakty. – Był on jedną z tych osób, które dla mnie
prezentują jasną i czystą twarz chrześcijaństwa. Jestem szczęśliwy, że przyznawana
jest nagroda jego imienia, bo to oznacza,
że jego dziedzictwo zostało uznane, a jego
postawa jest traktowana jako godna naśladownictwa – stwierdził Stanisław Krajewski.
– Chrześcijanie mogą zrozumieć, a jeśli
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Fot. Anna Wojnar

nie do końca zrozumieć, to naprawdę
uszanować tajemnicę Izraela. A my, Żydzi – jestem o tym przekonany – możemy
uszanować tajemnicę Kościoła. Możemy
być sojusznikami mimo ciemnych kart
historii – dodał laureat.
W drugiej kategorii – inicjatywy
społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej
i polsko-żydowskiej – uhonorowany
został Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół
w Szczekocinach. Od lat prowadzi
aktywną działalność społeczną na rzecz
popularyzacji tematyki żydowskiej
i dialogu międzykulturowego. W tym
celu realizuje liczne projekty: sesje
popularnonaukowe, warsztaty edukacyjne i artystyczne, w tym „Żydzi
szczekocińscy. Przywracanie pamięci
i odkrywanie śladów” oraz Szczekociński Festiwal Kultury Żydowskiej.
Jest współorganizatorem spotkań
młodzieży polskiej i izraelskiej oraz W środku laureat Nagrody w pierwszej kategorii – Stanisław Krajewski
kursów dla nauczycieli poświęconych
– Wydaje mi się, że bez tych kartek i bez wierni wspólnemu przekonaniu, że ocalahistorii i kulturze Żydów, w tym „Polacy historii mojego dziadka nie byłoby mnie nie pamięci, dialog i przymierze mają głęi Żydzi razem – wielokulturowość ziemi tu dziś. Nie bez znaczenia było również, boki sens – zakończył swoje wystąpienie
lelowskiej” oraz coroczne Święta Ciu- że ta historia została przechowana przez wzruszony laureat.
limu – Czulentu w Lelowie. Mirosław moją rodzinę i przekazano mi ją dalej ze
Informacje na temat wszystkich edySkrzypczyk jest także wiceprezesem zobowiązaniem do pamiętania – stwier- cji Nagrody im. Księdza Musiała można
Lelowskiego Towarzystwa Historyczno- dził. – Dziękuję wszystkim państwu za to, znaleźć na stronie www.przymierze.
-Kulturalnego im. Walentego Zwierkow- że jesteśmy tutaj razem – w swojej różno- krakow.pl
skiego. Jest też autorem, współautorem rodności połączeni niczym dwa kawałki
i redaktorem licznych publikacji o tema- drewna z opowieści Dawida Bidermana,
Anna Wojnar
tyce polsko-żydowskiej. – Działania
laureata przyczyniają się do popularyzacji tematyki żydowskiej, dialogu
międzykulturowego i wrażliwości na
inność. Bez tego przywracania pamięci
niemożliwe jest, abyśmy we współczesnym świecie mogli funkcjonować,
zachowując godność zarówno własną,
jak i ludzi, których spotykamy – mówiła
w laudacji wiceprezydent Krakowa
Magdalena Sroka. – Bez pamięci o Żydach, bez świadomości, że stanowią
istotny element nie tylko naszej historii,
ale też naszej tożsamości, nie jesteśmy
w stanie odpowiedzieć na pytanie o to,
kim jesteśmy. Pamięć nie jest dana raz
na zawsze, można ją odbudowywać
i rekonstruować, i tym właśnie zajmuje
się laureat – dodała Magdalena Sroka.
Przemawiając, Mirosław Skrzypczyk wspomniał czas swojego dzieciństwa, kiedy to jego ojciec otrzymywał
kartki świąteczne od Żyda, któremu
pomagał w czasie wojny. Było to jego
pierwsze „spotkanie” z tą tematyką. Nagrodę w drugiej kategorii odebrał Mirosław Skrzypczyk (od lewej)
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ZJAZD POLONISTÓW
J

uż po raz trzeci z inicjatywy Grażyny
Waśniowskiej-Markowskiej absolwenci
filologii polskiej UJ z roku 1964 spotkali
się w murach „Gołębnika”. Spotkanie
odbyło się w dniach 28–29 czerwca 2014.
Wszystkie zjazdy uwiecznione zostały
w kronice, którą od 30 lat prowadzi organizatorka przedsięwzięć. Tę pamiątkową

księgę Grażyna Waśniowska-Markowska w przyszłości
zamierza przekazać
Wydziałowi Polonistyki UJ.

Red.

PO 50 LATACH
D

wa poprzednie zjazdy absolwentów
filologii polskiej UJ z roku 1964 odbyły się w 1984 i 2004 w roku. Tegoroczny,
zorganizowany po 50 latach od ukończenia
studiów, zbiegł się z jubileuszem 650-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W pierwszym zjeździe uczestniczyło
ponad sto osób. W ciągu 50 lat zmarło 35
absolwentów: 20 kolegów i 15 koleżanek.
Nie żyją również profesorowie, którzy
brali udział w poprzednich spotkaniach.
Podczas tegorocznego zjazdu pamięć
wszystkich zmarłych uczczono minutą
ciszy.
W zjeździe uczestniczyli, jak zwykle,
ci absolwenci, którzy rozpoczynali studia
w roku 1959, oraz ci, którzy kończyli stu-
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dia w 1964 roku, co miało związek z tym,
że w połowie studiów następowała rotacja
z powodu zbyt wymagających egzaminatorów... Był to jednak rocznik wyjątkowy.
Profesor Stanisław Pigoń mówił, że to rok
Jagiełły, Długosza i Konarskiego, gdyż koledzy o tych znanych nazwiskach zdobyli
dużą popularność.
Michał Jagiełło – niegdyś wiceminister
kultury, wieloletni dyrektor Biblioteki
Narodowej w Warszawie i taternik, jest
autorem wielu tomików poetyckich oraz
utworów z innych dziedzin literatury.
Leszek Długosz – poeta, kompozytor,
pieśniarz, ostatnio autor książki o Piwnicy
pod Baranami, cieszy się popularnością
do dziś. Leszek Konarski jest czynnym

dziennikarzem w tygodniku „Przegląd”
w Warszawie, a Józef Konarski dziennikarzem w Zielonej Górze. Wszystkich
znanych twórców i dziennikarzy będących
absolwentami z tego rocznika oczywiście
wymienić nie sposób.
Warto natomiast jeszcze przypomnieć, że Dionizy Garbacz jest autorem
książek współczesnych i historycznych,
wydawcą w Stalowej Woli, propagatorem dziejów Polski w widłach Wisły
i Sanu, twórcą filmów dokumentalnych
i historycznych dla telewizji i edytorem
książek. Teresa Kowalik-Gąska – autorka
wielu publikacji, wydała ostatnio książkę
o zapomnianym pisarzu Janie Wiktorze
związanym z Radomyślem, a Zdzisława

Domagalska-Jackowiak specjalizuje się
w pisaniu romansów, których opublikowała już pięć. Maria Nicieja-Malatyńska
jest znanym recenzentem filmowym, wykładowcą w PWST, a Elżbieta Morawiec
od lat publikuje recenzje teatralne, ostatnio pisze książkę o Narodowym Starym
Teatrze w Krakowie. Adam Kulawik jest
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Pedagogicznego, Tadeusz
Szyma działa w TVP w Warszawie, Ryszard Juchniewicz tłumaczy literaturę
słowacką, Stefan Ciepły redaguje dwie
gazety wydawane przez Izbę Lekarską.
W zjeździe uczestniczyła dziekan
Wydziału Polonistyki UJ prof. Renata
Przybylska, która opowiedziała zebranym o obecnej polonistyce, a także prof.

Franciszek Ziejka – długoletni rektor UJ
i równocześnie o rok starszy kolega, który
wygłosił wykład zatytułowany Uczeni
mężowie w katedrze wawelskiej.
W zjazdach tego rocznika trzykrotnie
uczestniczył tylko prof. Stanisław Jaworski. W ostatnich miesiącach zmarli profesorowie Henryk Markiewicz i Władysław
Lubaś, a wcześniej nestor polonistów prof.
Tadeusz Ulewicz.
Uczestnicy spotkania otrzymali piękny
album fotograficzny Andrzeja Nowakowskiego zatytułowany Gołębnik oraz
wspólną pamiątkową fotografię.
W sumie w zjeździe uczestniczyło
ponad 70 osób, które pragną ponownie
spotkać się w tym samym gronie za pięć
lat. Dwie koleżanki przyleciały z Nowego

Jorku i ze Sztokholmu, inni przyjechali
z całej Polski – od Kołobrzegu po Sanok
i Zakopane. Na zjazd z różnych względów
nie mogły przyjechać 42 osoby, jeden
z uczestników miał wypadek na autostradzie pod Krakowem i zamiast na zjeździe,
cały dzień spędził w szpitalu.
Drugiego dnia uczestnicy zjazdu spotkali się w kolegiacie św. Anny na mszy
świętej odprawionej w intencji absolwentów i ich profesorów, żyjących i zmarłych.
Po nabożeństwie, w piękny słoneczny
dzień, na dziedzińcu Pałacu pod Baranami
wspominali dawne czasy...
Zjazd został utrwalony na dwustu
fotografiach.

Grażyna Markowska

SPOTKANIE HISTORYKÓW
ół wieku od ukończenia studiów
na Uniwersytecie Jagiellońskim,
17 maja w roku wielkiego jubileuszu
650-lecia krakowskiej uczelni spotkała
się grupa absolwentów historii. Na zjazd
krakowski przybyli z całej Polski. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w kolegiacie św. Anny, koncelebrowanej przez
proboszcza parafii księdza prof. Tadeusza
Panusia, który w swojej homilii nadmienił, że dziękując za przeszłość, należy
myśleć o teraźniejszości oraz z ufnością
patrzeć w przyszłość. Podczas mszy świętej modlono się za zmarłych i żyjących
wykładowców oraz koleżanki i kolegów.
Następnie udano się do Collegium
Novum, w którego szacownych murach odbywała się przed półwieczem
większość zajęć i ćwiczeń historyków.
Tam, w sali nr 30, pamiętnej z egzaminu wstępnego, spotkano się z nestorem
historyków polskich prof. Aleksandrem
Krawczukiem, który w tonie swobodnej
gawędy i dialogu z zebranymi przypomniał atmosferę Uczelni sprzed lat.
O minionych latach rozmawiano także
w pobliskim lokalu palestry, przypominano zabawne, a nieraz dramatyczne epizo-

dy z dni spędzonych
na Uczelni. Każdy z uczestników
przedstawiał swoją
drogę zawodową,
a także sprawy rodzinne. Okazało się,
że pomimo wieku
emerytalnego większość osób nadal jest
aktywna na różnych
polach działalności
zawodowej bądź
społecznej. Niektórzy pomagają też
w opiece nad wnukami. Spotkanie zakończono z nadzieją
na możliwość kolejOd lewej: Zofia Kucharczyk, Barbara Czubowa, Rita Majkowska,
nego zjazdu w roku Urszula Perkowska, Franciszek Piper, Jadwiga Bożek
2019.
W dwa tygodnie później, 30 maja, pię- niczyła w uroczystym pogrzebie przedcioosobowa delegacja rocznika jubileuszo- wcześnie zmarłego profesora.
wego udała się na cmentarz Rakowicki,
gdzie złożono wiązankę kwiatów na grobie
Urszula Perkowska
emerytowany adiunkt habilitowany w Instytucie
Kazimierza Lepszego, profesora historii
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
i rektora roku jubileuszowego, w 50. rocznicę jego śmierci. Większość z nas uczestLeszek Batko

P
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Anna Wojnar

ZA ZASŁUGI DLA MAŁOPOLSKI
T

radycją jest już, że uroczystość wręczenia
tytułów Człowieka Roku i Małopolanina
Roku odbywa się w auli Collegium Maius.
W tym roku, 15 kwietnia, gospodarzem
wydarzenia był rektor UJ prof. Wojciech
Nowak. Laureatami zostali: kardynał Marian
Jaworski, Krzysztof Penderecki, Anna Polony
i Jerzy Trela. – W tym roku tytuły Ludzi Roku
i Małopolan Roku trafiają do wielkich artystów, którzy swoją twórczością rozsławiają
imię naszego regionu i kraju. Ich działalność
jest najlepszą rekomendacją do przyznania
tytułów. Podobnie jest w przypadku Jego
Eminencji księdza kardynała Mariana Jaworskiego, którego współpraca ze świętym Janem
Pawłem II była ogromną służbą dla Kościoła
i wiernych w Krakowie, Lwowie i kościele
powszechnym. Dzisiejsi laureaci to ludzie
światowego formatu, którzy swoim życiem,
swoją działalnością przyczynili się w sposób
szczególny do wyróżnienia Rzeczpospolitej
wśród innych państw – mówił prowadzący
uroczystość przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.
Tytuł Człowieka Roku przyznawany
jest przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Jako pierwszy
zaszczytne wyróżnienie odebrał kardynał
Marian Jaworski, który został uhonorowany
za wybitne zasługi dla powstania Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, budowanie
pomostów pomiędzy Polską a Ukrainą oraz
odrodzenie Kościoła na Ukrainie. Dziękując,
kardynał stwierdził: Wyróżnienie to jest dla
mnie zaskoczeniem, nie spodziewałem się go.
Przyjmuję je jako uznanie dla tych wartości,
którym starałem się służyć i które zostały
uznane jako racje dla tej nominacji.
Drugi tytuł Człowieka Roku został
przyznany wybitnemu kompozytorowi prof.
almaza
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Krzysztofowi Pendereckiemu
rozsławianie

Polski w salach koncertowych całego świata
oraz działalność dydaktyczną w ramach
Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach. Dziękując za wyróżnienie, Krzysztof
Penderecki powiedział, że w jego odczuciu
kompozytor nie powinien stać z boku ważnych
wydarzeń, powinien na nie reagować całym
sobą; sztuka angażuje przecież całego człowieka, który działa i oddaje się kontemplacji,
który kocha i cierpi, który opowiada się po
określonej stronie – po stronie wartości. [...]
Nic nie zastąpi chłonięcia sztuki na żywo,
w doświadczeniu bezpośrednim, skupieniu się
na samej istocie zjawiska. To sztuka nadaje
życiu głęboki sens i pokazuje inną perspektywę, perspektywę piękna, a piękno, niezależnie
od tego, jak je zdefiniujemy, potrzebne jest
człowiekowi na każdym etapie jego drogi.
Tytuł Małopolanina Roku, przyznawany
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, odebrali Anna Polony i Jerzy Trela,
w uznaniu ich dorobku artystycznego (za
wyjątkowe kreacje, które weszły do kanonu
sztuki aktorskiej) oraz zasługi dla szerzenia
kultury słowa w Polsce.
Anna Polony wiele lat związana była
ze Starym Teatrem, w którym debiutowała
w 1959 roku. Zagrała kilkaset ról, zarówno
na deskach teatru, jak i w filmach oraz serialach, między innymi w Nie-boskiej komedii,
Śnie nocy letniej i Dekalogu VII. Uwielbiana
przez publiczność, która każdy z jej występów
nagradzała gromkimi brawami. W 1974 roku
rozpoczęła pracę dydaktyczną w krakowskiej
PWST. – To wielki zaszczyt, honor i szczęście
znaleźć się w gronie osób tak zacnych, tak
wspaniałych. Moje szczęście byłoby wielkie,
gdybym wiedziała, że ja też na to zasłużyłam.
Wydaje mi się jednak, że nasza sztuka jest
tak ulotna, ucieka z naszą młodością, z naszym życiem, nie jest tak trwała jak sztuka

Laureaci, od lewej: Jerzy Trela, Anna Polony,
Krzysztof Penderecki i kardynał Marian Jaworski

kompozytora. Poza tym mam wrażenie, że
w ostatnich latach nie miałam okazji ukazać
w pełni swoich możliwości. I w związku
z tym czuję pewien niedosyt, czy ja naprawdę
zasłużyłam – powiedziała wybitna aktorka,
odbierając wyróżnienie.
Jerzy Trela również przez długie lata
związany był ze Starym Teatrem. Ma w swoim dorobku setki ról teatralnych, między innymi w Dziadach: dwunastu improwizacjach,
Weselu, Hamlecie, Fauście. Wystąpił również
w wielu filmach, grał u Andrzeja Wajdy,
Krzysztofa Kieślowskiego czy Kazimierza
Kutza. W latach 1984–1990 był rektorem
PWST w Krakowie. – Miałem w swoim
życiu dwa drogowskazy. Pierwszy to testament Jaracza: wierzyć idei teatru, spełniać
ideę teatru, a drugi to przesłanie Stanisława
Wyspiańskiego, że teatr jest świątynią sztuki.
Teatr był rzeczywiście dla mnie świątynią sztuki przez wiele lat i starałem się wszystko na
miarę swoich możliwości robić w tym teatrze
jak najlepiej – mówił Jerzy Trela, odbierając
zaszczytny tytuł.
W uroczystości w auli Collegium Maius
wzięli udział liczni przedstawiciele świata
nauki, kultury i sztuki oraz władz, w tym
przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider i wicewojewoda Andrzej
Harężlak. Wydarzenie już na stałe wpisało
się w kalendarz ważnych uroczystości w
Krakowie i Małopolsce. Warto też przypomnieć, że w latach poprzednich zaszczytne
tytuły Człowieka Roku i Małopolanina Roku
odebrali, między innymi, Wisława Szymborska, Stanisław Lem, Andrzej Wajda, kardynał
Franciszek Macharski, kardynał Stanisław
Dziwisz oraz Adam Małysz. Pierwszy i dotąd
jedyny tytuł Honorowego Małopolanina przyznano w 1996 roku Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II.

Anna Wojnar

RONDO IMIENIA ANTONIEGO MATECZNEGO
W KRAKOWIE-PODGÓRZU
„M

ateczny” – to słowo zna niemal każdy krakowianin, który
podróżuje samochodem, autobusem czy
tramwajem w południowej i wschodniej
części Krakowa. Niewielu jednak wie,
że Mateczny to konkretna postać historyczna. Niewielu, bo w przeciwnym razie
używano by poprawnej nazwy: rondo
imienia Antoniego Matecznego. W mowie
potocznej często można zaś usłyszeć, że
ktoś jedzie na „Mateczne”, „Mateczny”
lub że „na Matecznym” coś się stało.
Zatem zwyczajowo słowo „Mateczny”
określa miejsce, a nie konkretną osobę.
A kim ona była?
Antoni Mateczny urodził się 21 kwietnia 1858 na Śląsku Cieszyńskim, dokąd
przeniosła się z czasem jego rodzina wywodząca się ze Styrii w Dolnej Austrii.
W wieku 27 lat w Matzdorf (parafia Kurzwald) stanął na ślubnym kobiercu z Marią
Zarubą. Antoni i Maria byli z pochodzenia Czechami. Z czasem Antoni Matečny spolszczył swoje nazwisko i uczył
się języka polskiego. Nowy, ciekawy
okres w życiu Matecznego rozpoczął się
w Galicji w latach 80. XIX wieku, gdzie

Plan Krakowa S. Niewiadomskiego, 1922

przybył z żoną i dwiema córkami: Marią
i Heleną. Młodego energicznego budowniczego przyciągnęło rozbudowujące
się Podgórze – wówczas odrębny i silny
organizm miejski. W centrum miasta
wznoszono okazałe kamienice, a na jego
obrzeżach (na Krzemionkach) żołnierze
budowali fortyfikacje finansowane przez
rząd austriacki. Antoni Mateczny dzięki
swemu pogodnemu usposobieniu zdobywał sympatię
i zaufanie, które pomogły mu
umocnić się na rynku budowlanym. Rozpoczął od nadzoru
budowy kolei wiedeńskiej na
odcinku Kraków–Żywiec,
którego otwarcie nastąpiło
w grudniu 1887 roku.
Z czasem pan Antoni założył
własną firmę budowlaną. Gdy
zdobył potrzebne fundusze,
postanowił osiąść na stałe
w Podgórzu. Kupił parcelę,
na której miał stanąć dom
rodzinny Matecznych. Prace
rozpoczął od kopania studni.
Po kilku godzinach pracy
w miejscu wskazanym przez
różdżkarza, gdy szyb osiągnął

głębokość 36 metrów – wytrysnęła woda.
Antoni Mateczny, który co roku bawił
w swym ulubionym kurorcie – Karlsbadzie (Karlove Vary), po żółtej barwie,
smaku i charakterystycznym zapachu od
razu zorientował się, jak cenne wartości
lecznicze ma woda, którą niespodziewanie odkrył na swojej parceli. Zwrócił się
więc do ck. Urzędu Górniczego w Krakowie w celu uzyskania wyłącznego prawa
do poszukiwań górniczych na terenie
gminy Podgórze. Pozytywną odpowiedź,
obwarowaną obowiązującymi przepisami, otrzymał w marcu 1899 roku. Analiza
wody została przeprowadzona w Wiedniu
oraz w Krakowie w listopadzie 1899
roku w zakładzie prowadzonym przez
Odona Bujwida (1857–1942) – lekarza
balneologa, profesora Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Obie opinie były zgodne: w Podgórzu odkryto cenne źródło
wody leczniczej, której skład chemiczny
pozwalał leczyć ischiasz, artretyzm,
reumatyzm, choroby skórne, pobudzenia
nerwowe, przeziębienia, niemoc męską...
Gwałtownie tryskający w górę strumień
wody (600 litrów na godzinę) był równie
silny jak towarzyszący mu zapach siarkowodoru. Tak cenne odkrycie otworzyło
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przez III Most, Lwowską
do Rynku Podgórskiego.
W kolejnych latach tory
miały być przedłużone dalej, aż do stacji kolejowej
Bonarka. Wszystkie plany
pokrzyżował wybuch
pierwszej wojny światowej. W sierpniu 1925 roku
przystąpiono do pierwszej
powojennej inwestycji torowej, czyli wydłużenia
linii z Podgórza do Zakładu
Kąpielowego Matecznego.
W 1936 roku na terenie
uzyskanym po wyburzeniu
domu i zabudowań gospodarczych stanowiących własność rodziny Matecznych
powstało nowoczesne, jak
na ówczesne czasy, rondo,
które ułatwiło dogodną komunikację samochodową
do Zakopanego, w stronę Wieliczki i dalej oraz
usprawniło komunikację
miejską. Wybudowanie ronda i poszerzenie ul. Marii
Konopnickiej okroiły poważnie teren parku – chlubę
pana Antoniego.
W 2001 roku prof. Tadeusz Wojtaszek, pisząc
na łamach „Krakowskich Studiów Małopolskich”
o Antonim Matecznym, podkreślał dwie przegrane „zdrojowiska”
z motoryzacją. W latach 50. XX
wieku w ramach zabudowy wolnej
przestrzeni wydzielony został teren
pod budowę stacji benzynowej – na
głównym źródle odkrytym przez
Antoniego Matecznego wybudowano stację CPN. Zdecydowano się
wówczas na likwidację źródła [...],
ale oporna przyroda przez kilka lat
uporczywie wybijała płyty chodnikowe, które go przykrywały, tak że
dopiero w 1959 udało się go skutecznie zablokować. Aby ponownie
uruchomić Zakład Kąpielowy, trzeba
było wykonać nowy otwór zastępczy,
który wywiercono w 1954 roku na
głębokości 32,5 metra3. Okrojono też
teren uzdrowiska pod budowę skrzyżowania ulic prowadzących z miasta
na południe i na wschód i w ten sposób powstało rondo. Ostatnie prace
zostały wykonane w 2009 roku.
Ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie

Antoni Mateczny z rodziną

Ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie

przed Matecznym szansę
na stworzenie w pobliżu
Krakowa zakładu kąpielowego – obok istniejącego
od 1811 roku uzdrowiska
w Swoszowicach.
Mimo zaangażowania w prowadzenie zakładu kąpielowego, Antoni
Mateczny uczestniczył
w życiu publicznym
i kulturalnym Podgórza
i Krakowa. W 1909
roku został członkiem
Polskiego Towarzystwa
Balneologicznego. Był
radnym miasta Podgórza
w latach 1909–1915. Tam
też należał do Rady Chrześcijańskiej i uczestniczył
w zbieraniu funduszy na
wznoszony przy Rynku
Podgórskim kościół św. Józefa, który nadal zachwyca
swą sylwetką wtopioną
w ciekawe ukształtowanie
Podgórza. Zmarł 3 października 1934 w wieku
76 lat1. Został pochowany
na nowym cmentarzu Podgórskim.
Czas powstania zakładu
to także lata początków
komunikacji na tym terenie.
W reklamie czytamy: bardzo wygodne połączenie kąpieliska
podgórskiego z Krakowem za pomocą linji koleji elektrycznej oznaczonej liczbą 6, ze stacją krańcową
wprost bramy stwarza z zakładu
bez mała idealne miejsce lecznicze
dla miejscowej ludności Wielkiego
Krakowa. I nie ulega najmniejszej
wątpliwości, że poznawszy go bliżej,
uczyni zeń ta ludność bardzo cenny
ośrodek dla tych chorych, którzy
z jakichkolwiek przyczyn nie mogą
wyjeżdżać do dalej położonych
uzdrowisk2. Dla wygody pacjentów
przez cały dzień kursował zakładowy konny omnibus na trasie Rynek
Podgórski – zakład.
W 1913 roku leżące na prawym
brzegu Wisły Podgórze zostało
włączone do Krakowa . Istotnym
problemem stało się skomunikowanie go z istniejącym centrum.
Powstała propozycja przedłużenia
istniejącej linii z ul. Starowiślnej

A jak było za życia pana Antoniego, Rolniczy. W Archiwum UJ odnotowano,
Szczęśliwy przypadek zrządził, że
kiedy ronda jeszcze nie było? Otóż słowo że Broszkiewiczówna Lidia Maria Józefa miałam okazję poznać panią Lidię, która
„Mateczny” od połowy lat 20. XX wieku rodem z Podgórza (Krakowa) otrzymała życzliwie odniosła się do moich poszubyło związane z rozwojem budownictwa dyplom inżyniera rolnictwa6. Po latach kiwań i złożyła na moje ręce ocalałą
Podgórza w nowym kierunku – miasto pracy zawodowej w różnych miejscach i na dokumentację rodziny Matecznych, którą
poczęło wspinać się powoli grupami will różnych stanowiskach pani Lidia powróciła zgodnie z Jej życzeniem przekazałam
i domków na Krzemionki, poszerzając się do swych humanistycznych zainteresowań, Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii
w głąb. Długość szlaku komunikacyjnego, które od 2 maja 1958 mogła realizować Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk
który tworzyły ulice: Kalwaryjska, Lwow- w Bibliotece Jagiellońskiej, w Oddziale w Krakowie. Miała wtedy 94 lata, zmagała
ska i Wielicka, spowodowała, że podgórza- Informacji Naukowej, na stanowisku ku- się ze starością i złym stanem zdrowia.
nie przyjęli na ich trasie dwa posiłDziś rondo im. Antoniego Makowe oznaczenia orientacyjne. Dla
tecznego, choć w świetle prawa nie
wschodniej części miasta była nim
jest rondem, lecz skrzyżowaniem
„brama wielicka”, dla zachodniej
z wyspą centralną, łączy jedne
„Mateczny”. [...] Wcześniej niż braz najważniejszych ulic Krakowa: ulima wielicka uległa rozbiórce brama
cę Marii Konopnickiej – prowadzącą
forteczna za Matecznym, tamowała
do Alej Trzech Wieszczów i dabowiem coraz żywiej rozwijający się
lej w kierunku północnej części
ruch w kierunku Zakopanego. Ten remiasta, ulicę Kalwaryjską – biegjon miasta miał nazwę „Mateczny”
nącą do Rynku Podgórskiego i dalej
i podczas gdy inne nazwy straciły
do wschodniej części miasta, uliaktualność, bądź zachowały ją tylko
cę Wadowicką – prowadzącą przez
dla mieszkańców Podgórza, nazwa
Łagiewniki w kierunku Zakopanego,
„Mateczny” doczekała się oficjalulicę generała Henryka Kamieńnego uznania w Wielkim Krakowie4.
skiego – prowadzącą przez ProkoOstatecznie 10 lipca 1992 Rada
cim w kierunku Tarnowa.
Miasta Krakowa na zwyczajnej seI tak Mateczny objął we władanie
sji podjęła uchwałę nr LVII/391/91
miejsce szczególne. Bogate w złoża
o nadaniu skrzyżowaniu nazwy
wód leczniczych i wyjątkowe na
„rondo im. Antoniego Matecznego”5.
mapie komunikacyjnej Krakowa.
Wnioskodawczynią była ukochana
Jaka będzie przyszłość tego mieji jedyna wnuczka Antoniego – Lidia
sca? Spółka IPR, która od spadMaria Józefa z Broszkiewiczów
kobierców pana Antoniego kupiła
Stefańska. 3 października 1994,
nieruchomość, planuje powrót do
w 60. rocznicę śmierci Antoniego
czasów, kiedy obficie czerpano ze
Matecznego, w Zakładzie Uzdroźródeł wód mineralnych. Krakowwiskowym nazwanym jego imieska komunikacja też powraca do
niem pani Lidia, jako wnuczka
źródeł – w dalekosiężnych planach
i jedyna żyjąca przedstawicielka
ma tu powstać stacja przesiadkowa
Zdjęcie Antoniego Matecznego w holu Zakładu Kąpielowego
rodu Matecznych mieszkających
krakowskiego metra.
Wody Siarczano-Solankowej
w Krakowie, odsłoniła w holu zakładu portret Antoniego Matecznego oraz stosza służby bibliotecznej. Szczególnie
Halina Starostka-Chrzanowska
okolicznościową tablicę pamiątkową pod- przydatną okazała się jej dobra znajomość emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellończas uroczystości zorganizowanej przez języka angielskiego, francuskiego, niemiec- skiego, autorka artykułów naukowych dotyczących
historii Krakowa i Podgórza w XIX i XX wieku oraz
dyrekcję i personel zakładu, z udziałem kiego i rosyjskiego oraz bierna włoskiego książki o Antonim Matecznym
przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. i łaciny, a wykształcenie przyrodnicze,
Na cmentarzu w Podgórzu oddano hołd rzadko spotykane wśród pracowników
prochom Antoniego Matecznego.
Biblioteki, ułatwia opracowanie przez nią 1 Zgon został odnotowany w „Liber mortuorum”, t. VII,
w parafii św. Józefa.
Lidia Maria Józefa z Broszkiewi- kwerend i udzielanie informacji z zakresu
2
Ludomir Korczyński: Kraków-Podgórze. Zakład kąpieloczów Stefańska urodziła się w Krakowie nauk ścisłych [...], jej dalsze zatrudnienie
wy wód siarczanych, w: Przegląd Zdrojowo-Kąpielowy,
7
31 marca 1911. Zapis chrztu w kościele leży w interesie BJ .W 1975 roku wystąpiła
Kraków 1935, nr 5, s. 9
parafialnym św. Józefa w Podgórzu przy- o ponowne przedłużenie umowy o pracę: 3 Tadeusz Wojtaszek: Zdrój Antoniego Matecznego, w:
pomina, że jej rodzicami byli Stanisław pragnęłabym jeszcze być przydatna dla 4 Krakowskie Studia Małopolskie, nr 5/2001, s. 41–64.
Roman Kiełkowski: Podgórze dzielnica zapomniana, w:
Broszkiewicz i Maria z domu Mateczny. Biblioteki, wykorzystując swoje umiejętKopiec wspomnień, WL Kraków MCMLXIV, s. 262.
Ojciec zginął, gdy miała cztery lata. ności i doświadczenia zdobyte w ciągu 5 Pismo Rady Miasta Krakowa z 10 lipca 1992, zostało wydrukowane w „Gazecie Urzędowej miasta Krakowa” nr 5
18 stycznia 1930 roku Lidia wpisała się 17 lat pracy w Oddziale Informacji Naukoz 31 lipca 1992.
na studia na Wydziale Filozoficznym UJ wej Biblioteki. [...] Pracę moją bardzo sobie 6 Archiwum UJ, WR 971.
(romanistyka). Wkrótce zmieniła kieru- cenię, jestem nią w pełni zainteresowana 7 Z pisma dyrektora BJ prof. Jana Baumgarta do rektora UJ,
Kraków 10 sierpnia 1974.
nek studiów, przenosząc się na Wydział i znajduję w niej źródło wielkiej satysfakcji.
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SCHOLARIS

NIE CHCEMY UCZYĆ PISANIA –
ZAWSZE CHCIELIŚMY KSZTAŁCIĆ PISARZY
W

20. rocznicę założenia podyplomowego Studium Literacko-Artystycznego o fenomenie kształcenia pisarzy,
doświadczeniach, wspomnieniach i wyjątkowych ludziach
opowiada prof. Gabriela Matuszek – założycielka i kierownik
Studium.

□ Wiele mówi Pani o ludziach, którzy przyczynili się do
powstania Studium Literacko-Artystycznego, ale w żadnym
wywiadzie nie wspomina o osobistych motywacjach. Czy
zechciałaby Pani o nich opowiedzieć?
■ Nie wydaje mi się to szczególnie ważne, zwłaszcza
że motywacje były różne. Przecież nie będę mówić, że
postanowiłam założyć Studium dlatego, że mój syn zaczął
pisać. Ale poniekąd tak było. Miał osiemnaście lat i zaczął
odnosić pierwsze sukcesy literackie. Między innymi wygrał
ogólnopolski konkurs dramaturgiczny dla młodych ludzi,
pisywał też opowiadania. I wtedy pomyślałam: co by było,
gdyby taki młody człowiek, który nie zamierza iść na studia
związane z literaturą, zechciał dowiedzieć się o niej czegoś
więcej. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jakie dziedziny wiedzy powinno obejmować kształcenie pisarza. Świetnie byłoby,
gdyby taki człowiek mógł zdobyć nie tylko szeroką wiedzę
literacką, ale także z zakresu filmu, teatru, kultury języka, prawa
autorskiego itp. No i mógł uczestniczyć w warsztatach prozatorskich, poetyckich, dramaturgicznych. Mój syn wprawdzie nie
został (dramato)pisarzem, przynajmniej na razie, lecz filozofem,
ale ten impuls pozwolił na zbudowanie pewnej konstrukcji
myślowej, która przetworzyła się w czyn.

Czesław Miłosz w SLA

□ Ciągle pozostaje Pani w cieniu...
■ Bo w cieniu jest miło, nie razi słońce...
Najważniejszy jest kontakt z młodymi zdolnymi ludźmi. Naprawdę przyjemnie jest patrzeć, jak ktoś wyrasta na twórcę.
To wspaniałe uczucie czytać teksty tych ludzi, patrzeć, jak się
rozwijają, a potem obserwować ich drogę życia.
□ Czy nie miała Pani pokusy, by wprowadzić zajęcia z zakresu
kreatywnego pisania na polonistyce?
■ Kurs kreatywnego pisania i SLA to dwie różne przestrzenie.
W szkole pisania kształcimy ludzi, którzy są w tym kierunku szczególnie uzdolnieni. Natomiast na zajęcia z kreatywnego pisania na
polonistyce mógłby zapisać się każdy, bo przecież studia są egalitarne. Takie grupy funkcjonują na zupełnie innej zasadzie. Niektóre
osoby realizowałyby kurs dla punktów, a przede wszystkim trudno
byłoby utrzymać wysoki poziom zajęć. Idea szkoły pisarzy różni
się od kursów kreatywnego pisania, i zawsze to dla nas było ważne.
Trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Studium powstało w 1994 roku, kiedy
w Polsce nie było jeszcze tzw. kursów kreatywnego pisania. My nie
chcieliśmy uczyć pisania – chcieliśmy kształcić pisarzy. Nie przenosiliśmy wzorców amerykańskich na grunt polski. Nadrzędnym celem
Studium jest pomoc twórcom – ludziom obdarzonym wrażliwością
i darem szczególnej percepcji świata, stworzenie dla nich warunków
rozwoju, otwierania na dobrą, wartościową literaturę.
□ A wspomnienia? Co najbardziej utkwiło w Pani pamięci?

Warsztaty w Domu Pracy Twórczej „Astoria” w Zakopanem, maj 1995.
Od lewej Bronisław Maj, Gabriela Matuszek, Marta Wyka
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■ Wspomnień jest, oczywiście, wiele. Osobą, która szczególnie
zapisała się w mojej pamięci i z którą wiąże się wiele historii

i anegdot, jest Maciej Słomczyński. Przez
Przeżyć wyjazdowych było bardzo dużo.
cały czas współpracy ze Studium bardzo
A najważniejsze, że były to prawdziwe burze
nam pomagał, chociaż początki były trudne.
mózgów, transe. Zajęcia trwały od rana do
Ogromnie zależało mi na tym, by został jedwieczora, a nawet do nocy. Odbywały się
nym z wykładowców, ale kiedy się do niego
wieczory autorskie: pierwszego wieczoru
zwróciłam, natychmiast odmówił. Trzymał się
wykładowcy czytali swoje teksty, drugiego –
z dala od środowisk literackich. Pojechałam
studenci. Zresztą tak jest do dziś, choć obecwięc do niego na bardzo długą rozmowę.
nie wrażeń jest jeszcze więcej, ponieważ
Najpierw rozmawialiśmy o Studium, potem
dzięki gościnności gospodarzy muzeum
weszliśmy w przestrzenie bardziej prywatKasprowicza pierwszy wieczór ma miejsce
ne. Po trzeciej czy może czwartej godzinie
na Harendzie. Bywały ogniska ze śpiewarozmów zapytał, kto tę szkołę robi. Wcześmi patriotycznymi, bywały tańce do rana,
niej wspominałam, że Instytut Polonistyki,
podczas których ujawniali się znakomici
środowisko literackie itp. Niezręcznie było
tancerze, jak Marek Bieńczyk.
mi powiedzieć, że to mój pomysł, ale zaryzyWielu słuchaczy zapisało się w mojej pakowałam: – Teraz, skoro Pan odmówił, mogę
mięci. Pamiętam studentkę, Małgosię, mieszPanu powiedzieć: ja. – A, to trzeba było tak
ka teraz w Kanadzie, ma dwójkę dzieci. Przyod razu mówić, ja bardzo chętnie z Panią tę
jechała z małej wsi pod Rzeszowem. Urocza,
Maciej Słomczyński, inauguracja roku
szkołę zrobię! I włączył się do tego projektu.
drobniutka
dziewczynka. Umarli jej rodzice,
akademickiego; 25 października 1996
Był dla nas wszystkich, zarówno studentów,
została z czwórką młodszego rodzeństwa,
jak i wykładowców, prawdziwym mistrzem – jeśli przez relację z których najmłodsze miało pięć lat. Opiekowała się nimi, sama
mistrz–uczeń rozumiemy taką, w której mistrz fascynuje wiedzą, mając lat dwadzieścia. Czasami przyjeżdżała do nas z najmłodszą
osobowością, ma autorytet i potrafi porwać za sobą. Ale poza siostrą. Bardzo się z nią zaprzyjaźniłam i traktowałam trochę jak
tymi cechami mistrz musi mieć czas albo chcieć ten czas znaleźć córkę. Dzwoniła, opowiadała, co u niej. Ludzie związani ze Studla swoich uczniów. Maciej Słomczyński ten czas miał. Potrafił dium to naprawdę bardzo ciekawe ludzkie losy. Była też bardzo
godzinami rozmawiać, opowiadać, dyskutować. To nie było tylko młoda dziewczyna, która skończyła Studium i zniknęła na wiele
uczenie pisania. To były opowieści o życiu, cudowne anegdoty, lat. Okazało się niedawno, że mieszka w Mediolanie i kręci filmy
niebanalne rekwizyty. Na przykład but, który rzekomo miał po- krótkometrażowe. Przyjechała na tegoroczny jubileusz. Wielu
chodzić ze starożytnej Grecji, który stał na Jego biurku i skłaniał absolwentów związało się ze sztuką, niekoniecznie z literaturą.
do snucia historii. Były to opowieści biograficzne, o podróżach, To z całą pewnością ludzie kreatywni. Te studia otworzyły ich
kontaktach, wielkim świecie, bo był przecież członkiem wielu na świat. Wiele wspomnień towarzyszy też okresowi, kiedy
międzynarodowych towarzystw, odnosił niebywałe sukcesy jako tworzyliśmy pismo „Studium”. Pomysł wyszedł od pierwszego
pisarz kryminałów (Joe Alex), ale także jako tłumacz Szekspira rocznika. Pamiętam, jak dyskutowaliśmy nad koncepcją pisma.
i Joyce’a. Kiedy uczył, to nie mówił wyłącznie na jeden temat, Redakcję tworzyły cztery osoby, ale współpracował cały rok.
trzymając się sztywno ram zagadnienia. Maciej Słomczyński Pomagał prof. Bogusław Dopart, jeszcze wtedy doktor, który
zataczał kręgi wokół rozmaitych tematów. I to było prawdziwie
inspirujące.
Kolejne wspomnienie to znowu Maciej Słomczyński, kiedy
podczas zjazdu w Bukowinie Tatrzańskiej dostał rozległego zawału. Byłam przy nim, kiedy zabierało go pogotowie, a potem
w szpitalu. Walczyliśmy o jego życie. Krzyczałam do lekarza:
„To wielki pisarz polski, pan musi go uratować!”. Wtedy wszyscy – studenci i wykładowcy – czuwaliśmy do rana, trzymając
się za ręce i przesyłając Mu dobrą energię. Na szczęście, wyszedł
z tego (niestety, zmarł niecały rok później, na raka płuc). To było
bardzo mocne doświadczenie dla nas wszystkich, dla całej grupy,
kiedy stanęliśmy naprzeciw takiego prawdziwego, nieliterackiego
doświadczenia.
Najwięcej wspomnień łączy się z wyjazdowymi warsztatami,
które na ogół odbywały się w Zakopanem, w Domu Pracy Twórczej „Astoria” (tym samym, w którym Wisława Szymborska,
także nasza wykładowczyni, dostała wiadomość o otrzymaniu Nagrody Nobla). Przyjeżdżał do nas Stefan Chwin, Olga Tokarczuk,
Warsztaty w Domu Pracy Twórczej „Astoria” w Zakopanem, 23–25 kwietnia
Zbyszek Kruszyński (jeszcze ze Szwecji), Piotr Sommer, Marek 1999, zdjęcie z Olgą Tokarczuk
Nowakowski, Julian Kornhauser, Karol Maliszewski, Agata Tuszyńska, Justyna Bargielska. Lista jest długa, a każde spotkanie prowadził z nimi warsztaty wydawnicze. Potem okazało się, że
było niezwykłe. Antoni Libera czytał Madame, jeszcze przed jej „Studium” stało się czołowym młodoliterackim pismem w Polsce.
wydaniem, tą swoją charakterystyczną deklamacją, upajając się Wychodziło przy wydawnictwie Zielona Sowa, które założył nasz
brzmieniem własnego głosu i opowieścią.
absolwent, Mariusz Czyżowski i które też powstało z inspiracji
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Macieja Słomczyńskiego;
wydawnictwo nawet nazwę
zawdzięcza właśnie jemu.
Myślę, że znacznie więcej
przeżyć mają absolwenci.
My tylko przy nich byliśmy.
Z wieloma osobami nadal
się przyjaźnię. Młodszymi
ode mnie, ale i starszymi.
Naszym absolwentem jest,
na przykład, polski inżynier
z Wiednia, który na emeryturze postanowił zrealizować
swoje marzenie, przyszedł do
Studium i zaczął pisać książki.
To druga jego pasja po żegWarsztaty ze Stanisławem Lemem, larstwie, od czterdziestu lat
maj 2000 żeglują własnym jachtem razem z żoną Austriaczką. Jego
opowiadania dotyczą właśnie morza. Kiedyś nawet wybraliśmy
się z nimi w taki rejs. Niezapomniany.
□ Jak Pani sądzi, co wyróżnia twórców wybitnych?
■ Wiele cech, ale chyba także niepewność tego, co się robi.
Zwłaszcza w przypadku ludzi z ogromną wrażliwością. Ta niepewność i ciągłe poszukiwanie, potrzeba nieustannej konfrontacji z ludźmi i światem sprawia, że
twórca dowiaduje się, co stworzył. Takim lustrem
dla pisarza jest odbiorca. Jeśli jest wyrafinowany,
wrażliwy – wtedy pisarz dowiaduje się więcej. Jak
wiadomo, literatura średnia, popularna znajduje
admiratorów. Z dziełem wybitnym bywa różnie.
Ale w rozwoju pisarza zdarza się także, że pierwsza książka jest średnia, a potem nagle coś się
zmienia, otwiera, jakby czekało na odpowiedni
impuls. Obserwowałam kilka takich osób.

□ Skąd Państwo wiedzą, że właśnie ta osoba jest utalentowana?
■ Skąd wiemy? Czasami jest to oczywiste. Ale to też nie jest tak,
że ktoś przynosi słabszą pracę i należy go skreślić. Bylibyśmy
wielkimi uzurpatorami, gdybyśmy w ten sposób podejmowali
decyzje. Nie jest powiedziane, że ktoś średni nie może za jakiś
czas stać się świetnym pisarzem. Żaden pisarz nie jest od razu
dojrzały. Proces dojrzewania wymaga czasu, więc ten ktoś może
nie mógł jeszcze zdążyć dojrzeć, może nie miał się z kim skonfrontować, nie miał od kogo uczyć. Czasami trzeba w sobie także
coś odgruzować. Zdarza się, że osoby, które starając się dostać
na nasze studia, składają średnią pracę, a po jakimś czasie tworzą
naprawdę dobre.
□ Więc skąd wiedzą Państwo, że warto?
■ Nie wiemy. Staramy się tylko nie przyjmować grafomanów.
Odrzucać teksty banalne, wtórne, językowo słabe. Ale jeśli
są teksty średnie albo nawet słabe, ale jeśli widzimy, że tam
coś zaiskrzyło, pojawia się jakiś diamencik – to przyjmujemy.
Czasem autor nie potrafi rozróżnić, co jest świetne, co powinno
w tekście zostać, a co absolutnie trzeba wyrzucić. Tutaj się tego
uczą. Nad wierszem się pracuje. Kilka tygodni, miesięcy, jak
mówiła Szymborska. Kosz na śmieci to bardzo ważny przedmiot
dla pisarza.

□ Czym, Pani zdaniem, powinien się legitymować adept sztuki pisania?
■ Oczywiście talentem. To jest podstawa, talent
jest konieczny żeby diament można było szlifować.
Poza tym, trzeba chyba mieć w sobie wrażliwość,
przenikliwość i umiejętność rozumienia świata
i ludzi, jakiś rodzaj otwarcia na to, co nas otacza.

Jubielusz 10-lecia SLA, czerwiec 2004, od lewej: Piotr Sommer i Marek Bieńczyk

W dniach 13–15 czerwca 2014 podyplomowe Studium Literacko-Artystyczne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego świętowało jubileusz 20-lecia istnienia. Program obchodów obejmował międzynarodową konferencję poświęconą twórczemu pisaniu, wykłady mistrzowskie, które wygłosili Joanna Bator, Piotr Sommer i Jacek Dehnel, spotkania
mistrz–uczeń, w których w roli mistrzów wystąpili Marek Bieńczyk i Piotr Sommer, dyskutując z najlepszymi absolwentami
Szkoły, warsztaty poetyckie i prozatorskie prowadzone przez wybitnych twórców, spotkania autorskie absolwentów SLA,
slam poetycki, zjazd absolwentów oraz finał konkursu literackiego o Nagrodę im. Macieja Słomczyńskiego.
Studium Literacko-Artystyczne to pierwsza i jedyna dotąd w Polsce szkoła pisarzy. Jej program obejmuje przedmioty
praktyczne: warsztaty prozatorskie, poetyckie, dramaturgiczne, scenopisarskie, gatunki niefikcjonalne, przekład literacki,
warsztaty medialne i krytykę tekstu, oraz zajęcia teoretyczne: wykłady o literaturze, dramacie i teatrze, filmie, elementy
prawa autorskiego, poetykę opisową. W Szkole wykładają najwybitniejsi polscy poeci, pisarze i krytycy oraz najlepsi
specjaliści w poszczególnych dziedzinach. Wykładowcami Studium byli, między innymi, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Stanisław Lem, Andrzej Wajda, Dorota Terakowska, Maciej Szumowski. Słuchacze rekrutują się z całej Polski (od
Białegostoku i Szczecina, po Wrocław i Rzeszów, a także z zagranicy – z Brukseli i Wiednia). Podczas 20-letniej działalalma
mater
nr 168 którzy dziś są laureatami prestiżowych nagród literackich.
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ności SLA wykształciło
wielu
twórców,
Więcej informacji o SLA można znaleźć na stronie: www.sla.polonistyka.uj.edu.pl

□ Czy obserwuje Pani tendencje do tworzenia się grup
literackich, specyficznego języka wyrazu?
■ Tak. O języku jednak nie będę mówić, bo bycie pisarzem/
poetą polega wszak na oryginalności języka. Ale obserwuję inną
tendencję. Kolejne pokolenia są coraz bardziej nastawione na
(auto)promocję. W pojęciu wykładowców, ludzi innego pokolenia, takie zachowanie pisarza jest w jakimś sensie sprzeczne
z etosem twórcy. Mam wrażenie, że dzisiaj potrzeba autopromocji
zdominowała wielu młodych twórców. Trudno mi rozstrzygnąć
czy to jest dobre, czy złe. Jeśli książka jest świetna – to dobrze,
jeśli zła – niekoniecznie.
□ Jakie są dalsze plany Studium?
■ Żeby to miejsce było znane wszystkim tym, którzy go
poszukują.
To by wystarczyło. Wtedy będzie można pracować z pełną
satysfakcją.

Rozmawiała Małgorzata Sypniewska

NAJWAŻNIEJSZA LEKCJA W SLA
Czego oczekiwałaś, podejmując naukę w SLA, i czy te oczekiwania się spełniły? W jaki sposób studia wpłynęły na Twoją dalszą
drogę pisarską?
Katarzyna Jakubiak: Zapisałam się do SLA, bo w moim ówczesnym środowisku nie miałam wystarczającej ilości bodźców, które
pomogłyby mi pielęgnować pisanie. Już wówczas pisanie było dla
mnie ważne (pisałam „książki” od piątego roku życia!), ale całkowicie brakowało mi pewności siebie, i ta niewiara w siebie hamowała mój rozwój. Gdybym nie ukończyła SLA, najprawdopodobniej nie zostałabym pisarzem; być może nie zostałabym nawet
tłumaczem literatury. W moim ówczesnym środowisku brakowało
ludzi, którzy potwierdziliby moje przeczucie, że pisanie może być
ważną i poważną częścią życia (a nie tylko takim sobie hobby).
Bliskie kontakty z innymi piszącymi osobami, z wykładowcami,
czyli ludźmi, którzy odnieśli w tej dziedzinie sukces, ale także
z innymi słuchaczami miały dla mnie ogromne znaczenie.
(Katarzyna Jakubiak, I rocznik SLA, pisarka, tłumaczka, profesor na
Millersville University w Pensylwanii, USA. Jej zbiór opowiadań
Nieostre widzenia otrzymał w 2013 roku nominację do Nagrody
Literackiej Europy Środkowej „Angelus” oraz znalazł się w finale
Nagrody Literackiej dla Autorki, „Gryfia”).
***
Jak oceniasz swój rozwój na przestrzeni dwóch lat spędzonych
w SLA? Czy studia stanowiły dla Ciebie ważny element w rozwoju warsztatu pisarskiego, wyobraźni i pomysłów, kontaktów
literackich?
Przemysław Owczarek: Myślę, że spotkania z kilkoma wykładowcami, które zaistniały w ramach SLA, w niebagatelny sposób
poszerzyły moje horyzonty. W tych pęczniejących horyzontach
i wertykalnym układzie poziomów inspiracji pojawiło się sporo
miejsca na wyobraźnię. Efekty trwają do dzisiaj. Z niektórymi mistrzami wciąż utrzymuję kontakt.
(Przemysław Owczarek, dr, antropolog kultury, poeta, prozaik,
eseista, redaktor naczelny kwartalnika literacko-artystycznego
„Arterie”, laureat wielu prestiżowych nagród poetyckich, między

Zakończenie roku, czerwiec 2004

innymi im. Jacka Bierezina, im. Kazimiery Iłłakowiczówny; za tom
prozy poetyckiej Cyklist, który w 2010 roku został nominowany
do literackiej nagrody „Gdynia” oraz uhonorowany nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w kategorii książki poetyckiej).
***
Najważniejsza lekcja, jaką wyniosłaś ze studiowania w SLA? Jaką
tajemnicę pisarską odkryłaś podczas studiów?
Joanna Mastalerz: Tajemnicą, którą odkryłam podczas studiów,
jest przekład. Czytanie Szekspira w trzech różnych przekładach na
zajęciach u prof. Libery było przewrotem w moim myśleniu o pracy nad rolą, która została napisana w obcym mi języku. Jestem aktorką, nie tłumaczką, ale zachwyciły mnie i poraziły różnice, jakie
muszą pojawić się w interpretacji tego samego tekstu w zależności
od tego, kto i jak go przetłumaczy.
(Joanna Mastalerz, aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, występowała w wielu wybitnych spektaklach, między innymi, nominowana w 2004 roku do nagrody Ludwika 2003 w kategorii „Najlepsza Rola Kobieca” za Pod mocnym Aniołem)
***
Co było dla Ciebie najważniejszym doświadczeniem podczas studiów w SLA?
Tomasz Nowak: Czas studiów cenię sobie przede wszystkim za
możliwość słuchania wykładów twórców. Owszem, byli znakomici, pełni oddania, teoretycy. Ale wyjątkową okazją była możliwość poznania osób, których twórczość znałem z wcześniejszej
lektury. To nie tylko wykłady, ale także nieformalne spotkania,
które pozwalały spojrzeć na ich twórczość z nowej perspektywy.
Możliwość bliższego poznania wielu autorów uświadomiła mi
ogromny wysiłek i poświęcenie związane z pisarstwem. Bardzo
wysoko sobie cenię także możliwość poznania wielu znakomitych
koleżanek i kolegów ze studiów. Reprezentowali ogromne spektrum wrażliwości w postrzeganiu rzeczywistości. W różnym wieku, wykonujący różne zawody, byli dla mnie swoistym lustrem,
w którym mogłem pełniej zobaczyć także siebie.
(Ksiądz Tomasz Nowak, studiował homiletykę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz retorykę na Uniwersytecie
alma mater nr 168
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Jagiellońskim. Jego tom poetycki Sceny z życia został wyróżniony
w III edycji konkursu literackiego im. Macieja Słomczyńskiego).

ZAKOŃCZENIE 17. EDYCJI
SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO UJ
obecności pełnomocnika rektora UJ
ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum prof.
Beaty Tobiasz-Adamczyk i prodziekana ds.
współpracy międzynarodowej Wydziału
Prawa i Administracji UJ prof. Jerzego
Pisulińskiego oraz licznych gości z Krakowa i Niemiec 14 czerwca 2014 w auli
Collegium Novum odbyła się uroczystość
zakończenia 17. edycji Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz 12. edycji Szkoły Prawa
Polskiego UJ, organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego we współpracy z Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu
oraz Uniwersytetem Johannesa Gutenberga
w Moguncji. Z ramienia Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec
w Krakowie udział w uroczystości oraz
w spotkaniu ze studentami wzięła kanclerz
i kierownik Działu Ekonomicznego Isolde
Felskau.
Wykład gościnny w języku niemieckim, zatytułowany Nowe trendy w prawie
radiofonii i telewizji w Niemczech – ra-
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diofonia i telewizja publiczna w cyfrowym
świecie, wygłosił Peter Weber, radca
prawny niemieckiej telewizji ZDF. Po
wykładzie nastąpiło wręczenie dyplomów
26 absolwentom Szkoły Prawa Niemieckiego UJ i 10 absolwentom Szkoły Prawa
Polskiego UJ. Główną nagrodę 17. edycji
Szkoły Prawa Niemieckiego UJ w 2014
roku za wybitne wyniki w nauce przyznano Judycie Szewczyk, studentce V roku
prawa na Wydziale Prawa i Administracji
UJ. Nagrodę stanowi stypendium doktoranckie ufundowane przez Fundację
im. Gerty Scharffenorth, które jest znakomitą szansą na napisanie rozprawy doktorskiej w języku niemieckim na Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu.
Uroczystość uświetnił koncert Alta
Capella – zespołu historycznych instrumentów dętych z Krakowa. Spotkanie
odbyło się dzięki wsparciu finansowemu
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Nagrody książkowe dla
absolwentów Szkoły Prawa Niemieckiego

UJ ufundowało Wydawnictwo C.H. Beck.
Ponadto na przełomie czerwca i lipca
br. zorganizowano na Akademii Mohylańskiej w Kijowie 11. polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium naukowe Ukraina
w orbicie europejskiej: aspekty prawne
oraz 8. edycję Szkoły Letniej Prawa
Niemieckiego dla studentów ukraińskich.
Jednocześnie od lipca do września br.
trwał nabór wśród polskich studentów
i absolwentów kierunku prawo do udziału
w 18. edycji Szkoły Prawa Niemieckiego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W październiku br. rozpoczyna się
w Krakowie kolejny kurs z prawniczego
języka niemieckiego, a także pobyt kilkorga absolwentów Szkoły Prawa Niemieckiego UJ na praktykach zawodowych
w kancelarii Tigges oraz na Uniwersytecie
w Heidelbergu i Moguncji celem odbycia
skróconych studiów LL.M.

Aleksandra Romanowska

pracownik Wydziału Prawa i Administracji UJ

Jerzy Sawicz

W

ZaplanUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!
Dzień Otwarty Uniwersytetu Jagiellońskiego

tegoroczny maturzysta, zapytany o ocenę
starań starszych kolegów, powiedział: To
naprawdę świetna sprawa. Tak naprawdę na stronie nie można dowiedzieć się
wszystkiego. A tutaj od razu widać. Mogę
zapytać, jakich mają wykładowców, ale
przede wszystkim widzę ich. Że im się chce
tu być, studiować, wygłupiać. To znaczy,
że jest dobrze.

3

Fot. Anna Wojnar

marca 2014 dla przyszłych adeptów nauki otworzyły się podwoje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłady i prezentacje
wydziałów odbywały się w reprezentacyjnym gmachu Uniwersytetu – Auditorium
Maximum. Dzień Otwarty był przedsięwzięciem zakrojonym na szeroką skalę
i przygotowanym w najdrobniejszych
szczegółach. Obchody były w tym roku
szczególne, ze względu na przypadający
Jubileusz 650-lecia Uczelni.
Uroczystość otworzył rektor UJ prof.
Wojciech Nowak. Jego przemówienie
było doskonałym wstępem do pozostałych wydarzeń Dnia Otwartego. Pokazało
bowiem, że Uniwersytet Jagielloński
tworzą ludzie wykształceni, zajęci nauką,
ale także o wielkim poczuciu humoru,
błyskotliwości i ogromnym poczuciu
misji, jakim jest przekazywanie wiedzy.
Dla młodych ludzi obecność rektora UJ
była ogromnym wyróżnieniem. – Wiedziałam, że Uniwersytetowi zależy, żeby
pokazać się z jak najlepszej strony, ale
to było mega! Nie spodziewałam się, że
rektor przyjdzie i będzie do nas mówił,
tak po prostu, szczerze, otwarcie, z taką
dobrą energią – podsumowała Klaudia,
tegoroczna maturzystka.
Program przedsięwzięcia był wypełniony wydarzeniami mającymi zachęcić
młodych ludzi do wyboru Uniwersytetu

Dzień Otwarty to wyjątkowa okazja poznania pełnej oferty dydaktycznej naszej Uczelni

Jagiellońskiego. Wśród nich znalazły się
wykłady otwarte, prezentacje poszczególnych wydziałów, pokazy. Wszystkie były
dobrze przygotowane i przyciągały wizualną oprawą. W tłumie wypełniającym salę
wystawową można było zobaczyć Japonkę, jeża, a nawet Jacka Sparrowa. Studenci
z ogromnym zaangażowaniem udzielali
informacji, doradzali i zachęcali. Miłosz,

Podczas Dnia Otwartego zaprezentowały się także Zespół Pieśni i Tańca „Słowianki”, Chór Akademicki, Biuro Obsługi
Studentów Zagranicznych i organizacja
All in UJ, której budka fotograficzna skusiła samego rektora.
W dobie internetu można byłoby
bardzo łatwo zanegować sensowność organizowania podobnego przedsięwzięcia –
jest jednak inaczej. Gmach Auditorium
Maximum odwiedziło ponad trzy tysiące
przyszłych studentów. Istotne jest także to,
że młodzi ludzie dokonują wyboru spośród
uniwersytetów w całej Polsce, a nawet
Europie, i wybierają Uniwersytet Jagielloński, powołując się na znakomitą kadrę
naukową, tradycję, wyniki w rankingach,
osiągnięcia naukowe. Co więcej: Dzień
Otwarty, wymagający wielomiesięcznych
przygotowań i zaangażowania wielu osób,
pokazał Uniwersytet jako żyjącą i rozwijającą się wspólnotę, a nie zamkniętą
strukturę.

Małgorzata Sypniewska

studentka edytorstwa na Wydziale Polonistyki
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POLIKULTURA NA ZABŁOCIU
U

industrialny w kinie. Jednym
z wydarzeń była prezentacja
instalacji typograficznej 3 x
Zabłocie, stworzonej przez Instalacja site-specific w Cafe Fińska
Weronikę Kuc, przy współpracy studentów Instytutu
Kultury UJ
oraz Pracowni Liternictwa
i Typografii
ASP w Krakowie. – Instalacja jest
geometryczną
grą wielowym i a ro w y c h
struktur z wykorzystaniem
perspektywy. Z dwóch różnych punktów bryły układają się dla patrzącego Twórcy festiwalu Polikultura aktywnie włączyli się w metamorfozę Zabłocia
w napis „Zabłocie”, a dla
patrzących z pozostałych
kierunków stanowią kompozycję abstrakcyjną. Ideą
typograficznej instalacji jest
uczynienie z Zabłocia miejsca przyjaznego kulturze
współczesnej, wzbogacającego i urozmaicającego
konserwatywną markę miasta – mówi autorka projektu. Instalacja, w swojej
miniaturowej formie, została przeniesiona i umieszczona przez uczestników
happeningu w przestrzeni
Zabłocia na stałe – nie- Instalacji typograficzna 3 x Zabłocie
opodal Wytwórni przy
ul. Ślusarskiej 9, symbolizując przemianę pracujące w tej dzielnicy oraz spacerujących
dzielnicy. Projekt uzyskał dotację Funda- turystów. – Portret dzielnicy jest kolażem
cji „Bratniak”. Autorka i organizatorzy miejsc i osób wypełniających jej przestrzeń
planują także stworzenie wersji wielko- swoją obecnością i własnymi historiami.
formatowej instalacji (wysokość 180 cm), Widz, przeglądając się wkomponowanym
która na stałe wpisałaby się w krajobraz w kolaż zdjęć lusterkom, staje się jego
częścią, częścią Zabłocia, które wypełnione
Zabłocia.
Kolejnym happeningiem, który od- wspomnieniami, skojarzeniami oraz różnymi
był się w ramach festiwalu Polikultura, interpretacjami, dla każdego jest inne – wybyła instalacja site-specific (kompozy- jaśniają organizatorzy. Więcej informacji na
cja luster i zdjęć) w Cafe Fińska przy temat wszystkich festiwalowych wydarzeń
ul. Józefińskiej 47, której celem było można znaleźć na stronie www.polikultura.pl
przedstawienie Zabłocia takim, jakim
jest widziane przez mieszkańców, osoby
AWoj
Fot. Anna Wojnar

kazanie nowego oblicza krakowskiej
dzielnicy Zabłocie to główny cel festiwalu Polikultura, organizowanego przez
studentów Instytutu Kultury Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Hasło festiwalu Zabłocie –
punkt zwrotny – nawiązywało do specyficznego charakteru Zabłocia,
które dzięki szybkim i różnorodnym przemianom staje się
wyróżniającą częścią Podgórza. Zabłocie przechodzi obecnie wieloaspektową metamorfozę, przestając być głównie
zapleczem przemysłowym
Krakowa. Postindustrialne
budynki zamieniają się w galerie, muzea, kawiarnie, kluby i innowacyjne
przedsiębiorstwa. Dlatego każdego roku
odwiedzają to miejsce nie tylko tysiące turystów, ale także mieszkańcy Krakowa, którzy
mają możliwość atrakcyjnego i nietypowego
spędzenia wolnego czasu.
Twórcy festiwalu Polikultura, dzięki
swojemu przedsięwzięciu, również aktywnie
włączyli się w metamorfozę Zabłocia, organizując od 29 maja do 2 czerwca br. wiele
kulturalnych i artystycznych wydarzeń. Były
to, między innymi, koncert rockowy Zabłocie dobrze ROCKujące, koncert muzyki
filmowej w wykonaniu kwintetu wiolonczelowego Cellostrada, wystawa malarstwa Pociąg do Zabłocia, wystawa fotografii Scena –
życie – teatr, warsztaty malarskie i aukcja
charytatywna Pokoloruj Zabłocie, panel
dyskusyjny Dlaczego Zabłocie oraz wieczór
filmowy z muzyką na żywo Krajobraz post-
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ZAKOŃCZENIE
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
UJ i PUNO
A

mbasada RP w Londynie już po raz
trzeci gościła absolwentów studiów
podyplomowych UJ i PUNO, realizowanych przy wsparciu projektu „Polski
Ośrodek Naukowy UJ”. 26 kwietnia br.

w uroczystości wzięło udział ponad sto
osób. Zastępca ambasadora Dariusz Łaska
wyraził wielkie uznanie dla działalności
PON UJ. Mowy wygłosili także dziekan
Wydziału Stosunków Międzynarodowych

i Politycznych UJ prof. Bogdan Szlachta
(w imieniu swoim i rektora UJ), rektor
PUNO prof. Halina Taborska, oraz prof.
Władysław Miodunka i prof. Arkady
Rzegocki. Dyplomy odebrali absolwenci pierwszej edycji studiów pod nazwą
nauczanie języka i kultury polskiej jako
drugich, kierowanych przez prof. Władysława Miodunkę, trzeciej już edycji studiów
polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne
w UE i NATO – kierowanych przez prof.
Arkadego Rzegockiego, a także seminarium doktoranckiego, żywej pracowni języka polskiego, warsztatów dziennikarskich.
Uroczystość zakończył znakomity koncert
polskiej muzyki klasycznej (Wieniawski,
Chopin) w brawurowym wykonaniu trzynastoletniej Klary Falkowskiej (skrzypce,
trąbka), Damiana Falkowskiego (skrzypce)
oraz Paula Choon Kiat Wee (fortepian).
AR

DAR DLA POLSKIEJ INSTYTUCJI NAUKOWEJ ZA GRANICĄ
Profesor Jan Skoczyński z Instytutu Filozofii UJ, który w tym roku obchodzi 40-lecie swojej pracy zawodowej, przekazał Polskiemu Uniwersytetowi na Obczyźnie Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, przygotowany przez językoznawców poznańskich, pod redakcją naukową prof. Haliny Zgółkowej, wydany
przez Wydawnictwo „Kurpisz” w roku 1995. Jest to staranna, 50-tomowa edycja,
w płóciennej oprawie; nowa, bez śladów zużycia. – Słownik ten postanowiłem
przekazać środowisku, któremu będzie najbardziej potrzebny – informuje profesor. – Tym bardziej że od trzech lat Uniwersytet Jagielloński blisko współpracuje z PUNO, głównie poprzez
działania w ramach projektu pod
nazwą Polski Ośrodek Naukowy
UJ w Londynie. Z pierwszego wykształcenia jestem polonistą, magistrantem prof. Kazimierza Wyki,
od którego przejąłem zamiłowanie do studiów nad literaturą i językiem... Może dlatego jako historyk filozofii postanowiłem zajmować się
polską myślą filozoficzną i społeczną. Uznałem jednak, że polskiej uczelni
na obczyźnie bardziej przyda się słownik języka polskiego niż moje książki
z dziedziny filozofii.
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RANDKA W CIEMNO Z MALEZYJCZYKIEM
Projekt „Global Understanding” na Uniwersytecie Jagiellońskim
Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
(Konfucjusz)
swoim fenomenalnym wystąpieniu
na konferencji TED zatytułowanym
Weird, or just different Derek Sivers przytacza następujący fakt: kiedy jesteśmy chorzy,
idziemy do lekarza, on nas bada, wypisuje
receptę, a my płacimy za jego usługi. Jest to
powszechna praktyka i wydawać by się mogło, że stosowana jest na całym świecie. Ale
w kręgu tradycyjnej medycyny wschodniej
obowiązuje odmienna reguła: płacimy
lekarzowi za utrzymywanie nas w dobrym
zdrowiu; choroba oznacza, że nie wywiązał
się on ze swoich obowiązków, w związku
z czym nie zasługuje na wynagrodzenie.
Wystarczy zatem przenieść się na drugą
półkulę – konkluduje ten, jak sam siebie
nazywa, „student życia”, aby okazało się, że
twierdzenie będące odwrotnością naszych
przekonań również może być całkowicie
prawdziwe. Nie każdy może sobie jednak

pozwolić na odwiedzenie dalekich krajów
(takich jak chociażby wspomniana w tytule
Malezja), dlatego warto opowiedzieć o projekcie, dzięki któremu egzotyczne kultury
zawitały w progi naszej Almae Matris.
Organizacja Global Partners in Education (GPE) powstała w 2003 roku z inicjatywy East Carolina University (USA)
i obecnie zrzesza ponad 40 szkół wyższych
z całego świata. W 2013 roku, dzięki staraniom prodziekana ds. dydaktyki Wydziału
Filologicznego UJ dr. hab. Władysława Witalisza, Uniwersytet Jagielloński dołączył
do tego grona, a koordynatorem programu
została dr hab. Maria Piotrowska z Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem
i Komunikacją Międzykulturową. Celem
GPE jest wspieranie i promocja współpracy pomiędzy uczelniami i studentami
pochodzącymi z różnych kręgów kulturo-

Malezyjscy studenci odbywający zajęcia ze studentami polskimi (na monitorze)
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wych, a projekt „Global Understanding”
jest sztandarowym przedsięwzięciem tej
instytucji. W ramach projektu w semestrze
letnim roku akademickiego 2013/2014
studentom Katedry UNESCO została zaoferowana możliwość nauczania przedmiotu
komunikacja międzykulturowa w nowych
mediach.
Zajęcia mają formę warsztatów, podczas których studenci – za pośrednictwem
internetowych narzędzi komunikacyjnych,
takich jak wideokonferencja, czat oraz
media społecznościowe, umożliwiających
pisemną i ustną interakcję w czasie rzeczywistym, współpracują z rówieśnikami
z zagranicznych uczelni partnerskich.
W tym semestrze naszymi partnerami były
East Carolina University ze Stanów Zjednoczonych, University American College
z Macedonii oraz Universiti Teknologi

Wan Zuriana Binti Wan Sulaiman

W

Fot. Katarzyna Kubiszowska

Malaysia z Malezjii. Pracując zdalnie metodą projektu, uczestnicy zajęć poruszają
zagadnienia takie jak życie studenckie,
obyczaje, tradycje, wartości, sens życia,
stereotypy oraz uprzedzenia.
W trakcie zajęć studenci mają możliwość zdobywania nie tylko wiedzy, ale
przede wszystkim konkretnych umiejętności kluczowych w rozwoju osobistym
oraz na rynku pracy. Uczą się funkcjonowania w środowisku międzykulturowym,
co na płaszczyźnie językowej realizowane jest poprzez doskonalenie umiejętności
posługiwania się językiem angielskim
jako językiem globalnym. Jest to odmiana angielszczyzny wykorzystywana
w kontaktach z obcokrajowcami przez
nierodzimych użytkowników języka
angielskiego, a jej cechą charakterystyczną jest zastąpienie sztywnych reguł
dotyczących gramatyki oraz dystrybucji
jednostek leksykalnych gotowością do
negocjowania znaczeń w celu osiągnięcia założonych celów komunikacyjnych.
Bezpośredni kontakt z przedstawicielami
innych kultur jest także doskonałym sposobem na rozwinięcie wrażliwości międzykulturowej. Zderzenie z odmiennymi
wzorcami kulturowymi w bezpiecznym
i przyjaznym środowisku minimalizuje
wystąpienie negatywnych postaw, sprzyja
zaś pogłębionej refleksji zarówno w odniesieniu do obcej, jak i własnej kultury.
W dzisiejszych czasach, określanych
w dużej mierze przez mobilność (pracuje-

my w międzynarodowych firmach, wyjeżdżamy za granicę
na staże i stypendia, nierzadko
przez dłuższy czas mieszkamy
w innych krajach), umiejętność nawiązania autentycznej
i przyjaznej relacji z osobami
z różnych środowisk kulturowych jest warunkiem sine
qua non satysfakcjonującego
i udanego życia.
Przyjęta formuła projektu
pozwala studentom na zastosowanie w praktyce nowych
umiejętności oraz daje im
poczucie dobrego i celowego
wykorzystania czasu zajęć.
Ponadto przygotowanie z zagranicznym partnerem, mieszkającym nierzadko w innej
strefie czasowej, prezentacji
podsumowującej przeprowadzone rozmowy w naturalny
sposób uczy pracy w zespole,
czyli przede wszystkim usta- Studenci podczas zajęć
lania priorytetów i podziału
obowiązków oraz odpowiedzialności,
Jeden ze studentów East Carolina Unisłowności i punktualności, a także skła- versity, opowiadając o zajęciach w ramach
nia do planowania swoich działań z od- programu „Global Understanding”, porówpowiednim wyprzedzeniem. Również nał je do randki w ciemno, a ja, obserwując
z tego względu jest to niezwykle cenne zaangażowanie oraz rozemocjonowanie
doświadczenie, gdyż wyżej wymienione swoich studentów, muszę przyznać, że
umiejętności są niezbędne praktycznie jest to bardzo trafne spostrzeżenie; ośmiew każdym zawodzie i stanowią znaczący liłabym się nawet powiedzieć, że była to
atut na rynku pracy.
nad wyraz udana randka. Niemniej jednak
najbardziej przejmującym i fascynującym
doświadczeniem był dla mnie powrót do
czegoś, co stanowi, według mnie, istotę
studiowania: do wymiany poglądów
i współpracy. Dzięki temu studenci mogli
zdobywać wiedzę i umiejętności w najbardziej naturalny, najprzyjemniejszy
i najbardziej efektywny sposób, a to, czego
się nauczyli, przyczyniło się do rozwoju ich
osobowości i stało się integralną częścią posiadanego doświadczenia oraz, last but not
least, wzbogaciło ich kapitał intelektualny,
gdyż, jak głosi popularne powiedzenie,
kiedy spotkają się dwie osoby, z których
każda ma jednego dolara, i wymienią się
posiadanymi pieniędzmi, obie strony nadal
mają tylko po jednym dolarze. Natomiast
gdy wymienią się pomysłami, każda z nich
jest bogatsza o nową ideę.

Katarzyna Kubiszowska

Polscy studenci uczestniczący w projekcie. Na monitorze grupa studentów z Malezji

doktorantka na Wydziale Filologicznym UJ, prowadząca zajęcia komunikacja międzykulturowa w nowych mediach w Katedrze UNESCO do Badań nad
Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
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JUBILEUSZOWE WYDANIE
„STUDENCKICH ZESZYTÓW NAUKOWYCH UJ”
W

ciągu ostatnich trzech lat ukazało się dziesięć numerów „Studenckich Zeszytów Naukowych UJ”,
w których opublikowano sześćdziesiąt
artykułów. W roku 2014 to interdyscyplinarne pismo braci akademickiej
UJ doczekało się numeru jedenastego.
Wydanie pod hasłem „jubileusz” ma
zwiększony nakład i zawiera specjalną
galerię jubileuszowych fotografii. Wśród
artykułów naukowych poświęconych
jubileuszowi UJ znalazły się w nim
teksty o 150-leciu archeologii na UJ czy
roli Uniwersytetu w rozwoju oświaty
i kultury w Królestwie Węgierskim. We
wstępie prorektor ds. dydaktyki prof.
Andrzej Mania stwierdził, między innymi, że na to specjalne wydanie złożył się
wysiłek całej Uczelni – zarówno Rady
Kół Naukowych, Samorządu Studentów,
jak i Muzeum UJ, Biblioteki Jagiellońskiej czy pracowników Uniwersytetu,
którzy udostępnili swoje prywatne
zbiory pamiątek. Zdaniem prof. Andrzeja
Mani takie czasopisma jak „Studenckie
Zeszyty Naukowe UJ” odzwierciedlają
intelektualną aktywność studentów.

Pismo wydawane jest przez Radę
Kół Naukowych UJ i rozprowadzane
wszystkich wydziałach Uniwersytetu.
Publikowane w nim artykuły są recenzowane przez pracowników naukowych

UJ. W planach redakcji jest wpisanie
„Studenckich Zeszytów Naukowych
UJ” na listę czasopism punktowanych.
– Każdy redaktor naczelny studiował
zupełnie odmienny kierunek, na przykład
Adam Zechenter – historię, Wojciech
Król – bezpieczeństwo narodowe, ja
natomiast jestem studentem medycyny.
I ta specyfika dobrze oddaje fakt, że „Studenckie Zeszyty Naukowe UJ” to pismo
interdyscyplinarne. Publikowaliśmy teksty filmoznawców, biologów, prawników,
historyków, kulturoznawców, politologów,
archeologów, filologów i wielu innych.
Mam nadzieję, że jako przedstawiciel studiów medycznych pozyskam też autorów
i z tego grona – mówi Wojciech Bochenek,
pełniący funkcję redaktora „Studenckich
Zeszytów Naukowych UJ” od 2014 roku.
W sprawie informacji o możliwości
publikowania w „Studenckich Zeszytach
Naukowych UJ” oraz po dotychczasowe
egzemplarze można zgłaszać się w siedzibie Rady Kół Naukowych UJ.

Mariusz Kusion

doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
Szczegółowy przegląd wydarzeń, jakie odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim
w ostatnich miesiącach dostępny jest na stronie internetowej:
www.uj.edu.pl/sprawozdania-rektora-na-senat
Z kolei uchwały Senatu UJ zamieszczane są na stronie
www.bip.uj.edu.pl
w zakładce „Uchwały Senatu”.
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Max von Laue

William Henry Bragg
i William Lawrence Bragg

Jan Czochralski

Fluoryt

Granat

Kryształ górski

gromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją
z 3 lipca 2012 proklamowało rok 2014 Międzynarodowym
Rokiem Krystalografii (Internatioanl Year of Crystallography,
IYCr). Krystalografia jest nauką o kryształach, badającą ich
własności, strukturę, a także ich powstawanie w warunkach
naturalnych i w laboratorium.
Naturalne kryształy, znajdywane w skałach, zawsze fascynowały ludzi swoim pięknem: kształtami i barwami. Kryształy
opisywał już grecki filozof i przyrodnik, uczeń Arystotelesa, Teofrast
(371–287 p.n.e.) w swoim dziele Mineralogia, opartym na bogatej
kolekcji minerałów zgromadzonej przez jego mistrza.
Symetria kształtu kryształów sugeruje jakieś wewnętrzne uporządkowanie tworzących je atomów. Ale narzędzie do badania struktury
kryształów pojawiło się dopiero z odkryciem przez Wilhelma Konrada
Roentgena promieni X (Nagroda Nobla z fizyki w 1901 roku). Niemiecki fizyk Max von Laue (1879–1960) wraz ze współpracownikami
zaobserwował zjawisko dyfrakcji promieni X na kryształach. Ten
eksperyment, przeprowadzony w 1912 roku w Monachium, potwierdził falową naturę promieni X. Za odkrycie dyfrakcji promieni X na
kryształach Max von Laue otrzymał w 1914 roku Nagrodę Nobla
z fizyki. Eksperyment Maxa von Laue oraz opracowana przez niego
teoria dyfrakcji na siatce przestrzennej otworzyły drogę do zastosowania promieni X do badania struktury kryształów.
Rentgenowską analizę struktury kryształów wdrożyli fizycy
angielscy William Henry Bragg (1862–1942) i William Lawrence
Bragg (1890–1971), ojciec i syn, pracujący na uniwersytecie w Leeds.
Otrzymali za to Nagrodę Nobla z fizyki w roku 1915.
W krystalografii pojawia się także polskie nazwisko. Polski chemik
i materiałoznawca, profesor Politechniki Warszawskiej Jan Czochralski
(1885–1953) opracował metodę otrzymywania dużych monokryształów w warunkach laboratoryjnych. Metoda ta, polegająca na powolnym
„wyciąganiu” kryształu ze stopionej substancji, znana jest na całym
świecie pod nazwą „metody Czochralskiego”. Stosowana na skalę
przemysłową, pozwala na otrzymywanie monokryształów o wysokiej
czystości i dużych rozmiarach, co okazało się ważne dla wielu zastosowań. W ten sposób otrzymuje się, między innymi, kryształy krzemu –
materiału o podstawowym znaczeniu dla współczesnej elektroniki.
Naturalne kryształy znalazły się na znaczkach pocztowych wielu krajów, między innymi na dziesięciu znaczkach Szwajcarii z lat
1958–1961 oraz dwóch znaczkach wydanych obecnie z okazji Międzynarodowego Roku Krystalografii. Kryształy przedstawione na tych
dwóch ostatnich znaczkach zostały sfotografowane w naturalnym
środowisku w miejscowości Arvigo w dolinie Val Calanca w szwajcarskim kantonie Graubünden. Prezentowane znaczki niewątpliwie
uzasadniają tytuł artykułu.
Znaczki z okazji Międzynarodowego Roku Krystalografii wydały
także inne kraje: Australia, Belgia, Indie, Izrael, Słowacja i Wielka
Brytania, zapowiedziane są też dalsze emisje.
Niewiele kryształów zostaje zachowanych w ich naturalnym stanie, kiedy trafiają do muzeów przyrodniczych lub do kolekcjonerów
minerałów. Większość zostaje pocięta i oszlifowana do wyrobów biżuteryjnych. W takiej postaci są, oczywiście, także piękne, ale inaczej...

Ametyst

Kwarc dymny

Skaleń

Azuryt

Fluoryt

Lazuryt

Epidot

Jerzy Bartke

profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie
Turmalin

Ametyst

IMPRESSIONES

KRYSZTAŁY SĄ PIĘKNE

O

bchody jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego stały się okazją
do przypomnienia wyjątkowych tradycji
i osiągnięć naszej Uczelni. Wśród tych
ostatnich warto wymienić także kolejne
medale, które zdobywają wina z winnicy
Nad Dworskim Potokiem, znajdując uznanie europejskich salonów.
W prestiżowym międzynarodowym
konkursie winiarskim Muvina”, zorga-
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nizowanym w dniach 12–13 czerwca br.
przez muzeum wina w słowackim Preszowie, w tegorocznej rywalizacji wzięło
udział 411 win z kilkunastu krajów świata,
z czego zaledwie cztery wina pochodziły
z Polski. Organizatorzy konkursu przyjęli
nową, 100-punktową skalę Międzynarodowej Unii Enologów, zgodnie z którą złoty
medal przyznaje się winom od 85 punktów,
srebrny – od 82 i brązowy – od 80.

Anna Wojnar

MEDALE DLA
UNIWERSYTECKICH WIN

W kategorii win czerwonych wytrawnych Maréchal Foch z rocznika 2012
uzyskał 82,33 punktu i tym samym srebrny
medal. Warto podkreślić, że konkursowe
jury oceniło uniwersyteckie wino wyżej niż wina z odmian uznawanych za
najlepsze szczepy winne na świecie, jak
chociażby Cabernet Sauvignon, Pinot Noir
czy Merlot.
Konkurs Muvina uchodzi w Europie
Środkowej za jeden z najbardziej
znanych w swojej dziedzinie. Uniwersytecka winnica wzięła udział
w tym konkursie po raz drugi, po
czteroletniej przerwie. Wówczas
wino Rondo z rocznika 2008 nagrodzono srebrnym medalem.
Kolejny sukces przyniosła
uniwersyteckiej winnicy czwarta
edycja Międzynarodowego Konkursu Winiarskiego „Galicja Vitis
2014”. Wśród 277 win z piętnastu
krajów świata, między innymi
z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Węgier, Republiki Południowej Afryki, Czech,
Słowacji, Mołdawii, uznanie jury
i złoty medal zdobyło wino, którego powstanie wywołało niemałe
medialne poruszenie: wino lodowe
Hibernal z rocznika 2012, uzyskując, jako jedyne w swojej kategorii,
86 punktów.

Konkurs win Galicja Vitis 2014 odbywał się w dniach
26–27 czerwca na zamku Lubomirskich i Potockich w Łańcucie. W organizacji wydarzenia wzięło udział Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia, województwo podkarpackie,
Fundacja na rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa „Galicja
Vitis”, Polski Instytut Winorośli i Wina oraz Muzeum Zamek
w Łańcucie. Patronat honorowy nad konkursem sprawował
marszałek województwa podkarpackiego.
Konkurs okazał się ogromnym sukcesem przede wszystkim polskiego winiarstwa. Spośród 102 win pochodzących
z polskich winnic i biorących udział w wydarzeniu aż 22
nagrodzono złotymi medalami. Wysoka jakość win ocenianych w konkursie spowodowała, że zgodnie z regulaminem,
wprowadzającym 30-procentowy limit nagrodzonych, medali
srebrnych i brązowych nie przyznano.
W zgodnej opinii członków jury konkurs stał na bardzo
wysokim poziomie. Zdaniem Wojciecha Gogolińskiego,
jednego z czołowych polskich degustatorów i krytyków
winiarskich, zarówno wina białe, jak i czerwone „pokazały
klasę”, potwierdzając tym samym, że polskie wina mogą
śmiało rywalizować z winami pochodzącymi z czołowych
europejskich krajów winiarskich.
Roman Myśliwiec, uchodzący za prekursora odrodzenia
polskiego winiarstwa, pomysłodawca i koordynator Galicja
Vitis, podkreślił, że celem organizatorów było stworzenie profesjonalnego konkursu winiarskiego na skalę europejską, aby
za jego pośrednictwem promować nowoczesne winiarstwo,
kulturę winiarską i winiarską edukację. Nie ulega wątpliwości, że winnica Nad Dworskim Potokiem aktywnie wspiera te
idee, czego najlepszy przykład stanowią medale konkursów
Galicja Vitis oraz Muvina dla zacnych uniwersyteckich win.

Rafał Kiszka

Anna Wojnar

absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ
wolontariusz w winnicy Nad Dworskim Potokiem
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CONVENTIONES

50 LAT WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ
MIĘDZY UJ A UNIWERSYTETEM W HELSINKACH

Prof. Karol Estreicher
(pierwszy z lewej)
oprowadza rektora
Erkki Kivinena
po Muzeum UJ

96

Rektor Erkki Kivinen otrzymuje tytuł honorowego członka Senatu UJ

Początkowo wymiana dotyczyła dwóch
profesorów rocznie (każdy na siedem dni)
w celu wygłoszenia 1–3 wykładów na tematy,
które sami wybiorą, i zapoznania się z nauczaniem i stanem badań w danym semestrze.
Pierwsza wymiana odbyła się jesienią
1964 roku. W listopadzie 1964 roku temat
współpracy The Educational Research after
Edward Węglowski

niwersytet Helsiński jest jednym
z najważniejszych partnerów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a nieprzerwana
wymiana osobowa między obydwiema
uczelniami na przestrzeni minionych
50 lat objęła tysiące osobodni, które
pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zrealizowali na pobytach
naukowych w Helsinkach.
Pierwsze rozmowy dotyczące współpracy między UJ a Uniwersytetem
w Helsinkach toczyły się w czasie wizyty
rektora Erkki Kivinena w dniach 8–13
maja 1964 z okazji jubileuszu 600-lecia
UJ. Oprócz rektora, członkami delegacji
Uniwersytetu Helsińskiego byli Sulo
Haltsonen, dyrektor sekcji slawistycznej
tamtejszej biblioteki, i Penti Renvall z Instytutu Historii. W trakcie swojej wizyty
na UJ rektor Kivinen zwiedził Muzeum
UJ w Collegium Maius i Instytut Chemii.
Rada Uniwersytetu w Helsinkach zaaprobowała podpisanie umowy o współpracy i wymianie profesorów, o czym rektor
Kivinen poinformował UJ w swym liście
z 11 czerwca 1964. Umowa o współpracy
naukowej została uzgodniona przez rektora
Erkki Kivinena i rektora UJ Mieczysława
Klimaszewskiego.

Edward Węglowski

U
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World War II zgłosił prof. Jan Konopnicki
z Katedry Pedagogiki UJ, a temat Two Sources of Ethnographical Inspiration in the Polygynous Family System in East Africa doc.
dr Andrzej Waligórski z Zakładu Etnografii.
Zgodę na wyjazd profesorów UJ do
Helsinek i zaproszenie gości musiało wydać
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego – na
przykład, w roku 1966 wyraziło zgodę na
zgłoszenie przez UJ stronie fińskiej: prof.
Zygmunta Grodzickiego, doc. Andrzeja Witkowskiego, doc. Józefa Buszki, prof. Jana
Konopnickiego, prof. Romana Wojtusiaka,
prof. Andrzeja Waligórskiego, doc. Józefa
Siciaka i doc. Witolda Kleinera, a uznało
za niecelowe zgłaszanie prawników do
wymiany z Uniwersytetem w Helsinkach
w br. (pismo MSW z 16 maja 1966). W tym
samym roku prof. Leo Aario i prof. George
Wright z Uniwersytetu Helsińskiego wygłosili wykłady w Instytucie Geografii UJ.
Należy dodać, że w początkowym
okresie funkcjonowania porozumienia limit
14 dni dla każdej ze stron bywał przez UJ
w niektórych latach – za zgodą partnera –
przekraczany. Nawiązane tą drogą kontakty
doprowadziły do stopniowego wytworzenia

się trwałej współpracy w wielu dziedzinach
badawczych, w szczególności w fizyce (dr
hab. Krzysztof Fiałkowski), w biologii
środowiskowej (prof. Zygmunt Grodzicki i prof. Henrik Wallgren), w botanice
(opracowanie dzieła Atlas Florae Europaeae – Distribution of Vascular Plants
in Europe przez prof. Jaakko Jalasa i dr.
Juha Suomienena z Helsinek), biologii,
matematyce (prof. Józef Siciak i prof. Olli
Lehto), w informatyce (wizyta prof. Martti
Tienariego z Helsinek z cyklem wykładów
poświęconych metodologii translacji języków i programowaniu), a także skandynawistyce czy slawistyce.
W 1977 roku odbyła się pierwsza Polsko-Fińska Szkoła Letnia z Analizy Zespolonej pod patronatem Instytutu Matematyki,
prowadzona prze prof. Józefa Siciaka i prof.
Olli Lehto.

Kolejne porozumienie o współpracy
zostało podpisane przez rektorów Aleksandra Koja i Olli Lehto w trakcie wizyty prof.
Lehto na UJ w 1988 roku. Dotyczyło 70
dni wymiany pracowników i przewidywało
programy robocze opracowywane co pięć
lat. Współpracujące instytuty UJ to Instytut
Biologii Środowiskowej, Nauk Politycznych, Botaniki, Matematyki, Informatyki,
Fizyki, Zoologii, Filologii Germańskiej,
Filologii Angielskiej, Filologii Orientalnej,
Wydział Chemii, Wydział Polonistyki,
Wydział Prawa i Administracji oraz Obserwatorium Astronomiczne.
Nowe porozumienie o współpracy zostało podpisane przez rektorów Aleksandra
Koja i Risto Ihamuotila 3 maja 1995. Limit
wymiany nie został określony. Program
roboczy na lata 1988–1990 obejmował
27 tematów i osiem dziedzin. W następnych

latach nastąpiła intensyfikacja współpracy,
gdyż program roboczy na lata 1991–1993
obejmował 35 tematów i 17 dziedzin. Od
roku 2000 nie opracowywano już programów roboczych, a wymiana objęła wszystkie dziedziny badawcze, w szczególności
filologię romańską, germańską, orientalną,
węgierską i wschodniosłowiańską, nauki
polityczne, prawo, filozofię, polonistykę,
etnologię, socjologię, historię, historię sztuki i archeologię. Ponadto obydwie uczelnie
wymieniają studentów i pracowników
w ramach programu „Erasmus” w dziedzinie polonistyki, chemii, medycyny,
biotechnologii i orientalistyki.

Maria Kantor

DWM, koordynator wymiany
z Uniwersytetem w Helsinkach

Uniwersytet Jagielloński na pocztÓwkach sprzed 100 lat

Fot. Anna Wojnar

Pierwszą z wystaw, zorganizowaną w Stradomskim Centrum Dialogu, otworzył 14 kwietnia br. rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Ekspozycja nawiązywała do
obchodów 500-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej w 1900 roku. W szczególności zaprezentowano na niej pocztówki krakowskie, ukazujące budynki
uniwersyteckie (w tym Collegium Maius, Collegium Novum, Collegium Nowodworskiego) i ulice Krakowa, a także pochód uniwersytecki na Rynku Głównym i
wydarzenia jubileuszu w 1900 roku. Więszość pocztówek pochodziła ze zbiorów prof. Aleksandra Skotnickiego. Eksponaty udostępniły także Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum UJ oraz Archiwum Kościoła Mariackiego w Krakowie.

Kolejna odsłona wystawy odbyła się w zabytkowych piwnicach Collegium Maius, gdzie można było oglądać reprodukcje starych kart pocztowych na wielkoformatowych planszach. W wernisażu wystawy 16 lipca br. wzięli udział, między innymi, prorektor UJ prof.
Stanisław
alma
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prodziekan Wydziału Historycznego prof. Stanisław Sroka oraz kwestor UJ Teresa Kapcia. Wystawa Kraków i Uniwersytet Jagielloński na pocztówkach sprzed
100 lat była częścią obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

HonoroWE WYRÓŻNIENIE
DLA profesorA KrzysztofA BirkenmajerA
w Archipelagu Szetlandów Południowych
ficznego, profesor honorowy
(Antarktyka Morska), okoliczności poUJ, wygłosił laudację po
wstania każdej z tych stacji, badań tam
łacinie i wręczył Jubilatowi
prowadzonych oraz udziału w nich wielu
dyplom Honorowego Członpolskich polarników.
ka Polskiego Towarzystwa
Drugi referat wygłosił prof. Jacek
Geograficznego.
Jania, przewodniczący Komitetu Badań
Na część naukową sePolarnych Polskiej Akademii Nauk.
minarium złożyły się dwa
W wystąpieniu zatytułowanym Kilka
referaty. Doktor Jerzy Perefleksji o znaczeniu spitsbergeńskich
reyma z Uniwersytetu Wrobadań profesora Krzysztofa Birkenmajera
cławskiego, przewodniczący
dla geomorfologów i glacjologów, obficie
Klubu Polarnego Polskiego
ilustrowanym zdjęciami, omówił główne
Towarzystwa Geograficzosiągnięcia Jubilata w geologii Spitsbergenego, w swobodnej gawęnu. Większość hipotez postawionych przez
dzie zatytułowanej Profesor
Jubilata została później potwierdzona przy
Krzysztof Birkenmajer na
Prof. Krzysztof Birkenmajer przyjmuje z rąk prof. Antoniego Jackowskiego
użyciu najnowocześniejszych metod.
mojej
drodze
polarnej
przydyplom Honorowego Członka PTG
Na zakończenie spotkania Jubilat
wołał, między innymi, wspopodziękował Polskiemu Towarzystwu
akład Badań i Dokumentacji Polarnej mnienia dotyczące okoliczności powołania
Geograficznemu za honorowe wyróżnieim. prof. Zdzisława Czeppego Insty- Klubu Polarnego w ramach Polskiego
nie, a Zakładowi Badań i Dokumentacji
tutu Botaniki wraz z Klubem Polarnym Towarzystwa Geograficznego, własnych
Polarnej im. prof. Czeppego – za zorPolskiego Towarzystwa Geograficznego polarnych badań i innych doświadczeń,
ganizowanie uroczystego seminarium.
zorganizowały 19 maja 2014 uroczyste których uczestnikiem był również JubiNawiązując do miejsca, w którym się ono
seminarium w gmachu Instytutu Botaniki lat. Następnie głos zabrał prof. Krzysztof
odbywało (Collegium Śniadeckiego –
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okazją Birkenmajer. Dokonał przeglądu polskich
dawne obserwatorium astronomiczne),
były przypadające w 2014 roku 85. uro- osiągnięć na polu polarystyki osnutych na
wspomniał więzi rodzinne łączące go
dziny znakomitego polarnika i geologa tle historii polskich stacji polarnych: na
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jeden
prof. Krzysztofa Birkenmajera – członka Spitsbergenie w Arktyce, w Oazie Bungera
z przodków Jubilata, prof. Franciszek
rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk na Antarktydzie i na Wyspie Króla Jerzego
i członka czynnego Polskiej Akademii
Umiejętności. W uznaniu ogromnych
zasług Jubilata dla polskiej geografii
i polarystyki Klub Polarny Polskiego
Towarzystwa Geograficznego przyznał mu dyplom Honorowego Członka
PTG.
Seminarium poprowadzili prof.
Maria Olech i dr hab. Piotr Köhler.
W imieniu dyrekcji Instytutu Botaniki
przybyłych na uroczystość gości przywitała i dokonała otwarcia seminarium
prof. Maria Olech – znakomita badaczka terenów polarnych i członkini
elitarnego The Explorers Club (Nowy
Jork, USA), twórczyni Zakładu Badań
i Dokumentacji Polarnej. Następnie
prof. Antoni Jackowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa GeograUczestnicy seminarium
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Fot. Andrzej Mróz

Z

Karliński (1830–1906), był astronomem
i pracował w gmachu, w którym obecnie
znajduje się Instytut Botaniki, a który
ówcześnie był obserwatorium astronomicznym. Wspominał także innych swoich
przodków związanych z Uniwersytetem
Jagiellońskim. Ludwik Antoni Birkenmajer (1855–1929), dziadek Jubilata, był profesorem UJ, wykładał fizykę, matematykę
i geofizykę, jednak największe osiągnięcia

Fot. Andrzej Mróz

Prof. Jacek Jania, przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN, oraz dr hab. Piotr Köhler
podczas seminarium

Dr Jerzy Pereyma,
przewodniczący Klubu Polarnego PTG

uzyskał w historii nauk ścisłych, będąc
najwybitniejszym badaczem kopernikanizmu. Z Uniwersytetem Jagiellońskim
związany był również Aleksander Ludwik
Birkenmajer (1890–1967), stryj Jubilata,
historyk nauk ścisłych, profesor, między
innymi także dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej.
Warto też dodać, że prof. Krzysztof
Birkenmajer jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (1950). To właśnie
na tej uczelni rozpoczął swą działalność
naukową i dydaktyczną, którą prowadził

do 1952 roku, gdy jego macierzysty Zakład
Geologii UJ został decyzją ministerialną
przeniesiony do Akademii Górniczo-Hutniczej.
Podczas uroczystości nie zabrakło
żony Jubilata – prof. Ewy Zastawniak-Birkenmajerowej, wybitnego paleobotanika,
oraz przedstawicieli polskich instytucji
prowadzących badania polarne.

Piotr Köhler

kierownik Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej
im. prof. Zdzisława Czeppego

Fot. Anna Wojnar

OD POMYSŁU DO ZYSKU

O wspieraniu innowacyjności, skutecznej komercjalizacji, czystych technologiach i zielonych patentach, strategicznym
zarządzaniu własnością przemysłową przy ograniczonym budżecie – dyskutowano podczas X międzynarodowego sympozjum Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Przedsięwzięcie odbyło się w dniach 4–5 września 2014
w Międzynarodowym Centrum Kultury. Otworzyła je prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak. Z ramienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego w sympozjum uczestniczył prorektor Stanisław Kistryn. Dyskusjom znakomitych ekspertów
alma mater nr 168
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z Polski i zagranicy towarzyszyły interaktywne warsztaty dotyczące transferu i komercjalizacji technologii.
RPM

KONGRES POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI
PO RAZ SZÓSTY W KRAKOWIE
J

Prof. Janusz Andres mówił, między innymi, o potrzebie powszechnej edukacji w zakresie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej i dostępie do wczesnej defibrylacji

resuscytacji krążeniowo-oddechowej i dostęp do wczesnej defibrylacji.
Reprezentująca Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Anna Zawiślak przedstawi-

Anna Zawiślak omówiła szkolenia pierwszej pomocy organizowane przez WOŚP
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ła osiągnięcia Orkiestry w zakresie szkoleń
w pierwszej pomocy w szkołach w Polsce
oraz zaprezentowała film z bicia rekordu
prowadzenia jednocześnie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej 16 października
2013, akcji prowadzonej wspólnie z Polską
Radą Resuscytacji. W biciu rekordu wzięło
udział ponad 90 tysięcy uczestników w całej Polsce.
Pierwszego dnia Kongresu odbyły się
także Zespołowe Zawody Resuscytacji
Krążeniowo-Oddechowej, w których
zmierzyły się cztery zespoły dwu- i trzyosobowe, spośród których w trakcie finału
wyłoniono ostatecznie drużynę zwycięską –
reprezentantów Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie.
Istotnymi zagadnieniami w sesjach
były także: organizacja leczenia chorych,
u których czas interwencji leczniczej ma decydujące znaczenie dla ich przeżywalności,
a także możliwości lecznicze w nagłym pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia, które
według aktualnych danych wciąż pozostaje
największym zabójcą współczesnej Europy.
Drugi dzień Kongresu obfitował w wykłady gości zagranicznych. Profesor Roger
White z Uniwersytetu Mayo w Rochester

Fot. Damian Turecki

ak zwiększyć przeżywalność pacjentów
w stanie bezpośredniego zagrożenia
życia? – to hasło przewodnie VI Kongresu
Polskiej Rady Resuscytacji, który odbył się
w dniach 22–23 maja 2014 w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Witek” w Modlnicy,
a został zorganizowany w ramach obchodów
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kongres zgromadził około 300 uczestników. Rozpoczynające sesje naukowe
dotyczyły powszechnej edukacji dzieci
i dorosłych, doskonalenia technik szkolenia
personelu medycznego, między innymi
w oparciu o metody symulacji klinicznych
stanów zagrożenia życia oraz określenia roli
dyspozytora i ratownika w ratowaniu osób
w bezpośrednim zagrożeniu życia.
Profesor Janusz Andres mówił o potrzebie zwiększania świadomości społecznej na
temat problemu nagłego zatrzymania krążenia oraz o możliwych działaniach w celu
poprawy przeżywalności w pozaszpitalnym
nagłym zatrzymaniu krążenia głównie
poprzez powszechną edukację w zakresie

Fot. Damian Turecki

(USA), członek honorowy Polskiej Rady Resuscytacji, przedstawił (tłumaczony na język
polski) wykład o znaczeniu powszechnego
dostępu do wczesnej defibrylacji w przeżywalności chorych po nagłym zatrzymaniu
krążenia. Kolejnym gościem ze Stanów
Zjednoczonych był prof. Andrea Gabrielli
z Uniwersytetu Floryda, który będąc po
raz drugi wykładowcą w trakcie Kongresu
Polskiej Rady Resuscytacji, zaprezentował
(także tłumaczony symultanicznie na język
polski) panel edukacyjny poświęcony współczesnym metodom leczniczym w urazach
połączonych z masywnym krwawieniem,
a także nagłym pozaszpitalnym i wewnątrzszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia.
Inna sesja prof. Gabriellego dotyczyła
tematyki aktualnych standardów leczenia
chorych po urazach głowy i operacjach
neurochirurgicznych. Wsparcia merytorycznego w zakresie tej sesji udzielił także
prof. Andriej Oszorow z Kliniki Neurochirurgii w Moskwie, który przedstawił

Bicie rekordu w resuscytacji zorganizowane przez WOŚP, październik 2013, kadr z filmu

wykład na temat znaczenia ciągłego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego
u chorych po urazach czaszkowo-mózgowych oraz operacjach neurochirurgicznych.
Kongres zamknęła sesja
poświęcona najbardziej istotnym kontrowersjom w leczeniu pacjentów w stanie
bezpośredniego zagrożenia
życia. Między sesjami miała
miejsce także prezentacja
zgłoszonych prac posterowych.
Zintegrowaną, interesującą częścią praktyczną
Kongresu były warsztaty
i demonstracje obejmujące,
między innymi, tematykę
ultrasonograficznej oceny
pacjenta w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, działań
ratowniczych w wypadkach
Zespołowe Zawody Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
masowych, warsztatów ododbyły się w pierwszym dniu Kongresu
dechowych, wkłuć doszpikowych oraz resuscytacji
noworodka. Wśród oferowanych warsztatów znajdowały się także zagadnienia
prowadzenia i przygotowania
symulacji medycznych oraz
monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Kolejny Zjazd Polskiej
Rady Resuscytacji planowany jest pod koniec 2015 roku,
po ukazaniu się kolejnych
wytycznych resuscytacji
Warsztaty z resuscytacji
2015. Szczegółowy program

Prof. Roger White z Uniwersytetu Mayo
w Rochester (USA), Członek Honorowy
Polskiej Rady Resuscytacji

oraz materiały Kongresu można znaleźć na
stronie www.prc.krakow.pl

Janusz Andres

kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM,
prezes Polskiej Rady Resuscytacji
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NOWY ROZDZIAŁ UROLOGII POLSKIEJ
R

obotyka urologiczna to dzierowe kamery, dzięki którym
dzina nauki, która w Polsce
lekarze widzą pole operacyjne
nie jest jeszcze zbyt popularna.
w dużym zbliżeniu (jakby
Dzieje się tak, między innymi,
chirurg miał głowę wewnątrz
dlatego, że koszt robota chirurbrzucha pacjenta!), stereogicznego jest obecnie trudną
skopowo i – jeśli trzeba –
do pokonania przeszkodą. Jedw dużym powiększeniu. Oznanak na świecie zalety operacji
cza to dla pacjenta zmniejwykonywanych przy użyciu
szenie utraty krwi podczas
robota są na tyle znaczące, że
operacji, zmniejszenie bólu po
instalowane i używane są coraz
operacji oraz znacząco szybliczniejsze urządzenia tego typu
szą rekonwalescencję. O po– a ich liczba wciąż wzrasta.
pularności robotów w USA,
5 marca 2014 w Auli Wielkiej
gdzie przeszło 80 procent
Polskiej Akademii Umiejętności
operacji typu prostatektomia
odbyło się seminarium naukowe
odbywa się przy użyciu robota
Prof. Zygmunt Dobrowolski
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
poświęcone właśnie robotyce
da Vinci, decyduje precyzja,
urologicznej. Z danych przywoływanych wykonywane przy znacznie mniejszym powtarzalność i przewidywalność ich
na seminarium wynika, że pod koniec obciążeniu pacjenta (zamiast obszernego działania.
listopada 2013 roku (takimi danymi staty- rozcięcia powłok brzusznych wystarczy
Z kolei dla chirurga robot oznacza
stycznymi dysponowali autorzy wystąpień) kilka otworów o średnicy ołówka, przez możliwość wykonywania znacznie precyw USA zainstalowane były 2042
zyjniejszych zabiegów (komputer
roboty chirurgiczne, w Europie 455,
sterujący ruchami robota odbiera pow Azji 261 (z tego 138 w Japonii i 39
lecenia lekarza, ale może skalować
w niewielkiej Korei Południowej).
wielkość ruchu końcówki roboczej
Niewielki terytorialnie, ale bogaty
wewnątrz ciała pacjenta w taki
region Bliskiego Wschodu legitysposób, że kilkucentymetrowy ruch
muje się dostępnością aż 27 robotów
manipulatora w ręce lekarza przechirurgicznych, czyli ma ich więcej
kłada się na kilkumilimetrowy zaleniż ogromna obszarem i teoretycznie
dwie ruch narzędzia chirurgicznego
także bogata Kanada, mająca tych
poruszanego przez robota wewnątrz
robotów 22, i prawie tyle samo cała
ciała pacjenta. Automatycznie elimiAmeryka Południowa, gdzie w sunowane są też ruchy przypadkowe,
mie robotów jest 31.
na przykład drżenie ręki chirurga czy
W Europie najwięcej robotów
jej zbyt mała precyzja. Bardzo ważne
chirurgicznych mają Francja (69)
jest to, że lekarz sterujący robotem
i Niemcy (61). Polska lokuje się w tej
ma pełną kontrolę nad przebiegiem
klasyfikacji na ostatnim miejscu –
operacji, ale zamiast stać w niewymamy tylko jednego (!) robota
godnej i męczącej pozycji przy stole
chirurgicznego, czyli wielokrotnie
operacyjnym – siedzi w wygodnym
mniej niż kraje znacznie od nas
fotelu przy konsoli sterującej romniejsze: Dania (15) czy Czechobotem. Dzięki temu nie męczy się
słowacja (8). Nawet Rumunia,
i może wykonać więcej operacji
w stosunku do której zwykle lubimy
jednego dnia.
szczycić się przewagami gospodarO budowie robotów chirurgiczczymi i cywilizacyjnymi, zdobyła
nych i o ich zastosowaniu w urosię na kupno i zainstalowanie sześciu
logii można przeczytać w książce
robotów chirurgicznych.
zatytułowanej Robotyka urologiczna,
Roboty znalazły już mnóstwo
której prezentacja i promocja odbyła
zastosowań w przemyśle i innych działach które do wnętrza ciała pacjenta wprowadza się właśnie w czasie seminarium, którym
gospodarczych, zaś ich wkroczenie do się wyposażone w narzędzia chirurgiczne kierował i któremu nadawał ton wybitny
chirurgii powoduje, że operacje mogą być ramiona operującego robota oraz miniatu- humanista, były rektor UJ prof. Franciszek
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Ziejka. Profesor wykazał przy tym zaskakująco dobrą orientację w pozornie odległej
od jego ukochanej polonistyki dziedzinie
robotyki. Wstęp do książki Robotyka urologiczna odczytał prof. Jerzy Trela (znakomity aktor i były rektor krakowskiej PWST),
a potem głos zabrali autorzy książki.
Najpierw prof. Ryszard Tadeusiewicz,
były rektor AGH, przedstawił stronę
techniczną: budowę i zasady działania
robota chirurgicznego, odwołując się
głównie do systemu o nazwie „da Vinci”
amerykańskiej firmy Intutitive Surgical,
obecnie najnowocześniejszego i najpowszechniej stosowanego na świecie robota
chirurgicznego. Tytuł tego wystąpienia
brzmiał Technika robotów urologicznych –
wczoraj, dziś i jutro. Potem prof. Zygmunt
Dobrowolski, p.o. kierownika Katedry

Urologii UJ CM, pokazał, na czym polega
wykorzystanie robota podczas operacji
urologicznej, ilustrując to, między innymi,
filmem przedstawiającym działanie robota
wewnątrz ciała człowieka. Profesor mówił
także o korzyściach, jakie przynosi robotyka w urologii. Tytuł jego wystąpienia,
Robotyka urologiczna – korzyści dla chorego, lekarza i płatnika, stanowił podstawę
merytoryczną dalszych wypowiedzi na
temat stworzenia warunków w Polsce dla
rozwoju robotyki urologicznej. Zagadnienie strony ekonomicznej stosowania robotów w urologii przedstawił prof. Ryszard
Borowiecki, były rektor Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, w referacie
zatytułowanym Ocena ekonomiczna skutków wdrożenia robotyki w urologii. Z kolei
referat pod tytułem Aspekty społeczne

upowszechniania robotyki urologicznej
przedstawił prof. Tadeusz Włudyka, były
dziekan Wydziału Prawa i Administracji
UJ. Ostatnie wystąpienie, zatytułowane
Wybrane zagadnienia prawne związane z robotyką urologiczną, dotyczyło
aspektów prawnych stosowania robotyki
w chirurgii (w szczególności w urologii).
Przedstawił je prof. Fryderyk Zoll.
Posiedzenie zgromadziło wielu naukowców zainteresowanych omawianym
zagadnieniem z Krakowa, Zabrza, Wrocławia, Warszawy, w tym wiceprezesa PAN.
Dyskusja dotyczyła głównie aspektów
ekonomicznych związanych z wdrożeniem robotyki do służby na rzecz polskich
pacjentów.

Zygmunt Dobrowolski

p.o. kierownika Katedry Urologii UJ CM

W

dniach 11–12 kwietnia 2014 odbyła
się II Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Jagiellońska wiosna fizjoterapii. Gości powitał prorektor
UJ prof. Piotr Laidler wraz z przewodniczącą Komitetu Naukowego prof. Jolantą
Jaworek, a uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu UJ CM prof. Tomasz Brzostek,
przewodnicząc jednocześnie pierwszej
sesji kardiologicznej. Obrady rozpoczęły
się od wykładu plenarnego prof. Janusza
Skalskiego z Kliniki Kardiochirurgii
Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie zatytułowanego
Dzieje rehabilitacji w Polsce. Kolejne
wykłady i referaty prezentowane były
podczas poszczególnych sesji tematycznych: Fizjoterapia w kardiologii, Fizjoterapia w chorobach naczyń, Fizjoterapia
w reumatologii, Fizjoterapia w neurologii,
Adaptowana aktywność fizyczna, Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego
oraz Fizjoterapia w ortopedii. W pierwszej
sesji wykład przedstawiła dr hab. Ewa
Konduracka z Kliniki Choroby Wieńcowej Szpitala Specjalistycznego im. Jana

Pawła II w Krakowie, która podkreśliła
znaczenie rehabilitacji kardiologicznej
w chorobie niedokrwiennej serca. Kolejna
sesja dotyczyła rehabilitacji pacjentów
z miażdżycą kończyn dolnych i chorobami
naczyń. W tej części konferencji wystąpili
także prof. Aleksander Sieroń, kierownik
Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób
Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny
Fizykalnej ŚUM w Bytomiu, wiceprezydent Europejskiej Platformy Medycyny
Fotodynamicznej, oraz dr hab. Piotr
Mika z Zakładu Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii Katedry Rehabilitacji
Klinicznej AWF w Krakowie. Wykłady
dotyczyły zastosowania tlenoterapii w leczeniu stopy cukrzycowej oraz zespołu
pozakrzepowego. W dalszej części obrad
przedstawiono możliwości terapeutyczne
pacjentów z chorobami reumatycznymi,
między innymi RZS i CHZS. W czasie tej
sesji wykłady wygłosili prof. Eugeniusz
Kucharz z Katedry i Kliniki Chorób
Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego prof. Piotr Wiland z Kli-

Marta Barłowska-Trybulec

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JAKO WYZWANIE

Powitanie gości przez przewodniczącą Komitetu
Naukowego prof. Jolantę Jaworek

niki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu. Ostatnią tego dnia sesję
rozpoczął wykład prof. Andrzeja Szczudlika z Katedry i Kliniki Neurologii Szpitala
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Marta Barłowska-Trybulec

Inauguracja konferencji przez prodziekana UJ ds. CM prof. Piotra Laidlera
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kim filmie sportowe osiągnięcia osób po
amputacjach kończyn dolnych grających
w piłkę nożną. Udowodnili, że ampfutbol
może być doskonałym sposobem na życie
niezależnie od ograniczeń funkcjonalnych.
Z kolei mgr Monika Brzostek oraz dr
Joanna Zyznawska przedstawiły formy
spędzania wolnego czasu zimą z dziećmi
niepełnosprawnymi na przykładzie raportu
z wczasów narciarskich w Białce Tatrzańskiej. Oba wystąpienia wzbudziły wiele
pozytywnych emocji wśród słuchaczy
zgromadzonych na sali. Przyczyniły się
również do wielu refleksji na temat zdrowia i niepełnosprawności, która w myśl
motta naszej konferencji jest „wyzwaniem,
a nie przeszkodą w samorealizacji”.
W dalszej części obrad swoje prace
prezentowali goście zagraniczni: prof.
Halina Semla-Pulaski DPM, członek Rady
Dyrektorów Uczelni New York College of
Podiatric Medicine (NYCPM), z wykładem Stopa cukrzycowa – profilaktyka, leczenie operacyjne, oraz dr Aneta Pirowska
z Instytutu Robert Merle d’Aubigne w Valenton we Francji – Wrażenia fantomowe
u chorych po amputacji kończyn. Wyniki
badań własnych w Instytucie Robert
Merle d’Aubigne w Valenton we Francji.
Piotr Wiland

Uniwersyteckiego w Krakowie zatytułowany Zaburzenia chodu – wyzwanie dla
fizjoterapeuty oraz wykład dr. Grzegorza
Mańko dotyczący innowacyjnych metod
leczenia pacjentów po urazie whiplash
poprzez zastosowanie technik tai-chi.
W pierwszym dniu kongresu podczas
sesji plakatowej komisje wyłoniły cztery
najlepsze prace posterowe: Wpływ ćwiczeń
krótkich mięśni podeszwowej strony stóp
na funkcjonalne wzorce ruchowe oraz
ukształtowanie stóp u biegaczy długodystansowych autorstwa Iwony Sulowskiej,
Łukasza Oleksego i dr hab. Anny Miki,
Zmiany parametrów kinematycznych
chodu, sił nacisku pod stopami oraz
utrzymania równowagi ciała pod wpływem dodatkowego obciążenia u dzieci
w wieku szkolnym Pauliny Tomal, prof.
Lechosława B. Dworaka i prof. Włodzimierza Samborskiego oraz plakaty Marty
Barłowskiej-Trybulec i Jolanty Jaworek
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na
stan funkcjonalny pacjentów z chorobą
zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego
i Ocena skuteczności zabiegów krioterapii
miejscowej, jonoforezy i biostymulacji laserowej w leczeniu zachowawczym choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Na
zakończenie pierwszego dnia sympozjum
uczestnicy mieli możliwość wysłuchania
koncertu krakowskiej wokalistki Lidii
Jazgar z zespołem Galicja, która wykonała
poetyckie ballady własnego autorstwa oraz
do słów krakowskich poetów i z muzyką
krakowskich kompozytorów. Koncert
odbył się w gotyckiej kaplicy jednego
z najpiękniejszych kościołów Krakowa –
w kościele św. Katarzyny.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się
od sesji poświęconej adaptowanej aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
Magister Grzegorz Skrzeczek oraz mgr
Krzysztof Wajda zaprezentowali na krót-

Podczas drugiego dnia konferencji sporo
czasu poświęcono również zagadnieniom
związanym z rehabilitacją pulmonologiczną. Na ten temat wypowiadali się prof.
Jerzy Kozielski i prof. Dariusz Jastrzębski
z Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Zabrzu. Podkreślili oni znaczenie rehabilitacji oddechowej nie tylko u pacjentów
chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, ale także w innych jednostkach
chorobowych, również w wykraczających
poza obszar pulmonologii.
Organizatorem przedsięwzięcia był
Instytut Fizjoterapii Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum oraz Fundacja Badań
nad Miażdżycą Zarostową Tętnic Kończyn
Dolnych MTM. Honorowymi patronami
wydarzenia byli: prezydent Krakowa prof.
Jacek Majchrowski, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. Collegium
Medicum prof. Piotr Laidler oraz dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof.
Tomasz Brzostek.
Sponsorami tegorocznej konferencji
byli: Międzynarodowy Port Lotniczy im.
Jana Pawła II w Krakowie-Balicach Sp.
z o.o., UBC Pharma, Fundacja Badań nad
Miażdżycą Zarostową Tętnic Kończyn
Dolnych MTM oraz Ośrodek Rehabilitacji
Narządu Ruchu w Krzeszowicach.
Zamierzeniem organizatorów przedsięwzięcia jest, by kolejna konferencja
nie tylko prezentowała nowe zdobycze
fizjoterapii, ale także spełniła oczekiwania fizjoterapeutów praktyków. Dlatego
też następne spotkanie planowane jest za
dwa lata: w dniach 15–16 kwietnia 2016,
na które już dziś wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Marta Barłowska-Trybulec

asystent w Zakładzie Fizjologii Medycznej WNZ UJ CM

Uczestnicy konferencji na koncercie Lidii Jazgar w gotyckiej kaplicy kościoła św. Katarzyny w Krakowie

KOBIETA – MAŁOPOLANKA – OBYWATELKA
K

obieta – Małopolanka – Obywatelka to
tytuł I Małopolskiego Kongresu Kobiet,
który odbył się 1 marca 2014 w Auditorium
Maximum UJ. Ponad 1300 kobiet reprezentujących różnorodne środowiska społeczne
z rejonu Małopolski: świat nauki, biznes,
politykę, sztukę, dziennikarstwo, organizacje
pozarządowe, organizacje samorządowe
i związki zawodowe, spotkały się w celu
poznania się, integracji oraz wymiany doświadczeń.
Obrady rozpoczęły się w wypełnionej
po brzegi auli Auditorium Maximum.
Zgromadzonych powitała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa i wiceprezeska
zarządu Stowarzyszenia „Most Kobiet”
dr Małgorzata Jantos. –Naszym celem jest
doprowadzenie do zbudowania systemów
wsparcia dla kobiet w różnych kontekstach:
naukowym, biznesowym i społecznym – mówiła, zapewniając także, że Kongres nie jest
spotkaniem politycznym ani tendencyjnie
światopoglądowym.
Wykład wprowadzający, dotyczący sytuacji kobiet na przestrzeni wieków w ujęciu
antropologicznym, wygłosiła prorektor UJ

Panel dyskusyjny Małopolanek portret własny

Na sali obecne były policjantki, profesorki,
studentki, parlamentarzystki, urzędniczki,
artystki i gospodynie domowe. Nie zabrakło
również reprezentantek polskiej żeńskiej
drużyny hokejowej oraz przedstawicielek
polskiej armii. Niestety, wśród uczestników znaleźli się tylko nieliczni mężczyźni.
W trakcie całego dnia spotkań, dyskusji
i prezentacji poruszane były zagadnienia

Fot. Anna Wojnar

W kongresie wzięło udział ponad 1300 kobiet reprezentujących różnorodne środowiska społeczne
z regionu Małopolski

prof. Maria Flis, zasiadająca, obok rektora
UJ prof. Wojciecha Nowaka, w komitecie
honorowym Małopolskiego Kongresu Kobiet. Obrady, którym przyświecało hasło:
Poznajmy się! Zintegrujmy! Poczujmy naszą
siłę!, podzielono na 12 paneli tematycznych.

dotyczące roli kobiet w polityce, biznesie,
sztuce, nauce i sporcie. Debatowano na temat
rodziny, w tym godzenia ról i obowiązków
oraz partnerstwa w małżeństwie. Część
obrad poświęcono także zdrowiu kobiet,
w szczególności badaniom profilaktycznym

oraz problematyce onkologicznej. Był także
panel dotyczący nowych technologii i zawodów przyszłości, a przy tym miejsca kobiet
w rozwoju współczesnej nauki i gospodarki.
Rezultatem I Małopolskiego Kongresu
Kobiet było sformułowanie głównych postulatów organizacji, mówiących, między
innymi, o potrzebie stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans
i możliwości kobiet w życiu publicznym,
aktywizacji zawodowej, społecznej, politycznej i obywatelskiej kobiet (szczególnie
z obszarów wiejskich), prowadzeniu edukacji w duchu równości i przeciwdziałania
wykluczającym stereotypom, przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet oraz poprawie
sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym refundacji
zapłodnienia in vitro). Kongres objęła swoim
honorowym patronatem Pierwsza Dama
Rzeczpospolitej Anna Komorowska. Partnerami przedsięwzięcia byli Uniwersytet
Jagielloński, marszałek województwa małopolskiego, władze powiatu wielickiego,
Rada Miasta Krakowa oraz Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.
Projekt został zainicjowany przez ponadpartyjne, niezależne stowarzyszenie
„Most Kobiet” z siedzibą w Krakowie,
które skupia kobiety z całej Polski, niezależnie od ich poglądów, przynależności
społecznej, politycznej i zawodowej. Celem
organizacji jest budowanie systemu wzajemnego wspierania się kobiet w różnych
dziedzinach życia: społecznego, biznesowego i naukowego. Poza organizacją co-
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Anna Wojnar
Obradom przyświecało hasło: Poznajmy się! Zintegrujmy! Poczujmy naszą siłę!

rocznych kongresów (największy odbywa
się co roku w Warszawie) stowarzyszenie
koordynuje wiele całorocznych inicjatyw:
spotkań, szkoleń i debat, propagujących
idee demokracji, równości płci, społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwości,
wolności i tolerancji. – Niewykorzystywanie
potencjału kobiet – połowy populacji każdego kraju – jest dużym marnotrawstwem.

Przecież kobiety mają talenty, które należy
wykorzystywać w biznesie i w polityce.
Należy więc je zachęcać do udziału w życiu
politycznym. Czynnie, poprzez inspirowanie
do konkurowania o stanowiska, a także
i biernie – poprzez wzmacnianie ich udziału
w wyborach – twierdzi dr Małgorzata Jantos. – Dziś specjaliści od zarządzania nie
mają wątpliwości, że konwencjonalny styl,

kojarzony z działaniami mężczyzn, stawiający na rywalizację, sztywną hierarchię,
zarządzanie przez autorytarne wydawanie
poleceń i ścisłą kontrolę, ustępuje stylowi
stawiającemu na współpracę, komunikację,
dobieranie zadań do zainteresowań pracowników, który chętniej wybierają kobiety.
Z publikacji „Financial Times” wynika, że
firmy zarządzane przez kobiety mniej cierpią
w czasach kryzysu, między innymi dlatego,
że kobiety menedżerki są mniej skłonne do
ryzykownych kroków. Tu jednak kręci się
błędne koło. Kobiety, które widzą, że ich
szanse na awans są mizerne, przenoszą
uwagę na dom, tam szukając źródła życiowej satysfakcji. Odpuszczają inwestowanie
w siebie, które mogłoby wzmocnić szanse
na awans i wyższe zarobki.
II Małopolski Kongres Kobiet odbędzie
się 7 marca 2015. Zainteresowani tą inicjatywą więcej informacji znajdą na stronie:
www.malopolskikongreskobiet.pl

Anna Wojnar

DZIEŃ PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ
NA RYNKU GŁÓWNYM W KRAKOWIE
rzy okazji każdego opisywania relacji
polsko-węgierskich autorzy korzystają
ze słów Stanisława Worcella, porównującego oba te narody do dwóch wiekuistych
dębów, które przez bieg historii splotły
się ze sobą korzeniami i teraz byt jednego
zależy od życia drugiego. Każdy Polak
też, który w pewnym momencie swojego
życia bardziej zainteresuje się fenomenem
przyjaźni polsko-węgierskiej, z pewnością
natknie się na węgierskie tłumaczenie
słynnego przysłowia „Polak, Węgier – dwa
bratanki...” [„Lengyel, Magyar, két jó barát...” – przyp. autora]. Te relacje sięgają
o wiele głębiej – nic dziwnego więc, że
siedem lat temu (12 marca 2007) parlament
Węgier podjął decyzję uchwalenia 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
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Magdalena Mercik

P

Studenci hungarystyki na Rynku Głównym

a cztery dni później polski Sejm przyjął
analogiczną uchwałę.
Co roku dzień ten jest obchodzony
w innym mieście. W lata parzyste dzieje
się to w miejscowości węgierskiej, w nieparzyste – w polskiej. Jednak zarówno
w Polsce, jak i na Węgrzech organizowane
są pewne akcje, które przypominają o tym
pięknym dniu ludziom znajdującym się
poza oficjalną sferą jego obchodów. Jedną
z takich inicjatyw jest, między innymi, ta
wysunięta przez Koło Naukowe Hungarystów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przed południem 23 marca br. nasi
hungaryści zbili się w małe grupki pod
pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku
i uzbrojeni w specjalnie przygotowane
chorągiewki, naklejki i (przede wszyst-

Magdalena Mercik

Opakowanie cukierków rozdawanych przez studentów z ciekawostkami o Węgrzech; według
projektu Magdaleny Mercik

kim) słodycze z Polski i Węgier – opakowane w papierki przypominające o wyjątkowości minionego dnia (zaprojektowane
przez Magdalenę Mercik) – rozeszli się po
Rynku Głównym.
Z początku trudno było pozyskać
zaufanie przechodniów – podejrzanym
wydaje się bowiem, że ktoś w środku
miasta rozdaje coś za darmo. Jednak nie
minęło wiele czasu, a rozpoznawalni stali
się gapie trzymający chorągiewki z flagami Polski i Węgier oraz zajadający się
przygotowanymi przez nas słodyczami –
polskimi krówkami i węgierskim twarożkiem w czekoladzie.
O Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
przypominali sobie nie tylko Polacy. Hun-

garyści z Uniwersytetu Jagiellońskiego
opowiadali o nim także obcokrajowcom,
którzy słyszeli o czymś takim po raz pierwszy. Pozytywnie zaskoczeni, że również
w Krakowie pamięta się o tym dniu, byli
też pojedynczy Węgrzy, których udało się
przypadkiem wychwycić. Cały asortyment
(ze słodyczami na czele) udało się rozdać
w około godzinę.
W tym roku Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej obchodzony był oficjalnie
w Egerze. Gościem honorowym był
prezydent Polski Bronisław Komorowski.

Piotr Michocki

student I roku filologii węgierskiej
członek Koła Naukowego Hungarystów UJ

Studentki z Koła Naukowego
Hungarystów UJ
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20-LECIE KOMPUTEROWEGO KATALOGU
ZBIORÓW BIBLIOTEK UJ
2014 mija 20 lat od powstania
Komputerowego Katalogu Zbiorów
Bibliotek UJ (KKZB UJ) – centralnej bazy
katalogowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dostępnej w trybie on-line* 24 godziny na
dobę, przez siedem dni w tygodniu, początkowo przez telnet, a od 1998 roku za
pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Z dniem 3 stycznia 1994 wprowadza się
nowe zasady gromadzenia i opracowania
zbiorów z zastosowaniem następujących
modułów VTLS: AFAS (Acquisition and
Fund Accounting System), Cataloging,
Authority Control – głosi okólnik nr 5
z 1994 roku (B-1a/5/93/94), podpisany
przez dr. hab. Krzysztofa Zamorskiego,
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ówczesnego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. Wtedy to Biblioteka zakończyła
katalogowanie bieżącego wpływu dokumentów bibliotecznych na kartach katalogowych i rozpoczęła tworzenie katalogu
komputerowego. Rok wcześniej, dzięki
amerykańskiej dotacji Andrew W. Mellona, dofinansowaniu z KBN i wsparciu
władz rektorskich, Biblioteka Jagiellońska
zakupiła sprzęt komputerowy, serwer,
który nazwano fridge (HP 3000, system
operacyjny MPE iX, system bazodanowy
TURBO/IMAGE), i stacje robocze oraz
oprogramowanie – składające się na system biblioteczny Virginia Tech Library
System (VTLS Classic – 1992 Release).

Sala katalogu podstawowego
w Bibliotece Jagiellońskiej

Do nowej wersji oprogramowania
VTLS/Virtua (z przeglądarką internetową
Chameleon iPortal) baza KKZB UJ została
przeniesiona 22 września 2003 i od tej pory
utrzymywana i dostępna jest w kolejnych
wersjach tego oprogramowania, obecnie
na serwerze jadwiga (Oracle SPARC T41, zakupionym w 2013 roku), a program
Virtua iPortal, umożliwiający czytelnikom
korzystanie z KKZB UJ – na serwerze pka
(Sun Fire V20z). Uwagę zwraca fakt, że
obecne serwery są znacznie mniejsze niż
pierwszy serwer obsługujący KKZB UJ.
Katalog komputerowy

Mateusz Górecki

W

Rozpoczęcie tworzenia katalogu
komputerowego wiązało się ze zmianą
dotychczasowej filozofii katalogowania.
Karta katalogowa (główna), opatrzona
sygnaturą, dotyczyła zazwyczaj jednego
egzemplarza dzieła – rekord bibliograficzny, podstawowy element danych w katalogu komputerowym, sporządza się jeden
dla danego wydania dzieła, a do niego
podpina się tyle rekordów egzemplarzy
zawierających sygnaturę, ile egzemplarzy
danego wydania posiadają poszczególne
biblioteki. Rekord bibliograficzny zawiera,
między innymi, opis bibliograficzny dzieła
i wszystkie hasła (autorskie, tytułowe,
także przedmiotowe), które umieszczane przez oprogramowanie w indeksach,
umożliwiają wyszukanie tego opisu.
W ten sposób katalog komputerowy łączy
w sobie katalog alfabetyczny i katalog
przedmiotowy. Co więcej, katalog komputerowy zastępuje tradycyjne katalogi,
tworzone odrębnie dla różnych typów
dokumentów, ponieważ opisy książek,
czasopism, rękopisów, starych druków,
ikonografii, muzykaliów etc. mogą w nim
koegzystować.
W bazie KKZB UJ znajdują się opisy
bibliograficzne głównie książek i czasopism, ale również druków muzycznych,
dokumentów elektronicznych (także born
digital), dokumentów kartograficznych,

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ od początku zaprojektowano
jako centralny katalog księgozbiorów
bibliotek wydziałowych i instytutowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, tworzony
metodą współkatalogowania. Już w 1994
roku opracowanie swoich zbiorów w trybie on-line w Katalogu rozpoczęła biblioteka Instytutu Informatyki UJ, a w 1995 roku
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starych druków, rękopisów, rękopisów muzycznych, dokumentów
życia społecznego oraz dokumentów
Przyrost rekordów w KKZBUJ w latach 1994-2013
dźwiękowych, ikonograficznych, filmów i mikroform. Pierwsze rekordy
2 500 000
bibliograficzne dla książek utworzono w roku 1993 roku, dla czasopism
w 1994, dla druków muzycznych
2 000 000
w 1995, dla dokumentów elektronicznych i kartograficznych w 1996,
1 500 000
dla rękopisów w 1998, dla starych
druków i dokumentów dźwiękowych
w 2004, dla dokumentów ikono1 000 000
graficznych w 2007, a dla filmów
w 2008 roku.
Pierwszy rekord bibliograficzny
500 000
wprowadzono do KKZB UJ w Bibliotece Jagiellońskiej 21 czerwca
0
1993 dla książki Problèmes fondamentaux de la phénoménologie Edmunda Husserla [hasło ujednolicone:
Husserl, Edmund (1859–1938)],
rek.zasobu
rek. bibliogr.
rek. khw
rek. egz.
wydanej w 1991 roku w Paryżu.
Milionowy rekord bibliograficzny
sporządzono w Bibliotece Instytutu Bota- biblioteka Instytutu Fizyki, biblioteka In- Międzynarodowych, Biblioteka Instytutu
niki 14 maja 2013 dla książki Estestwien- stytutu Matematyki oraz biblioteka Insty- Filozofii, Biblioteka Instytutu Historii, Binyje senokosy sewera i ih racjonal’noje tutu Biologii Molekularnej. 1 października blioteka Katedry Filologii Węgierskiej, Biispol’zowanije, autorstwa W.F. Kariakiny 1999 do współkatalogowania przystąpiła blioteka Katedry Amerykanistyki, Bibliowydanej w Moskwie w 1953 roku. Tak się również Biblioteka Medyczna UJ CM. teka Instytutu Rosji i Europy Wschodniej,
złożyło, że obie te książki to wydawnictwa Stopniowo czyniły to kolejne biblioteki, Biblioteka Instytutu Socjologii, Biblioteka
zagraniczne, lecz w bazie KKZB UJ do- tak że obecnie baza KKZB UJ obejmuje Wydziału Zarządzania i Komunikacji Spominują opisy publikacji w języku polskim opisy bibliograficzne zbiorów Biblioteki łecznej, Biblioteka Nauk Przyrodniczych,
(68 procent, 728 131 publikacji), a wy- Jagiellońskiej, Biblioteki Medycznej oraz Biblioteka Centrum Języka i Kultury
dawnictwa w innych językach stanowią 41 bibliotek UJ, w tym, oprócz wyżej Polskiej w Świecie, Biblioteka Instytutu
32 procent (347 769 publikacji) – wśród wymienionych, także Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej, Biblioteka Instytutu
nich 38 procent to publikacje w języku Filologii Wschodniosłowiańskiej, Biblio- Religioznawstwa, Ośrodek Dokumentacji
teka na Wydziale Polonistyki, Wydziałowa i Badania Twórczości Josepha Conrada,
angielskim (131 783 publikacji).
1 stycznia 2014 baza KKZBUJ zawie- Biblioteka Prawnicza, Biblioteka Instytutu Biblioteka Instytutu Europeistyki, Księrała łącznie 5 123 417 rekordów, w tym: Filologii Klasycznej, Biblioteka Instytutu gozbiór Katedry UNESCO, Księgozbiór
1 066 500 rekordów bibliograficznych, Filologii Romańskiej, Biblioteka Instytutu Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
1 358 657 rekordów kartoteki haseł wzor- Botaniki, Biblioteka Instytutu Filologii Księgozbiór Centrum Języka i Kultury
cowych i 2 640 775 rekordów egzemplarzy Słowiańskiej, Biblioteka Fonoteka Insty- Chińskiej, Biblioteka Instytutu Filolooraz 57 485 rekordów zasobu. Statystycz- tutu Muzykologii, Biblioteka Instytutu gii Germańskiej, Biblioteka Wydziału
nie dla potrzeb wyszukania jednego opisu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Matematyki i Informatyki, Księgozbiór
bibliograficznego utworzono więc 1,3 ha- Biblioteka Instytutu Archeologii, Bibliote- Centrum Badań Holokaustu, Biblioteka
sła, a do każdego rekordu bibliograficzne- ka Instytutu Filologii Orientalnej, Wydzia- Katedry Językoznawstwa Ogólnego
go podwiązano 2,5 rekordu egzemplarza. łowa Biblioteka Chemii, Biblioteka Obser- i Indoeuropejskiego, Biblioteka Muzeum
watorium Astronomicznego, Biblioteka UJ, Biblioteka Archiwum UJ, Biblioteka
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Instytutu Pedagogiki.
Centralny Katalog UJ

Z lewej serwer Oracle SPARC T4-1, z prawej serwer Sun Fire V20z
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stałe 521 896 (49 procent)
rekordów bibliograficznych
zostało skopiowane przez
katalogujących, głównie
z NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog).
Rekordy dla egzemplarzy tworzone są dla woluminów dzieł należących do
danej biblioteki i nie mogą
być kopiowane z innej bazy
(w bazie NUKAT nie są tworzone). W bazie KKZB UJ
na ogólną liczbę 2 640 775
rekordów egzemplarzy
w Bibliotece Jagiellońskiej
utworzono 1 782 194 (67
procent) rekordów egzemplarzy, w bibliotekach sieci
UJ 732 720 (28 procent)
rekordów egzemplarzy, zaś
w Bibliotece Medycznej –
125 861 (5 procent).
Współkatalogowanie
w NUKAT

110

alma mater nr 168

Przyrost rekordów w KKZB UJ
w latach 1994–2013
Dynamika przyrostu bazy KKZB UJ
w ciągu pierwszych siedmiu lat nie była
wysoka. W latach 1994–2000 w bazie
KKZB UJ opracowano 218 022 rekordów

Mateusz Górecki

Biblioteka Jagiellońska zarządza Katalogiem, zapewnia infrastrukturę i oprogramowanie (VTLS/Virtua), jak również
wsparcie merytoryczne oraz warsztatowe
szkolenia dla bibliotekarzy sieci bibliotecznej UJ.
KKZB UJ tworzony jest metodą
współkatalogowania, tzn. opis danego
wydania dokumentu sporządzany jest tylko raz, przez tę bibliotekę, która pierwsza
potrzebuje odnotować go w Katalogu. Inne
biblioteki wykorzystują ten opis/rekord bibliograficzny, dołączając do niego rekordy
swoich egzemplarzy. Współkatalogowanie
obniża koszty katalogowania zasobów UJ,
tak w odniesieniu do bieżącego wpływu,
jak i do opracowania retrospektywnego.
Z ogólnej liczby 1 066 500 rekordów
bibliograficznych istniejących w bazie
katalogowej bibliotekarze Biblioteki
Jagiellońskiej opracowali 378 418 (35
procent) rekordów, bibliotekarze z bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ
utworzyli 144 761 (14 procent) rekordów,
a bibliotekarze z Biblioteki Medycznej UJ
CM – 21 425 (2 procent) rekordów. Pozo-

Bibliotekarze UJ, tworząc lokalnie katalog centralny UJ, od czerwca 2002
roku uczestniczą też aktywnie we współkatalogowaniu
w NUKAT. Wcześniej, tj. od
1998 roku, Biblioteka Jagiellońska brała aktywny udział
w pracach projektowych tego Katalogu,
którego głównym zadaniem jest dostarczenie centralnie informacji o dokumentach
i miejscu ich przechowywania, a współkatalogowanie, jak już wspomniano, znacznie usprawnia i przyspiesza opracowanie

zbiorów w partycypujących bibliotekach.
Z katalogiem centralnym współpracuje
obecnie 130 polskich bibliotek akademickich i naukowych, w tym czynnie w jego
budowaniu uczestniczą 93 biblioteki, a 37
bibliotek pobiera wyłącznie gotowe dane.
Biblioteka Jagiellońska wraz z innymi
bibliotekami UJ jest we współtworzeniu
katalogu NUKAT jednym z najbardziej
aktywnych partnerów. Do końca 2013 roku
bibliotekarze UJ wprowadzili do katalogu centralnego 415 200 nowych opisów
bibliograficznych, co stanowi ponad 15
procent wszystkich zasobów NUKAT.
W ciągu ponad 10 lat współtworzenia bazy
NUKAT bibliotekarze UJ włożyli ogromny wkład w tworzenie centralnej informacji o dokumentach, ale zauważalne są
również wymierne korzyści dla UJ płynące
z tej współpracy. Systematycznie wzrasta
liczba gotowych opisów utworzonych
przez inne biblioteki współkatalogujące,
które można przejąć do bazy KKZB UJ.
Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie
opracowania i udostępnienia czytelnikom
dokumentów wpływających do Biblioteki
Jagiellońskiej i innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również
prowadzenie opracowania retrospektywnego, tj. katalogowania w bazie KKZB
UJ dokumentów, o których informacja
istnieje wciąż tylko na papierowych kartach katalogowych.

Hol Biblioteki Jagiellońskiej z dostępem do katalogu

bibliograficznych (średnio 31 146 rocznie)
i 468 032 rekordów egzemplarzy (średnio
66 862 rocznie). Trudno się dziwić. Trzeba
było opanować katalogowanie za pomocą
komputerów, zapoznać się z wprowadzaniem opisów w całkowicie nowym
formacie USMARC/MARC 21, tworzyć
od zera kartoteki haseł wzorcowych (khw),
od pierwszego terminu nowy język haseł
przedmiotowych KABA, opracowywać
standardy, podręczniki ujednoliconego
katalogowania, instrukcje do formatu
dla poszczególnych typów dokumentów.
Wtedy to nastąpiła intensywna współpraca
z innymi bibliotekami (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Główna
AGH, Biblioteka Główna Uniwersytetu
Gdańskiego), inaczej zadania te byłyby
nie do wykonania w tak krótkim czasie.
W kolejnych siedmiu latach, 2001–
2007, wprowadzono do bazy KKZBUJ
315 271 rekordów bibliograficznych
(średnio 45 039 rocznie) oraz 875 408

rekordów egzemplarzy (średnio 125 058
rocznie). Natomiast w ostatnich sześciu latach, 2008–2013, wprowadzono
533 207 rekordów bibliograficznych;
liczba wprowadzanych rocznie uległa
podwojeniu i wynosiła 88 868, podobnie
w odniesieniu do rekordów egzemplarzy – odpowiednio 1 297 335 rekordów
egzemplarzy w ciągu sześciu lat i średnio
216 223 wprowadzanych do KKZB UJ
rocznie.
Warto podkreślić, że od roku 2010
roczny przyrost rekordów bibliograficznych przekracza 90 tysięcy (w 2013 roku
przekroczył 100 tysięcy), a rekordów
egzemplarzy 200 tysięcy. Na znacznie
szybszy przyrost bazy w ostatnich sześciu latach złożyło się kilka czynników:
napełniona kartoteka haseł wzorcowych,
także haseł przedmiotowych KABA, katalogowanie wszystkich typów dokumentów, w tym także zbiorów specjalnych,
korzyści ze współkatalogowania w bazie

NUKAT oraz projekty, w ramach których
prowadzi się intensywne opracowanie
retrospektywne. Obecnie, po 20 latach
tworzenia katalogu centralnego UJ, opracowane komputerowo zbiory stanowią
około 30 procent ogólnej liczby zbiorów
bibliotecznych Uniwersytetu (w przypadku Biblioteki Jagiellońskiej jest to 34
procent, bibliotek sieci UJ – 36 procent,
a Biblioteki Medycznej – 29 procent).
Opracowanie retrospektywne jest więc
wciąż priorytetowym zadaniem bibliotek,
ponieważ w dzisiejszych czasach brak
w katalogu komputerowym informacji dostępnej on-line o jakimkolwiek dokumencie bibliotecznym, zwłaszcza w tak dużej
bibliotece jak Biblioteka Jagiellońska, to
skazanie takiego dokumentu na niebyt.

Krystyna Sanetra

wicedyrektor ds. rozwoju Biblioteki Jagiellońskiej
*

https://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog
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VARIA

PRACE KONSERWATORSKIE
W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
(w latach 1996–2014)
część 2
Collegium Witkowskiego

Remont rozpoczął się pod koniec
lat 90. XX wieku od wymiany instalacji
centralnego ogrzewania w całym budynku
i jego systematycznego osuszenia. W następnej kolejności wymieniono pokrycie
dachu na dachówkę karpiówkę i dokonano
adaptacji poddasza, lokując w uzyskanych
pomieszczeniach sale seminaryjne i gabinety pracowników dydaktycznych. Po
wnikliwych badaniach konserwatorskich
i archiwalnych, zakończonych pełną
dokumentacją naukowo-historyczną 4,
przystąpiono do kompleksowego remontu pierwszego i drugiego
piętra, auli, biblioteki

Andrzej Gaczoł

Collegium Witkowskiego1, dawne
Collegium Physicum, przy ul. Gołębiej 13 – budynek wzniesiony na
początku XX wieku (1908–1911), jest
pełną wdzięku kompilacją neogotyku
z elementami neoromańskimi i modernistycznymi. Projektantem obiektu był
architekt Gabriel Niewiadomski2, a uroczystość poświęcenia gmachu Collegium Physicum odbyła się 4 marca 1912
przy udziale wielu dostojnych
gości3. W 1964 roku
Instytut Fizyki

przeniesiono do nowego gmachu przy ul.
Władysława Reymonta 4, a Collegium
Witkowskiego przyznano Wydziałowi
Filozoficzno-Historycznemu. Do 2002
roku parter i pomieszczenia przyziemia
zajmowała Katedra Psychologii, a dwa
piętra – katedry historii. Od 2002 roku
jedynym gospodarzem budynku jest Instytut Historii.

Collegium Witkowskiego. Szczyt nad ryzalitem południowo-wschodnim.
W blendach widoczne odrestaurowane i zrekonstruowane herby uniwersyteckie (2006 r.)
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z ruchomymi pulpitami,
szafy biblioteczne wnękowe, neogotyckie biurko
dębowe, okna i drzwi wraz
z ościeżnicami i szpaletami. Opracowując program technologiczny prac
związanych z renowacją
i konserwacją stolarki oraz
drewnianych elementów
wyposażenia, kierowano
się zasadą maksymalnego
przywrócenia pierwotnej,
stylowej aranżacji wnętrz.
Przed przystąpieniem do
prac – na wniosek Zespołu Konserwatorów UJ
– wykonano dodatkowo
wiele sond i odkrywek
stratygraficznych, aby
precyzyjnie ustalić dawną kolorystykę wystroju Główne drzwi wejściowe do Collegium Witkowskiego. Witraż z przedwnętrza auli i najbliższych stawieniem Perkuna, projektu Witolda Rzegocińskiego z 1911 r.,
zrekonstruowany w 2007 r.
pomieszczeń.
Po wykonaniu dokumentacji fotogra- i konserwatorskich była firma KAMEX
ficznej zdemontowano boazerie, ławy oraz – Konserwacja Obiektów Zabytkowych
zaplecki wraz z deskami podłogowymi z Podłęża koło Niepołomic. Konserwai przewieziono do pracowni konserwa- torzy zapisali w sprawozdaniu, że przed
torskiej, co umożliwiło wykonanie nowej przystąpieniem do konserwacji ceglanych
konstrukcji widowni, o czym wspomniano elewacji wykonali badania zaprawy pierpowyżej. Zgodnie z projektem zaplecki wotnej spoiny pomiędzy cegłami oraz
na całej długości podwyższono o 40 warstw malarskich w blendach szczytów.
centymetrów, a w pierwszym rzędzie Wykonali również próby czyszczenia wąto 19,5 centymetra, poprzez doklejenie ków ceglanych i kamieniarki przy użyciu
desek z drewna iglastego. Po wykonaniu gorącej pary pod ciśnieniem agregatem
stosownych czynności przygotowawczych Kärcher 560 T oraz za pomocą okładów
zaplecki i boki ław (z drewna dębowego z pasty Alkutex firmy Remmers. Próby
klejonego) zostały pomalowane na kolor pokazały, że partie ceglane oraz kamienne
szarozielonkawy, a blaty na kolor czarny6. w miejscach bardzo silnie zabrudzonych
Siedziska z wybraną przez Zespół Konser- należało czyścić pastą Alkutex, natomiast
watorów UJ tapicerką zamontowała firma partie mniej zabrudzone – gorącą parą pod
Absolut z Katowic.
ciśnieniem7.
Aula odzyskała dawny stylowy koloElewacje w całości oczyszczono weryt: jasne ściany w kolorze ugru i beżu oraz dług wybranych w próbach metod. Jedynie
szarozielonkawe siedziska z czarnymi bla- w zagłębieniach drobnych form ornamentami. Wymogi oświetleniowe zachowano, talnych doczyszczono silnie zabrudzone
wprowadzając wieloramienne mosiężne miejsca ręcznie. Na zabrudzone miejsca
żyrandole oraz dwuramienne kinkiety, wy- nakładano pastę Alkutex. Po krótkim
konane na indywidualne zamówienie we- czasie zmywano ją wodą i doczyszczano
dług projektu Wojciecha Jastrzębowskiego szczoteczkami mosiężnymi oraz skalpelaz lat 20. minionego stulecia. Autorem mi i nożami szewskimi. Wszystkie słupki
projektu koncepcyjnego remontowanego szczytów wymagały przemurowania
wnętrza Auli im. księdza prof. Józefa z uwagi na duży stopień destrukcji cegły.
Tischnera był architekt wnętrz dr Marek Najbardziej zniszczone były szczyty
Błażucki, zaś projekt realizacyjny wykonał ryzalitu wejściowego i lewego ryzalitu
architekt Jerzy Lasoń (z zespołem).
elewacji południowej. Na ścianach poW latach 2006–2009 przeprowadzono niżej gzymsu koronującego wymieniono
prace konserwatorskie przy elewacjach jedynie pojedyncze zniszczone cegły.
obiektu. Wykonawcą prac budowlanych Nowe cegły, dobrane rozmiarem do pierAndrzej Gaczoł

z zapleczem oraz czytelni na parterze i magazynów w przyziemiu – według projektu
architekta Jerzego Lasonia. W całości
budynku po remoncie wprowadzono pierwotny koloryt wnętrz: ściany w kolorze
jasnougrowo-beżowym, szarozielonkawą
stolarkę drzwiową i okienną oraz boazerie,
posadzkę ceramiczną – beżową z bordiurami z kafelek ceramicznych o odcieniach
zieleni. Odnowiono i dopełniono wystrój
wszystkich zewnętrznych elewacji wraz
z kartuszami herbowymi szczytu.
Najważniejszym przedsięwzięciem był
kompleksowy remont i konserwacja auli
– dawnej amfiteatralnej sali wykładowej,
której po remoncie nadano imię księdza
prof. Józefa Tischnera (1931–2000), wybitnego filozofa, który w tej auli gromadził
tłumy słuchaczy. Aula nosi cechy modernistyczne – widoczne przede wszystkim w zgeometryzowanej ornamentyce
płycinowej boazerii oraz obramieniach
drzwiowych i okiennych. Pomieszczenie
wyposażono w system wentylacji i klimatyzacji oraz w elektronikę pozwalającą
na swobodne sterowanie urządzeniami
audiowizualnymi. W jego wnętrzu – do
czasu remontu – zachowała się pierwotna
nitowana metalowa konstrukcja podtrzymująca siedziska z pulpitami, rozmieszczonymi amfiteatralnie. Ta właśnie
konstrukcja stanowiła największy problem
w trakcie remontu konserwatorskiego.
Początkowo, pomimo że położone na niej
siedziska nie zapewniały współczesnych
norm komfortu, planowano ją zachować.
Po demontażu części drewnianych ław
okazało się, że ta konstrukcja nie spełnia
także norm wytrzymałościowych i była
już wcześniej, zapewne w latach międzywojennych, prowizorycznie wzmacniana.
Wykonano zatem nową konstrukcję stalową o zmniejszonym kącie nachylenia
widowni i powiększonej odległości pomiędzy rzędami siedzisk5. Zastosowano
uchylne tapicerowane krzesła z oparciami
wkomponowanymi w drewniane oryginalne ścianki. Do pierwotnych wąskich
blatów dołączono na zawiasach pulpity,
składające się na ich wierzch. Dzięki temu
nie zajmują one przestrzeni pomiędzy
rzędami, zwiększając komfort uczestniczących w zajęciach studentów.
Prace konserwatorsko-renowacyjne
drewnianego wyposażenia auli wykonała
Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki i Zabytków Architektury „Moskała”. Objęto
nimi następujące elementy wnętrza: boazerie we wnękach podokiennych, ławy wraz

alma mater nr 168

113

wotnych, docinano – w razie potrzeby – do
wymaganego kształtu. Cegły osadzano
na zaprawie wapienno-piaskowej, z dodaniem białego cementu. Drobne ubytki
i pęknięcia pierwotnych dobrze zachowanych spoin pomiędzy cegłami uzupełniono
szpachlówką silikonową Funosil Silicon
Spachtel firmy Remmers. Spoinowanie
kamienia, z uwagi na zróżnicowaną kolorystykę, wykonano barwioną zaprawą
Funcosil Restauriermörtel. Zaprawę kładziono równo z płaszczyzną kamienia, aby
uniknąć dodatkowych podziałów. Całość
elewacji poddano zabiegom scalenia kolorystycznego oraz hydrofobizacji cegły
i kamienia. Przeprowadzono także konserwację elementów metalowych (m.in. krat
w oknach i metalowej bramy wejściowej)8.
Z inicjatywy Zespołu Konserwatorów
UJ wykonano w szczycie ryzalitu wejściowego na elewacji południowej tarczę
herbową z tradycyjnym herbem Uniwer-

marmurowa, piasek kwarcowy i pigmenty).
Dla wzmocnienia odlewu zatopiono w żywicy siatkę z włókna szklanego. W celu
zmniejszenia ciężaru kompozycji odlewy
wykonano jako wewnątrz puste. Tradycyjny, dwuczęściowy herb uniwersytecki
zamontowano w przygotowanych w murze
szczytu ryzalitu wejściowego gniazdach,
stosując śruby nierdzewne. Na powierzchni wprowadzonego herbu oraz dwóch
istniejących kamiennych tarcz herbowych
wykonano polichromię i złocenia według
stosownych uzgodnień.
Jednym z ostatnich przedsięwzięć związanych z odnową elewacji zewnętrznych
Collegium, i to przedsięwzięciem, w którym decydującą rolę odegrał Zespół Konserwatorów UJ, była rekonstrukcja kompozycji witrażowej w stalowej bramie głównej
wiodącej do budynku. Zaprojektowany
w 1911 roku przez artystę malarza Witolda Rzegocińskiego (1883–1969)10 witraż,

jego reprodukcji do wykonania rekonstrukcji witraża11. Autorem bardzo udanej
rekonstrukcji, wykonanej w 2007 roku, jest
artysta witrażownik Jacek Białoskórski.
Collegium Maius

Anna Wojnar

Wśród budynków starego kampusu
uniwersyteckiego wyróżnia się Collegium Maius. – Słynne Collegium Maius
– Kolegium Większe, zwane też kiedyś
Kolegium Królewskim, Jagiellońskim,
Kolegium Króla Władysława lub Collegium Theologorum, to najstarsza budowla uniwersytecka – jedna z nielicznych
zachowanych siedzib średniowiecznych
uniwersytetów w Europie. Różnorodność
bryły budynku i rozmaitość tworzywa dowodzą, że nie powstał on w jednym czasie.
Świadczą o jego dziejach, które są historią
Uniwersytetu Jagiellońskiego12 – pisał
prof. Stanisław Waltoś, długoletni dyrektor Muzeum Uniwersyteckiego
mieszczącego się w tym gmachu,
następca prof. Karola Estreichera
(młodszego). Perypetie związane
z licznymi przebudowami, restauracjami i konserwacjami oraz
rewaloryzacjami Collegium Maius
były przedmiotem wielu opisów,
relacji i prac naukowych13.
W 2009 roku rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej pod
nazwą „Rewitalizacja – odnowienie
dziedzińców i części fasad Collegium” oraz Narodowego Funduszu
Odnowy Zabytków Krakowa. W ramach odnowy głównego dziedzińca
arkadowego udoskonalono system
izolacji gotyckich piwnic, które
wcześniej zaadaptowano na cele
wystawowe i gastronomiczne.
W latach 2010–2012 przeprowadzono remont obszernych strychów
(ok. 720 metrów kwadratowych)
i konstrukcji stropów podstrychowych z czasów remontów w latach
50. XX wieku oraz prace adaptujące
Collegium Maius. Fragment gotyckich piwnic zaadaptowanych na cele wystawowe i konferencyjne te strychy z przeznaczeniem na
magazyny muzealne archiwa oraz
sytetu: ukoronowanym białym orłem który stanowił trójczęściową kompozycję kameralne sale dydaktyczne. Odbywają się
na czerwonym polu i z półpostacią św. pod tytułem Perkun (nie zapominajmy, że w nich zajęcia ze studentami, jak również
Stanisława ponad tarczą9. Po komisyjnym było to pierwotnie Collegium Physicum), lekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
zatwierdzeniu glinianego modelu herbu uległ całkowitemu zniszczeniu. Jak usta- Projekt wykonała Pracownia Projektowa
wykonano odlew negatywu gipsowego. liliśmy, oryginalny, kompletny karton tego AKN – dr inż. Rafał Sieńko, a wykonawcą
W gipsie wykonano niezbędne retusze witraża znajduje się w zbiorach Muzeum prac budowlanych i konserwatorskich było
i w formie gipsowej odlano herb z żywicy Mazowieckiego w Płocku; udało nam się konsorcjum wspomnianych już kilkakrotpoliestrowej z wypełniaczami (mączka uzyskać zgodę na bezpłatne udostępnienie nie firm: MEGABUD oraz KAMEX.
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Ogród Profesorski
Pomiędzy Collegium Witkowskiego,
Collegium Minus i Collegium Maius
zakomponowano Ogród Profesorski, przekazany do użytku w 2010 roku14. W ogrodzie – nawiązującym do średniowiecznego
założenia ogrodowego towarzyszącego
kolegiom uniwersyteckim – umieszczono
kopie instrumentów naukowych z dawnego Collegium Physicum i urządzenia
interaktywne. Stanęły tu także trzy XIX-wieczne figury „uczonych mężów”,
związanych z krakowskim uniwersytetem,
z dawnego wystroju elewacji Collegium
Maius z czasów przebudowy Karola
Kremera15.
Collegium Philologicum

Fot. Andrzej Gaczoł

Na narożniku ulic Gołębiej 20 i Jagiellońskiej wznosi się okazały budynek Collegium Philologicum, czyli tzw. „Gołębnik”.
Wraz z przyległymi kamienicami nr 14, 16
i 18 przy ul. Gołębiej jest obecnie siedzibą
Wydziału Polonistyki UJ. Do XVII wieku
na miejscu „Gołębnika” znajdowały się trzy
posesje, częściowo drewniane, częściowo
murowane, z XV i XVI wieku. Właścicielami jednej z nich byli Hieronim Wietor
(1480–1546/1547), a później Łazarz Andrysowic i Jan Januszowski, którzy prowadzili
w tym miejscu słynne na całą ówczesną
Polskę przedsiębiorstwo drukarsko-wydawnicze. W XVII wieku, po upadku drukarni,
kamienice zakupił egzekutor testamentu
kanonika włocławskiego Macieja Sisiniego z Piotrkowa (zwanego Sisiniusem lub

Collegium Philologicum. Fragment poddaszy zaadaptowanych na cele pracowni naukowych (2011)

Zyzyniuszem) i przebudował je w 1641
roku na Bursę Sisiniusa (Contubernium
Sisinianum) dla 12 alumnów, przyszłych
księży. Ostatecznie, w 1757 roku stanął na
miejscu trzech posesji jeden gmach, w którym umieszczono Biskupio-Akademickie
Seminarium Duchowne, którym zarządzali
profesorowie Wydziału Teologicznego
Akademii Krakowskiej16.
W tym to czasie ukształtowana została
bryła obecnego Collegium, prawdopodobnie nawet już z dodanym drugim piętrem17. Zasygnalizujemy tylko, że w latach
1813–1835 w czasach Rzeczypospolitej
Krakowskiej, w gmachu mieściły się
koszary Milicji Pieszej Krajowej, a od
1835 roku Instytut Techniczny, który w latach 80. XIX wieku był
o krok od przekształCollegium Philologicum.
Fragment późnogotyckich piwnic
cenia w Politechnikę
przeznaczonych po pracach restauratorskich
Krakowską18. Instytut
na magazyny biblioteczne (2012)
w 1836 roku wchłonął Szkołę Rysunku
i Malarstwa (późniejszą Akademię Sztuk
Pięknych)19.
Wcześniej, w 1850
roku, wielki pożar
Krakowa zniszczył,
między innymi, także kwartał zabudowy
w rejonie ulic Jagiellońskiej, Gołębiej,
Wiślnej i Plant. Sprawnie przystąpiono do odbudowy gmachu, którą
zakończono w 1852
roku. Informuje o tym

stosowna tablica umieszczona na balustradzie klatki schodowej na pierwszym
piętrze: Pogorzały 1850 18 lipca – Odbudowany 185220.
W latach 80. XIX wieku w budynku
mieściła się Państwowa Szkoła Przemysłowa (kontynuatorka dawnego Instytutu
i Akademii Techniczno-Przemysłowej)
z trzema wydziałami: mechaniki, chemii
technicznej i budownictwa. Pamiątką po
tej uczelni, która przeniosła się w 1912
roku do monumentalnego gmachu przy
al. Mickiewicza 5, są płaskorzeźby (jedna z nich przedstawia grupę Laokoona)
i znacznych rozmiarów sgraffitowe dekoracje w holu I piętra sygnowane: Kurs
dekoracyjnego malarstwa 1892–1895.
W okresie międzywojennym (w latach
1919–1924) według projektu architekta
Kazimierza Wyczyńskiego (1876–1923)
nadbudowano trzecie piętro i wykonano
nową więźbę dachową21. Od tego czasu
w budynku „Gołębnika” – zwanym obecnie Collegium Philologicum – zagościli
slawiści, a później (od 1965 roku) poloniści22.
W przylegającej do „Gołębnika” od
strony Plant i ul. Olszewskiego dawnej
Drukarni Akademickiej, przebudowanej
w latach 1868–1871 na Laboratorium Chemiczne, mieści się obecnie znaczna część
Wydziału Prawa, a odnowiony w ostatnich
latach gmach nosi nazwę Collegium Wróblewskiego.
Remont „Gołębnika” rozpoczął się
w 2006 roku, rzec można – nietypowo:
od prac konserwatorskich jego elewacji,
co było kontynuacją renowacji wszyst-
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Andrzej Gaczoł

Pałac Pusłowskich. Widok fragmentu kaplicy – mauzoleum rodowego,
przed pracami restauratorskimi związanymi z likwidacją wtórnego zawilgocenia (2013)

kich elewacji budynków uniwersyteckich
stanowiących matecznik polonistów –
w pierzei południowej ul. Gołębiej 14,
16 i 18. Odnowienie elewacji (o wystroju
z drugiej połowy XIX i pierwszej ćwierci
XX wieku) poprzedzono wymianą zniszczonej stolarki okiennej i renowacją bramy
drewnianej.
W następnych latach (2007–2011)
przeprowadzono prace przy budowie
windy i adaptacji poddasza na sale seminaryjne oraz gabinety dla kadry naukowej
Wydziału Polonistyki UJ. Pomieszczenia
wkomponowano w istniejącą więźbę
dachową – eksponując jej elementy
– a oświetlono za pomocą okien połaciowych. Dla całej nowo pozyskanej
kondygnacji zaprojektowano jednorodny
wystrój wnętrz o nowoczesnej formie,
dobrze komponującej się z elementami
więźby. W latach 2009–2011 były także
prowadzone prace remontowe piwnic,
z przeznaczeniem na magazyny wydziałowej biblioteki. W części pomieszczeń
odsłonięto wątki kamienne i ceglane ścian,
w części założono nowe tynki szerokooporowe.
Autorami projektu adaptacji poddasza
i piwnic w Collegium Philologicum byli
architekci Joanna i Marcin Kołodziejowie, a generalnym wykonawcą Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków
w Krakowie.
W 2012 roku przeprowadzony został remont budowlany pomieszczeń
parteru (czytelni, biblioteki Wydziału
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Polonistyki) według projektu architekt
Joanny Kołodziej z zespołem oraz remont
i konserwacja reprezentacyjnej sieni parteru (z kominkiem), klatki schodowej,
przestronnych korytarzy na pierwszym
i drugim piętrze (z płaskorzeźbami,
malowidłami i sgraffitami) i sal wykładowych. Wykonawcami prac byli artyści
konserwatorzy Barbara Kryszałowicz
i Stanisław Fundament oraz Spółdzielnia
Rzemieślnicza BUDMET-2 z Krakowa,
wyłonieni w drodze przetargu.
W pomieszczeniach zajmowanych
na parterze przez wydziałową bibliotekę
wyburzono wtórne ściany działowe, przywracając XVIII-wieczną (?) dyspozycję
wnętrz. Wprowadzono wyposażenie dostosowane do współczesnych potrzeb, przy
zachowaniu pierwotnej kolorystyki ścian
i, w części, starego dębowego parkietu
z początku XX wieku.
W trakcie omawianych prac konserwatorskich odnowiono kominek z zegarem
w sieni wejściowej23, płaskorzeźby oraz
sgraffita, balustrady schodów ze sztucznego kamienia, kamienne filary oraz pilastry ze sztucznego kamienia i kapitele,
podtrzymujące sklepienia.
Niezmiernie ciekawym odkryciem
okazało się XIX-wieczne malowidło
ścienne 24 , które wypełnia półkolistą
ścianę tarczową, będącą jedną z wnęk
arkadowych ściany wschodniej holu na
I piętrze. Umieszczone w niej były drzwi
wejściowe do sali lekcyjnej, pierwotnie
nieco mniejsze.

Całość kompozycji podzielona jest
na dwie strefy: górna tworzy rodzaj
supraporty odciętej szerokim pasem wypełnionej ornamentem arabeski, dolna –
iluzjonistyczne lizeny z płycinami, które
pokrywają gwiazdy i floralna plecionka.
Całość otacza bordiura złożona z dwu
pasów ornamentów: „wolich oczek” i wici
roślinnych. W polu supraporty znajduje
się kompozycja figuralna ilustrująca scenę
w kuźni z udziałem trzech postaci, co stanowi odzwierciedlenie trwającego wówczas zauroczenia rewolucją przemysłową.
Tym bardziej że powyżej kompozycji
umieszczono napis: „Żelazo”. Kolorystyka
malowidła utrzymana jest w barwach nasyconych: szarościach, ugrach, zieleniach
i czerwieni.
Kompozycję zakonserwowała artystka
plastyk – konserwator dzieł sztuki Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska (w sierpniu 2013 roku).
Pałac Pusłowskich
Na obrzeżu Plant, przy ul. Westerplatte 10, w niegdyś rozległym ogrodzie,
wznosi się neorenesansowy pałac Instytutu
Muzykologii UJ – dawniej pałac hrabiów
Pusłowskich.
Pałac jest budowlą wielofazową wzniesioną na zrębie podmiejskich zabudowań
z XVII wieku (spichlerze mieszczanina
Walentego Bartscha), które dopiero w XIX
wieku zostały zamienione na podmiejską
rezydencję. Początkowo był to obiekt parterowy, będący dziełem spolonizowanego
Francuza i zasłużonego dla Krakowa architekta Szczepana Humberta (1756–1829),
później stał się willą Ludwika de Laveaux,
wzniesioną na planie zbliżonym do odwróconej litery „L”. Kolejne przebudowy,
związane ze zmianą właścicieli (Konstanty
Rohoziński, Ludwik hr. Michałowski,
Franciszek Demmer), podwyższyły budynek o jedną kondygnację. Ostateczny
kształt obiekt otrzymał w 1886 roku
w trakcie gruntownej przebudowy dokonanej przez dwóch architektów: Tadeusza
Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego
(1855–1927), dla mecenasa i konesera
sztuki, bibliofila i kolekcjonera Zygmunta
Pusłowskiego (1848–1913) i jego żony
Marii z Moszyńskich. W wyniku tej przebudowy gmach nabrał charakteru wytwornego „genueńskiego” pałacu miejskiego25.
Z poprzednich aranżacji budynek
zachował rzut litery „L” – bez zmian pozostało skrzydło wschodnie, tak wewnątrz,

Delacroix oraz Matejki, Grottgera, Malczewskiego), rzeźby, tkaniny, w tym
słynne makaty francuskie księcia de Crequi według projektu Charles’a Le Bruna
(ok. 1668 roku), instrumenty muzyczne,
między innymi fortepian Chopina, oraz
zabytkowa broń. W dwóch specjalnie do
tego przystosowanych salach drugiego
piętra, mających górne światło z dwóch
świetlików, umieszczono bibliotekę z imponującą liczbą ksiąg.
Był to prawdziwy pałac-muzeum. Kolekcje dzieł sztuki zgromadzonych w jego
wnętrzu należały do największych w Krakowie, choć w XIX wieku w mieście było
ich sporo. Sprzyjała temu patriotyczno-polityczna symbolika miasta, utwierdzana
przez ówczesną literaturę. Postrzegany
jako świątynia narodu i duchowe centrum
polskości, Kraków wydawał się miejscem
nie tylko najgodniejszym, ale najbardziej
bezpiecznym dla narodowych pamiątek.
Nie dziwi zatem fakt, że do Krakowa
przywieźli swe cenne kolekcje, między
innymi, Czartoryscy, Pusłowscy, Emeryk
Hutten-Czapski i Piotr Moszyński (teść
Zygmunta Pusłowskiego).
Ostatni z rodu, Franciszek Ksawery
Pusłowski, w 1953 roku aktem darowizny
przekazał swój pałac i ogród wraz z kolekcją Uniwersytetowi Jagiellońskiemu27,
a sam – aż do śmierci 8 lipca 1968 – zadowolił się skromnym
etatem „opiekuna
kolekcji” oraz lektora języka niemieckiego i angielskiego. Należy zaznaczyć, że najcenniejsza część zbiorów
(w tym przedmioty
po królu Auguście
II i hrabinie Cosel,
serwis króla Francji Ludwika Filipa)
trafiła do Muzeum
Uniwersyteckiego
w Collegium Maius.
Zapis Ksawerego
Pusłowskiego, który
stanowi najbogatszy
dar przekazany Uniwersytetowi w jego
długiej historii 28 ,
ocalił zarazem pałac
przed zniszczeniem
i pozwolił na zachowanie wyposażenia
wnętrz wraz z drob-
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nym detalem, bardzo obecnie unikatowym
(ślusarka drzwi i okien, boazerie, kominki,
a także część tkanin, obrazów i rzeźb).
Od lat 50. XX wieku pałac Pusłowskich stał się siedzibą Instytutu Muzykologii (Wydziału Historycznego) UJ, Ośrodka
Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX
wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego
oraz Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości Witolda Lutosławskiego29.
Prace remontowe i konserwatorskie
pałacu były prowadzone od 1996 roku.
Rozpoczęły się od osuszenia i odgrzybienia pomieszczeń w piwnicach i na parterze.
Na podstawie wielobranżowego projektu
remontu konserwatorskiego dokonano
konserwacji więźby dachowej i wymiany
pokrycia dachowego, kompleksowego
remontu we wnętrzach oraz konserwacji
elewacji budynku (lata 2004–2008).
Wnętrza pałacu odnowiono z ogromnym pietyzmem, wracając do pierwotnej
kolorystyki pomieszczeń, uzupełniając
kryształowe żyrandole i wprowadzając
współczesne, stylizowane elementy
umeblowania i oświetlenia. Remontem
konserwatorskim objęto też piwnice,
dostosowując je do funkcji dydaktyczno-konferencyjnej30.
W latach 2010–2011 przeprowadzono
remont i konserwację zabytkowego ogrodzenia od strony ul. Westerplatte. Nadszedł
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jak i na zewnątrz. Natomiast fasada została
pokryta wyrabianą w tynku neorustyką,
a otwory okienne ujęte w plastyczne
neorenesansowe obramienia flankowane
toskańskimi półkolumnami. Najistotniejszym elementem kompozycyjnym elewacji jest narożna dwukondygnacyjna loggia
arkadowo-filarowa, dobitnie podkreślająca
neorenesansowy charakter pałacu.
Równie istotne zmiany zaszły we
wnętrzu obiektu – tak w jego układzie
przestrzennym, jak i w wystroju. Należą
do nich: reprezentacyjna klatka schodowa
o charakterze barokowym, zlokalizowana w centrum rzutu, przelotowa sień
na parterze wzdłuż północnego muru
granicznego. Do wnętrz wprowadzono
francuskie barokowe i klasycystyczne
kominki, a otwory drzwiowe wypełniono
jednolitą stolarką dwuskrzydłową, płycinową wzorowaną na klasycystycznej,
zaopatrzoną w piękne mosiężne klamki
dekorowane herbami litewskich hrabiów
Pusłowskich, wywodzących się z rdzennej
Litwy26. Supraporty ozdobione zostały
starymi pejzażami i martwymi naturami
oraz wykonanymi w latach 1887–1888
na zamówienie Zygmunta Pusłowskiego
obrazami z cyklu „Rusałki” pędzla Jacka
Malczewskiego. Wytwornego wystroju
dopełniały wielobarwne i skomplikowane
w rysunku pawimenty oraz kryształowe
żyrandole. Niezwykle interesującym, a zarazem podkreślającym stylowy charakter
pałacu były lapidarycznie wmontowane
w ściany elementy architektury. Zostały
one pozyskane z różnych budowli, przeważnie krakowskich (m.in. dwa gotyckie
portale i jeden renesansowy, międzyokienne kolumny renesansowe, belki stropowe
czy Orzeł Biały z epoki Wazów, wydobyty
z ruin zamku w Nowym Korczynie),
w wyniku rozbiórki czy nowej adaptacji
zabytkowych obiektów. W pałacu znalazła
swe miejsce także kaplica, pomyślana jako
swoiste mauzoleum rodowe. We wnęce
ściennej umieszczono pomnik nagrobny
matki Zygmunta Pusłowskiego, Genowefy
z Druckich-Lubeckich, dłuta Andre Salomona, nad nim po stronie prawej popiersia
dziadka i ojca Zygmunta: hr. Ksawerego
Druckiego-Lubeckiego oraz Władysława
Pusłowskiego (1801–1859). Ściany ozdobiono skromną polichromią o motywach
heraldycznych, złożoną z herbów: własnego Pusłowskich i Nałęcz – żony Zygmunta,
Marii z Moszyńskich.
Wnętrza pałacu wypełniły wspaniałe
obrazy i rysunki (Cranacha, Rubensa,
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czas, by w całości ponownie zakomponować ogród, czego początkiem były prace
od strony ul. Westerplatte. Większość
prac prowadzonych w latach 1996–2011
była dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków
Krakowa, za pośrednictwem Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Wcześniej – w latach 90. XX wieku,
Uniwersytet Jagielloński wybudował
nowe oficyny pałacu, w których pomieszczono sale dydaktyczne i wszystkie uciążliwe funkcje instytutowe, co pozwala na
ochronę zabytkowych wnętrz pałacowych.
Zakończenie
Przegląd najważniejszych realizacji
konserwatorskich prowadzonych pod nadzorem Zespołu Konserwatorów UJ przez
blisko dwadzieścia lat w zabytkowych
budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanych głównie na terenie
Starego Kampusu, kończymy kilkoma
zasadniczymi postulatami odnoszącymi
się, naszym zdaniem, do rewitalizacji
wszystkich uniwersyteckich obiektów
zabytkowych:
– utrzymanie i przywrócenie historycznego charakteru kolegiów ma istotny
wpływ na ukształtowanie i wychowanie
studentów (m.in. aule w Kolegiach: Novum i Witkowskiego, sale dydaktyczne
w Kolegiach Kołłątaja, Broscianum i Iuridicum);
– istnieje konieczność zapewnienia
stabilnego stanu technicznego obiektów (próby skutecznego zabezpieczenia
przeciw zawilgoceniom i zagrzybieniom,
stosowanie możliwie najlepszych materiałów budowlanych i konserwatorskich
z wykorzystaniem nowoczesnych, sprawdzonych metod);
– wprowadzenie nowoczesnej infrastruktury audiowizualnej, klimatyzacyjnej, zabezpieczeń przeciw pożarowych
oraz zapewnienie dostępności dla osób
niepełnosprawnych musi mieć miejsce
przy poszanowaniu zabytkowych struktur
obiektów – co jest łatwiejsze w budynkach jednorodnych historycznie (jak np.
Collegium Novum i Collegium Witkowskiego), a wymagające wielu dyskusji
i kompromisów w budynkach złożonych,
wielofazowych, sięgających często swymi
początkami okresu średniowiecza (Collegium Maius, Collegium Minus, Collegium
Philologicum, czy także pełniący początkowo inne funkcje pałac Pusłowskich);
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– zapewnienie niezbędnego komfortu
studentom i pracownikom uczelni, przy
wpisaniu towarzyszących mu wymogów
w zabytkową materię (pałac Pusłowskich,
aula Collegium Witkowskiego).
Postulaty te wypracowaliśmy w oparciu o doświadczenia przy nadzorowaniu
opisanych prac konserwatorskich oraz
adaptacyjnych i staraliśmy się je realizować w naszej działalności.

Anna Korczyńska

historyk sztuki

Andrzej Gaczoł

historyk architektury i konserwacji zabytków
Inicjatorem budowy gmachu był prof. August Witkowski
(1854–1913), wybitny fizyk i rektor UJ. W 1910 roku zorganizował pierwszy na ziemiach polskich nowoczesny zakład fizyki. Zajmował się fizyką doświadczalną, przewodnictwem elektrycznym i mechanizmem rozchodzenia się
fal elektromagnetycznych. Pomimo przeniesienia w 1964
roku Instytutu Fizyki do innego budynku pozostawiono
nazwę Collegium Witkowskiego, nadaną Collegium Physicum po śmierci zasłużonego dla wzniesienia gmachu
Profesora. Zob. także: P. Franaszek, Collegium Witkowskiego, Kraków 2014..
2
Gabriel Niewiadomski (1857–1944), syn Ksawerego i Natalii z Tchórzewskich, był prawdopodobnie absolwentem
Politechniki Lwowskiej, w dorosłym życiu zawodowym
związanym z Krakowem. Do jego najważniejszych realizacji należą gmachy: Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8 i klasztoru redemptorystów przy
ul. Zamoyskiego 56 w Krakowie, ratusza w Brzesku w województwie małopolskim i dwu willi w Bochni przy ul.
Matejki, także w województwie małopolskim. Za pomoc
w zdobyciu informacji o Gabrielu Niewiadomskim składamy serdeczne podziękowanie dr Magdalenie Ławickiej
z Muzeum Architektury we Wrocławiu.
3
P. Franaszek, 100 lat Collegium Witkowskiego, [w:] „ Alma
Mater”, nr 145–146/2012, s. 62– 65; R. Pagacz-Moczarska,
Jubileusz przy ulicy Gołębiej, ibidem, s. 60–61.
4
J. Hiżycka, S. Sławiński, Dokumentacja naukowo-historyczna budynku Kolegium Witkowskiego (d. Collegium
Physicum) przy ul. Gołębiej 13 w Krakowie, t. I i II, mpis,
Kraków 1996; zob. także: J. Hiżycka, S. Sławiński, Kwartał uniwersytecki (bloki nr 27, 28, 31 i Collegium Novum).
Studium historyczne przemian przestrzennych i architektonicznych, mpis, Kraków 1994.
5
Głównym wykonawcą prac budowlanych w Auli im. Tischnera, w tym nowej konstrukcji stalowej pod siedziska,
było Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie SA (PRZ SA Kraków).
6
A.J. Moskała, Dokumentacja konserwatorska – konserwacja Auli im. ks. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 13,
mpis, Kraków 2003.
7
K. Sułkowska, M. Wawrzkiewicz, Dokumentacja prac konserwatorskich. Elewacja wschodnia i południowa, frontowa budynku Collegium Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13
w Krakowie, mpis, Kraków 2007, s. 24–25.
8
Ibidem, s. 25–28 i 30.
9
Patrz: Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwalony
przez Senat UJ 7 czerwca 2006, dz. II, par. 8, pkt 2. Radą
przy rekonstrukcji tarcz herbowych służył prof. Zenon
Piech, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii
Instytutu Historii UJ.
10
D. Czapczyńska-Kleszczyńska, Witraże w Krakowie.
Dzieła i twórcy, [w:] „Krakowska Teka Konserwatorska”,
t. V, Kraków 2005, s. 93–94.
11
A. Korczyńska wraz z J. Białoskórskim zapoznali się
z oryginałami i odebrali osobiście kopie kartonów w płockim muzeum.
12
S. Waltoś (tekst), J. Podlecki (fotografie), Collegium Maius
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 2.
1

K. Estreicher, Collegium Maius. Dzieje gmachu, Kraków
1968; A. Chwalba, Collegium Maius, Kraków 2009; U. Bęczkowska, Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837–1860, Kraków 2010. Zob. także: J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach
1795–1918, Warszawa 1975, s. 93–103; A. Gaczoł, Kraków.
Ochrona zabytkowego miasta. Rzeczywistość czy fikcja, Kraków 2009, s. 33–36. Urszula Bęczkowska w swojej pracy
najpełniej przedstawiła życie i twórczość Karola Kremera
(1812–1860), architekta i konserwatora zabytków, który
przed Karolem Estreicherem wywarł największy wpływ na
kształt gmachu Kolegium.
14
Autorką projektu aranżacji Ogrodu Profesorskiego była
arch. Grażyna Szafruga z zespołem z Pracowni Konserwacji Zabytków „Arkona” Spółka z o.o. w Krakowie.
15
K. Estreicher, Collegium Maius. Dzieje..., op.cit., s. 237
i 243; U. Bęczkowska, Karol Kremer i krakowski urząd...,
op.cit., s. 265–267.
16
J. Czerwień, Zarys dziejów seminarium duchownego
w Krakowie, [w:] Seminarium Duchowne w Krakowie.
400-lecie, red. ks. J. Guzdek, ks. F. Ślusarczyk, Kraków
2001, s. 26.
17
A. Romanowski, Karty z przeszłości „Gołębnika”, [w:] A.
Nowakowski, „Gołębnik”. Polonistyka. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2007, s. 9–23.
18
Ibidem, s. 17.
19
W tym przypadku przyjmujemy interpretację prof.
Tomasza Gąsowskiego o rozmieszczeniu sal Instytutu
Technicznego oraz Szkoły Rysunku i Malarstwa w gmachu obecnych kolegiów Filologicznego i Wróblewskiego.
Szkoła Malarstwa, zorganizowana w 1766 roku w ramach
ówczesnej Akademii Krakowskiej, przeniosła się na ul.
Gołębią 20 z Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej.
Zob. T. Gąsowski, Collegium Wróblewskiego, Kraków
2013, s. 50–76.
20
Według projektu arch. Tomasza Majewskiego (1810–
1856), który od 1844 roku sprawował funkcję inspektora budowniczego gmachów akademickich, gruntownie
przekształcono wówczas cały gmach. Zbudowano reprezentacyjną klatkę schodową i arkady na pierwszym piętrze, od podstaw zbudowano nowe skrzydło zachodnie
wzdłuż obecnej ul. Jagiellońskiej, elewacjom nadano zachowany do dzisiaj wystrój.
21
J. Kołodziej, K. Sułkowska, Dokumentacja konserwatorska
remontu pomieszczeń w budynku Wydziału Polonistyki
przy ul. Gołębiej 20, mpis, Kraków 2008; M. Łukacz, Badania architektoniczne wybranych partii budynku przy ul.
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XXII ZJAZD REDAKTORÓW GAZET AKADEMICKICH
R

i typografii oraz prawa autorskiego i prawa
prasowego prowadzone przez dr. Juliana
Jezioro z Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
ponadto zwiedzanie Muzeum Farmacji
i muzeum w Katedrze Anatomii na Uniwersytecie Medycznym oraz Centrum
Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego.
Redaktorzy mieli również możliwość
dostrzec piękno wybranych wrocławskich
zabytków, w tym Auli Leopoldyńskiej,
Oratorium Marianum i Wieży Matematycznej w gmachu głównym Uniwersytetu
Wrocławskiego, a także kościoła uniwer-

syteckiego usytuowanego obok. W najstarszej części miasta, Ostrowie Tumskim,
zwiedzili kościół Najświętszej Marii
Panny, św. Krzyża i wrocławską katedrę.
Wieczorami w należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pałacu w Pawłowicach, gdzie byli zakwaterowani, dyskutowali we własnym gronie
o sprawach nie tylko uniwersyteckich...
Kolejny, XXIII, Zjazd Redaktorów
Gazet Akademickich odbędzie się we
wrześniu 2015 roku w Kielcach. Organizacji przedsięwzięcia podjęła się redakcja
czasopisma Politechniki Świętokrzyskiej
„Indeks”.

RPM

Adam Zadrzywilski

eprezentanci 30 redakcji polskich
gazet akademickich już po raz dwudziesty drugi spotkali się na corocznym
zjeździe. Organizatorami przedsięwzięcia,
które tym razem odbyło się we Wrocławiu
w dniach 26–29 sierpnia br., były redakcje
„Głosu Uczelni” – dwumiesięcznika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
i „Gazety Uczelnianej” – pisma wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
Uroczyste otwarcie zjazdu, z udziałem
przedstawicieli władz miasta, wrocławskich uczelni oraz sponsorów, miało miejsce w sali sesyjnej wrocławskiego Ratusza.
W programie trzydniowego spotkania
znalazły się warsztaty z dziennikarstwa

Redaktorzy
w Auli Leopoldyńskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego;
26 sierpnia 2014
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KOLOROWY ŚWIAT PROFESORA PIOTRA SZTOMPKI
N

iezwykle barwne, spójne estetycznie
i kompozycyjnie, delikatne, ale i wyraziste,
niekiedy też nostalgiczne fotografie pokazujące
świat pięknym, radosnym i kolorowym możemy
podziwiać na wyjątkowej wystawie w podziemiach Collegium Maius. To fragment ogromnego
archiwum fotograficznego prof. Piotra Sztompki
– wybitnego socjologa, ale i... pasjonata fotografii. Przemierzając pięć kontynentów i ponad
czterdzieści krajów, profesor tworzył, jak sam
mówi, zdjęcia „społeczne” i zdjęcia „widokówkowe”. Ale na tej wystawie większość to zdjęcia
nie samych ludzi, lecz tego, co ich otacza, jak
powiada Pierre Bourdieu – „habitusu”, w którym
toczy się ich życie, a który na rytm, kształt, styl,
smak tego życia ma przemożny wpływ – opowiada
fotograf Piotr Sztompka. Profesor – jak zawsze
podkreśla – jest urodzonym optymistą i dlatego
ucieka od modnej obecnie fotografii epatującej
bólem, cierpieniem i okrutnością współczesnego
świata. – Ja nie jestem fotografem profesjonalnym, a tylko fotografującym obserwatorem
świata i dlatego nie obowiązuje mnie ta moda
tematyczna i stylistyczna. Bo świat nie jest tylko
straszny i ponury. Podnoszę aparat do oka, gdy
widzę tę drugą twarz.
Na wystawie można zobaczyć migawki
z sześciu regionów południa Europy: Portugalii,
Katalonii, Prowansji, Malty, Włoch i Chorwacji.
– Bo zachwyciły mnie tym właśnie, co sugeruję
w metaforze „kolorowy świat”: estetyką i urodą
życia codziennego, pięknem i bogactwem otoczenia, barwą morza i nieba, wyrafinowaniem architektury, patyną wieków i śladami historycznej
świetności. Gdy myślę „kolorowy świat”, to widzę
właśnie południe Europy. I liczę, że te migawki
z kolorowego świata pozwolą widzom na chwilę
optymizmu i nadziei – wyjaśnia profesor. Już przy
wejściu do sal wystawowych uderza przepych
barw i form, czujemy się jak w kalejdoskopie.
Zdjęcia, które oglądamy, zaskakują prawdziwością i bezpośredniością, pięknem, którego często
jednak nie dostrzegamy i nie doceniamy, pędząc
przez wyzwania i bieg codzienności, skupiając
się na jej pesymistycznym obliczu. Dzięki fotografiom prof. Piotra Sztompki mamy przynajmniej chwilę, aby podziwiając piękno południa
Europy, zatęsknić za ogrzanymi nieskończonym
słońcem wąskimi uliczkami i czerwonymi dachami małych miasteczek, zapachem włoskiej
i francuskiej kuchni, soczystością owoców
oraz krystalicznym morzem i złotymi plażami.
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Fot. Piotr Sztompka
Włochy, Florencja

jednocześnie wrażliwość autora na formę,
kolor i światło.
Fotografia towarzyszy profesorowi już
od czasów dzieciństwa, kiedy w szkole
podstawowej rozpoczął tę przygodę od
zdjęć Krakowa wykonywanych radziecką
Zorką. Najpierw było to hobby, potem
już element pracy naukowej socjologa
w ramach nowej dyscypliny tej nauki –
socjologii wizualnej. – Kiedy idę gdzieś
z aparatem, z intencją fotografowania,
„kadruję” otaczający świat, „fokusuję”
uwagę i „chwytam moment” – jak zalecał
Cartier-Bresson, przecinam nieustanny
ciąg zdarzeń w chwili, która wydaje mi się
ważna. Wszystko to mobilizuje wrażliwość.
Pozwala nie tylko na mgliste wrażenia, ale
na wyartykułowanie wrażeń. Po drugie –

Piotr Sztompka

Patrząc na te zdjęcia, zwyczajnie chcemy
tam być. Zwraca także uwagę perfekcja
warsztatu autora. Profesor – tradycjonalista w technice fotografowania – na
szczęście broni się przed efektami specjalnymi i manipulowaniem obrazem,
jakie daje użycie komputerowych programów graficznych, często nadużywanych
przez współczesnych fotografów w celu
nadania zdjęciu rysu „artystycznego”, na
co masowy odbiorca często się „łapie”.
– To chyba nie dla mnie. Ja fotografuję,
aby rejestrować i przedstawiać świat,
a nie aby konstruować świat sztuczny,
wirtualny – dodaje prof. Piotr Sztompka. Dlatego fotografia prof. Sztompki
jest tak klasyczna w swoim realizmie
i spójności kompozycyjnej, ukazując

Anna Wojnar

Migawka z kolorowego świata Profesora
– Most Złotników we Florencji,
nazywany mostem zakochanych

Anna Wojnar

Otwarcie wystawy, z udziałem licznie zgromadzonych gości – władz Uczelni, współpracowników
i przyjaciół prof. Piotra Sztompki, odbyło się 22 września br. w podziemiach Collegium Maius

aparat rejestruje, utrwala, zachowuje na
przyszłość to, co chwilowe, przemijające.
Obraz staje się kotwicą pamięci. Pozwala
więc na spokojną, późniejszą refleksję; porównanie, na przykład, tych samych miejsc
w różnych okresach czy porównanie takich
samych obiektów czy ludzkich działań
w różnych miejscach, odmiennych kulturach i cywilizacjach – wyjaśnia profesor.
– Rysem mojej całej twórczości zawodowej, socjologicznej, pisarskiej jest
systematyczność, analityczność i precyzja,
dbałość o logikę i strukturę tekstu. Z pewnością odbiło się to na trochę niemodnym
charakterze tych zdjęć, swoistych tekstów
obrazowych: na dbałości o szczegół, ostrość,
wyrazistość ujęć, prostotę kadru, klasyczną
kompozycję. Znawcy fotografii awangardowej będą pewno narzekać, że to trochę passé,
podobnie jak socjologowie ukąszeni żądłem
postmodernizmu nazywają mnie „ostatnim
pozytywistą”. Niezbyt się tym przejmuję,
bo bardziej od bycia modnym cenię bycie
autentycznym.
Dla prof. Piotra Sztompki forma prezentacji swoich zbiorów na wystawie to szansa
na relację bardziej intymną, na podzielenie
się swoimi wrażeniami czy przeżyciami z wybranymi, tymi, którzy chcą, przyszli celowo,
a nie natknęli się po drodze, surfując po sieci.
Którzy na moje zdjęcia zechcą popatrzeć,
a nie tylko przypadkowo je dostrzec.
Wystawa potrwa do 19 października br.
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PÓŁKA NOWOŚCI
POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
Julian Maślanka
Szkice z dziejów literatury i kultury
(Idee – motywy – wartości)
Książka zawiera wybór 16 rozpraw z prac powstałych głównie (13 z nich) w latach 2004–
2012. Dotyczą one różnych problemów, odnoszących się w większości do XIX stulecia, choć
niektóre sięgają do czasów dawniejszych: do
średniowiecza (Podanie o Walgierzu z Tyńca)
i baroku (Paradoksy sarmatyzmu), a z drugiej
strony – do wieku XX (np. szkic O „Wspomnieniach wojennych” Karoliny Lanckorońskiej). Problematyka obejmuje zjawiska utrwalone od dawna w świadomości i historii oraz literaturze
naszego narodu: patriotyzm, niepodległość narodowa, despotyzm zaborców w okresie porozbiorowym, zwłaszcza rosyjski, w ocenie Adama
Mickiewicza (też Mikołaja Karamzina, a nawet noblisty Josifa Brodskiego
i innych), a także pruski i poniekąd też austriacki (w szkicach o Julianie Klaczce), a wreszcie terroryzm hitlerowski w latach okupacji niemieckiej, ukazany przez Karolinę Lanckorońską. Osobną grupę stanowią
zagadnienia edytorsko-tekstologiczne (Beniowski Juliusza Słowackiego,
dramaty Cypriana Kamila Norwida), a ponadto jeszcze szkice o Literaturze
słowiańskiej Adama Mickiewicza, albumie Teofila Lenartowicza Umarli
i żywi, dramacie Antoniego Langego Wenedzi i na zamknięcie tekst Nieco
o godności w literaturze. Książka zawiera 11 rysunków Norwida.

WYDAWNICTWO SPRINGER
Angiogenesis and Vascularisation:
Cellular and Molecular Mechanisms
in Health and Diseases
pod redakcją Józefa Dulaka,
Alicji Józkowicz i Agnieszki Łobody
Tworzenie naczyń krwionośnych jest niezbędne dla rozwoju organizmu, a zaburzenie tego procesu towarzyszy wielu chorobom. Książka pod redakcją naukowców
z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ kierowana jest do osób zainteresowanych biologią i medycyną naczyniową: nie tylko zaawansowanych badaczy, ale także doktorantów i studentów. W 18 rozdziałach
napisanych przez międzynarodowe grono specjalistów dokonano
przeglądu aktualnego stanu wiedzy w tej dziedzinie, niezwykle szybko rozwijającej się na pograniczu biologii molekularnej, biotechnologii i medycyny. Ciekawość osób zainteresowanych rolą angiogenezy
w chorobach układu krążenia, cukrzycy, nowotworach czy reumatoidalnym zapaleniu stawów mogą wzbudzić zarówno rozdziały opisujące molekularne i komórkowe podłoże angiogenezy, jak i te dyskutujące
zaburzenia tego procesu i sposoby przeciwdziałania stosowane w terapii tych schorzeń.
Zaproszenie do przygotowania tej książki jest wyrazem uznania dorobku zespołu krakowskiego, który odkrył mechanizmy mogące być
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podstawą opracowania nowych sposobów leczenia, na przykład, nowotworów (http://biotka.mol.uj.edu.pl/zbm/). Zakład Biotechnologii
Medycznej prowadzi takie badania, między innymi wspólnie z firmą
biotechnologiczną Selvita, w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W roku 2011 Zakład był organizatorem 6. Europejskiej Konferencji Biologii Naczyniowej. Profesor
Józef Dulak jest od roku 2013 prezesem European Vascular Biology
Organisation.

WYDAWNICTWO ANTYKWA
Łukasz Stypuła
Keter malchut Szlomo ibn Gabirola
Książka Łukasza Stypuły, młodego judaisty
i religioznawcy, który uzyskał niedawno doktorat nauk humanistycznych w Instytucie Religioznawstwa UJ, profesjonalnie wprowadza
w niezwykłą twórczość średniowiecznego poety, myśliciela i mistyka żydowskiego Szlomo
ibn Gabirola, którego w Europie znano przez
długi czas wyłącznie pod imieniem Awicebron.
W publikacji, na którą składa się wprowadzenie, tekst hebrajski, tłumaczenie i komentarz, autor ukazał krótki zarys
dziejów Andaluzji, gdzie Ibn Gabirol urodził się i tworzył, żyjąc w wielokulturowym środowisku Malagi, Saragossy i Kordoby. Wywarło ono
silny wpływ na autora poematu Keter malchut (Korona królestwa).
Starożytna filozofia grecka w przekazie arabskim, średniowieczny islam, judaizm starożytny i rabiniczny, żydowska mistyka i kabała oraz
chrześcijaństwo współtworzyły jego „świat myśli i ducha”, który opisywał i przedstawiał poetycko w coraz bardziej zapominanym przez
jego pobratymców języku hebrajskim. Doktorowi Łukaszowi Stypule
zawdzięczamy przypomnienie jego postaci oraz poematu Keter malchut i – co ważniejsze – pierwszą próbę jego spolszczenia, a także
opatrzenie go komentarzem odkrywającym sposób myślenia i źródła,
jakimi się posługiwał Ibn Gabirol. Ta niełatwa lektura przybliża nas do
nieznanego większości Polaków skarbca kultury żydowskiej powstałej
w środowisku sefardyjskim na obszarze określanym przez muzułmanów Al-Andalus.
Krzysztof Pilarczyk

INSTYTUT GEOGRAFII
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UJ
Danuta Ptaszycka-Jackowska
Geografia turystyczna Francji
W ostatnim czasie ukazała się długo oczekiwana praca prof. Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej z Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ, zatytułowana Geografia
turystyczna Francji. Jest to pierwsza w języku polskim monografia dotycząca geografii
turystycznej państwa zaliczanego do ścisłej
czołówki światowej w turystyce międzynarodowej. Już tylko ten fakt wskazuje na rangę tej publikacji w polskiej
literaturze geograficznej. Praca ma oryginalny układ treści, oparta została na bogatym materiale statystycznym, kartograficznym i na francuskiej literaturze naukowej. Stanowi podsumowanie wieloletnich
badań autorki prowadzonych w różnych regionach Francji.
Francja jest krajem charakteryzującym się szczególnym urozmaiceniem środowiska przyrodniczego i bogactwem zasobów kulturowych.
Na pozycję turystyki w tym kraju mają wpływ nie tylko walory przyrodnicze, kulturowe czy krajobrazowe. Ważną rolę odgrywa polityka społeczna i ekonomiczna państwa, zagospodarowanie na rzecz turystyki,
decyzje organizacyjne. We Francji od wieków rozwijały się różne formy
turystyki, a ich różnorodność zaznacza się szczególnie obecnie.
Przedmiotem badań jest Francja kontynentalna łącznie z Korsyką, a pod
względem merytorycznym autorka skupiła się szczególnie na tych wątkach turystycznych, które rzadziej omawiane są w literaturze.
Praca podzielona została na siedem rozdziałów. Otwiera ją prezentacja
zróżnicowania przyrodniczego i kulturowego Francji. Kolejny rozdział odnosi się do historii turystyki francuskiej. Autorka omawia tu rozwój form
turystyki oraz prezentuje interesujące informacje o pierwszych przewodnikach, najstarszych organizacjach turystycznych, dokumentach paszportowych i wizowych i innych decyzjach dotyczących organizacji turystyki
we Francji w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku. Na uwagę zasługuje charakterystyka wielkoprzestrzennych planów zagospodarowania
turystycznego czterech regionów Francji z lat 60. ubiegłego wieku i zakres ich zrealizowania. W następnym rozdziale autorka skoncentrowała
swoją uwagę na różnorodnej problematyce obecnego zagospodarowania
turystycznego. Zaprezentowała również zagadnienia dotyczące ruchu turystycznego, omawiając podróże Francuzów wewnątrz kraju i ich wyjazdy
zagraniczne oraz przyjazdy obcokrajowców. Takie ujęcie pozwoliło na dokonanie bilansu turystów na terenie Francji.
W dalszej kolejności autorka zaprezentowała różne formy turystyki francuskiej, usystematyzowane według celów uprawiania poszczególnych
form, form specyficznych dla niektórych grup społecznych, używanych
środków transportu. Ta część jest propozycją autorki uporządkowania
stosowanej systematyki ruchu turystycznego i terminologii. Warto podkreślić, że obok wersji polskiej danego pojęcia podawana jest oryginalna
nazwa francuska. Następną część poświęcono głównym kierunkom podróży turystycznych we Francji. Omówione zostały kolejno: wybrzeża
morskie, góry, miasta, tereny wiejskie, przyrodnicze obszary chronione,
miejsca i punkty zainteresowań turystycznych oraz szlaki turystyczne.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że prof. Ptaszycka-Jackowska
zrywa z dotychczasowym szablonem, zgodnie z którym podsumowanie
poruszanej problematyki prezentowano według regionów turystycznych.
Przedstawiła natomiast interesującą koncepcję pokazania koncentracji
przestrzennej uprawiania różnych form turystyki we Francji, stosując
podział przestrzenny obejmujący elementy powierzchniowe, punktowe
i liniowe. Ostatni rozdział został poświęcony wybranym problemom
współczesnej fazy rozwoju turystyki francuskiej: zarządzaniu turystyką
(instytucje i organizacje), efektom społeczno-ekonomicznym turystyki,
miejscu Francji w turystyce światowej i europejskiej, a także francuskiej
polityce rozwoju turystyki.

Rozważania autorki pozwalają nam uświadomić sobie, między innymi, że w wielu dziedzinach turystyki Francja zajmuje czołowe miejsce
w skali światowej i europejskiej, że kraj ten umiejętnie łączy politykę
ekologiczną z ekonomiczną w ramach przyrodniczych obszarów chronionych – parków narodowych i regionalnych. Na wyróżnienie zasługują francuskie rozwiązania społeczno-ekonomiczne, a wśród nich kształtowany od końca XIX wieku wymiar czasu wolnego, turystyka osób
niepełnosprawnych, turystyka na obszarach wiejskich. Znaczna część
Francuzów i turystów zagranicznych posiada we Francji własne domy,
apartamenty lub mieszkania w regionach turystycznych, a specjalnościami francuskiej turystyki są doskonała kuchnia i unikatowej jakości
wina.
W zakończeniu prof. Danuta Praszycka-Jackowska podkreśla, że chciałaby, aby prezentowane w książce doświadczenia francuskie mogły być
przenoszone w większym niż dotychczas zakresie na teren polskiego rynku turystycznego.
Zachęcamy do lektury tej interesującej książki (227 stron), której walor merytoryczny wzbogaca zestaw blisko 230 fotografii, w większości
wykonanych przez autorkę, 56 tablic, 31 rycin. Książkę można nabyć
poprzez stronę internetową www.geo.uj.edu.pl
Red.

WYDAWNICTWO M
Hubert Wołącewicz
Kardynał Franciszek Macharski
Książka stanowi opowieść będącą zredagowaną wersją rozmów, jakie autor przeprowadził
z licznymi współpracownikami, przyjaciółmi
oraz członkami rodziny kardynała Franciszka
Macharskiego – świadkami jego życia, a także
wieloletniej posługi na stolicy arcybiskupów
krakowskich.
Narracja została uzupełniona obszerną kwerendą w archiwum krakowskiej kurii – jej owocem
jest bogato udokumentowany prolog, a także aneks zawierający fragmenty tekstów oraz wypowiedzi Kardynała, ukazujących niepowtarzalny styl
bycia arcybiskupa seniora.
W naszej publikacji staramy się zrozumieć i przybliżyć czytelnikowi sylwetkę jednego z najbardziej charakterystycznych hierarchów Kościoła
katolickiego w Polsce – Franciszka kardynała Macharskiego, przyjaciela
i powiernika św. Jana Pawła II.
***
Przełom lat 70. i 80. to nie były łatwe czasy dla Polski i Kościoła. Przepełniały je napięcia polityczne, które sprawiały, że trzeba było się wykazywać niebywałą ostrożnością i umiejętnościami dyplomatycznymi
w relacjach z tak zwaną władzą ludową. Jednocześnie nie sposób było
przechodzić obojętnie, zwłaszcza na początku lat 80., obok osób potrzebujących, rzesz ludzkich pozostających w niezwykle trudnym położeniu
duchowym i materialnym na skutek wzburzenia społecznego i kryzysu
gospodarczego w Polsce, spowodowanego przez ową „ludową władzę”.
Rąk wyciągniętych w kierunku Kościoła w geście poszukiwania pomocy
i wsparcia było bardzo wiele.
I ręce te napotykały konkretną pomoc. W tamtym niełatwym okresie,
zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego, Ksiądz Kardynał wykazał się ogromnym zmysłem roztropności, wielkim taktem i mądrością.
Ufny w Bożą Opatrzność, pełnił swoją służbę i świadczył wiele dobra
rodzinom osób represjonowanych, a także samej „Solidarności”, między
innymi poprzez utworzony przy kurii krakowskiej Komitet Pomocy Więźniom i Internowanym, a także poprzez fakt pełnienia funkcji, jeśli można
tak powiedzieć, kapelana osób internowanych. Zdarzało się bowiem, że
Ksiądz Kardynał osobiście odwiedzał w więzieniach internowanych działaczy opozycji.
Andrzej Zoll, fragment książki
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WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Health and Resilience
pod redakcją
Tadeusza Mariana Ostrowskiego,
Iwony Sikorskiej
Monografia zawiera artykuły dotyczące zdrowia
psychicznego i odporności w różnych perspektywach. Odporność jest nie tylko podstawową
kategorią psychopatologii rozwojowej i psychologii pozytywnej, ale także odnosi się do rozwoju, edukacji, rodziny i psychologii zdrowia oraz
do psychoneuroimmunologii. W książce zaprezentowane są teoretyczne modele odporności, mechanizmy i procesy
związane z ochroną zdrowia i odporności oraz zawiera przegląd koncepcji odporności związanych z wzorcami adaptacji w niekorzystnych sytuacjach, a także przykłady wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Opus citatum – o cytacie w kulturze
pod redakcją Justyny Tabaszewskiej i Anny
Jarmuszkiewicz
Prezentowana książka podejmuje ważny problem – form obecności przeszłości, pamięci,
tradycji, wartości oraz budowania znaczenia
w praktykach kulturowych teraźniejszości –
dla kultury w ogóle, a kultury współczesnej
w szczególności. Ukazanie tego złożonego
i trudnego zagadnienia poprzez zjawisko cytatu właśnie wydaje się doskonałym pomysłem;
pozwala bowiem w sposób konkretny, jednorodny metodycznie oraz
analitycznie operacyjny i efektywny przedstawić panoramiczny ogląd
tyleż stałych, inwariantnych, co historycznie zmiennych cech rozpatrywanej problematyki.
Z recenzji Ryszarda Nycza
Marek Bankowicz
Krytycy marksizmu
Z treściami marksizmu polemizowała wielka rzesza filozofów i myślicieli politycznych,
z których co najmniej kilkudziesięciu wniosło
do tej dyskusji znaczący i oryginalny wkład.
Całościowe ujęcie krytycznej dyskusji z marksizmem wymagałoby więc osobnej encyklopedii, a kto wie, czy w ogóle dokonanie takiej
wszechstronnej i całościowej prezentacji w tym
aspekcie byłoby wykonalne. Każde zatem opracowanie tego tematu nieroszczące sobie ambicji encyklopedycznych
lub niepomyślane jako monumentalna monografia z konieczności musi
stać się analizą selektywną.
Niniejsza książka stanowi właśnie próbę takiego selektywnego i zarazem syntetycznego spojrzenia o charakterze panoramicznym na
problem, który można by zdefiniować w taki oto sposób – marksizm
w oczach krytyków. Odwołuje się ona do czternastu nader wartościowych pod względem merytorycznym i pasjonujących w sensie intelektualnym polemik z marksizmem. Niektórzy z omawianych tu myślicieli
prowadzili z marksizmem polemikę wielkich kwantyfikatorów, potępiali go bezkompromisowo i uważali za jedno z największych zagrożeń
dla świata. Drudzy uprawiali krytykę zniuansowaną, ostrożną i obiektywną, szanującą wszelkie rygory i ograniczenia analizy naukowej, dostrzegając w marksizmie treści kontrowersyjne czy nawet niebezpieczne, ale starając się znaleźć w nim także jakieś pozytywne cechy.
Fragment książki
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Current Problems
of University Management
pod redakcją Tadeusza Wawaka
W książce omówione zostały problemy zarządzania uczelnią. Autorami poszczególnych
rozdziałów są uczeni z USA, Rosji, Algierii,
Ukrainy i Polski. Każdy z nich prezentuje problemy istniejące w ich własnym środowisku
akademickim w oparciu o osobiste doświadczenia. Podjęte tematy obejmują, między innymi, promowanie uczelni, procesy globalizacji
i integracji, proces boloński, internacjonalizację szkolnictwa wyższego.
Marcin Filipowicz
Panowie, bądźmy Czechami,
ale nikt nie musi o tym wiedzieć...
Wzorce męskości w kulturze czeskiej
XIX wieku
Celem książki Marcina Filipowicza jest prześledzenie konstrukcji czeskiej XIX-wiecznej
męskości z uwzględnieniem różnych uwikłań
kulturowych czeskiego projektu narodowego.
[…] W swoich analizach koncentruje się na
różnego typu dyskursach: lingwistycznym, literackim i masowym [...]. Książka zawiera bardzo wartościowy ogląd
XIX-wiecznej kultury czeskiej pod względem kreowanych w niej
wzorców męskości. Stanowiące jej zaplecze szerokie tło oraz dyscyplina metodologiczna sprawiają, że z pewnością zainteresuje nie tylko
specjalistów, ale też szerszy krąg czytelników.
Z recenzji Joanny Goszczyńskiej
Glosariusz terminologii fotochemicznej
przekład Jan Najbar, Andrzej M. Turek
Publikacja jest tłumaczeniem opracowania Podkomisji Fotochemii IUPAC wydanego w „Pure
and Applied Chemistry” 79, 293–465 (2007), zawierającego najnowsze, zaktualizowane zalecenia IUPAC. Jest to już trzecie z kolei rozszerzone
i uzupełnione opracowanie, w którym dokonano
pewnych zmian terminów dotyczących energii
promieniowania, tak aby były one w pełni zgodne z nazewnictwem międzynarodowym.
Mateusz Stępień
Spór konfucjanistów z legistami.
W kręgu chińskiej kultury prawnej
Kultywowanie postawy etnocentrycznej na niwie umysłowej jest dziś nie tylko niestosowne,
lecz także nierozważne. Szeroka, wielodziedzinowa i wieloaspektowa konfrontacja kultury
zachodniej z kulturami azjatyckimi to obecnie
intelektualna powinność, gdyż skutki zaniechania w tej dziedzinie mogą być wyłącznie
negatywne. Dlatego przedsięwzięcie Mateusza
Stępnia zasługuje na najwyższe uznanie. Jego książka stanowi milowy
krok w dziele przyswajania polskiemu czytelnikowi podstaw chińskiej
myśli społecznej, politycznej i prawnej.
Z recenzji Krzysztofa Kosiora

Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji
Pytania, problemy, perspektywy
pod redakcją Anny Pilch,
Magdaleny Trysińskiej
Niniejszy tom przynosi wiele istotnych dla
edukacji polonistycznej – czy szerzej: humanistycznej – spostrzeżeń, od zorientowanych antropologicznie, w których pojawia się refleksja
nad miejscem oraz rolą szkoły (dawniej i dziś)
w doświadczeniu kolejnych pokoleń i epok, po
zagadnienia związane z formami i treściami
kształcenia, zarówno literackiego, jak i językowego.
Z recenzji Elżbiety Wichrowskiej
Joanna Wolska-Lenarczyk
Epifania pustki.
Wizja pięknej śmierci w Hōjō no umi
Yukio Mishimy (1925–1970)
Niniejsza książka jest poświęcona analizie tetralogii Hójó no umi – znanego i cenionego na
świecie pisarza japońskiego Yukio Mishimy
(1925–1970). Tetralogia stanowi opus magnum, a zarazem testament literacki pisarza,
który miłośnikom literatury japońskiej znany
jest nie tylko ze swej twórczości literackiej,
lecz także dzięki kontrowersyjnej samobójczej śmierci (seppuku). Książka, która stanowi pierwszą poważną analizę naukową tetralogii w polskiej literaturze przedmiotu, skierowana jest przede wszystkim do japonistów i literaturoznawców, z powodzeniem jednak może sięgnąć po nią
każdy zainteresowany twórczością oraz zagadką śmierci Yukio Mishimy.
Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Regionalne elity polityczne w Polsce
Duże zainteresowanie politycznym centrum
sprawiło, że współcześnie dostępne publikacje
koncentrują się raczej na elitach krajowych.
Na rynku wydawniczym nadal brakuje opracowań, które ukazywałyby rolę regionalnych
elit politycznych w życiu społeczności. Celem
monografii jest choćby częściowe zapełnienie
istniejącej luki badawczej i uświadomienie, jak
istotne znaczenie dla szeroko rozumianego rozwoju regionalnego mają funkcjonujące w województwach elity polityczne.

Księgarnia Akademicka
Wojciech Ligęza
Pod kreską

Beata Polanowska-Sygulska
Między filozofią polityczną a filozofią
prawa
Autorka, znana ze swych publikacji poświęconych problematyce z pogranicza filozofii
prawa i filozofii politycznej, w zamieszczonych w tomie tekstach porusza problematykę
wolności, różnych jej koncepcji, zwłaszcza
rozróżnienia między wolnością negatywną i pozytywną, odgrywającego istotną rolę
w pracach Isaiaha Berlina, odnosi się także
do opublikowanej przez Michaela Ignatieffa biografii Berlina, zwracając uwagę na jego ukształtowanie przez trzy tradycje kulturowe,
ponadto poddaje analizie doktrynę rządów prawa w myśli Friedricha
A. Hayeka i podejmuje zagadnienie filozoficznych podstaw chicagowskiej szkoły ekonomicznych podstaw prawa (Law & Economics).
Miłowit Kuniński

Polska Akademia Umiejętności
Zdzisław Jan Ryn
Ignacio Domeyko la vida y la obra
Książka jest hiszpańskim przekładem wydanego w 2006 roku kalendarium życia Ignacego Domeyki. Jak pisze autor: pracę nad tą
książką zaliczam do najpiękniejszych przygód mojego życia. Domeyce zawdzięczam
wiele: pomyślność misji dyplomatycznej
w Chile i ceremonię Mari Mari Peni, podczas której zostałem pasowany na Białego
Brata Indian Araukanów. Towarzyszyłem
Domeyce w podróży morskiej z Europy do Chile, oddychałem tym
samym powietrzem na szczytach Andów i na chilijskich wulkanach.
Jak Domeyko zachwycałem się blaskiem Kordylierów i zaglądałem
do dymiących wulkanów Araukanii i Atacamy. Na szczytach Andów
modliłem się słowami Domeyki, a w ich cieniu tęskniłem jak on za
Polską. Z jego listów poznałem smak tęsknoty za bliskimi i uczyłem
się najpiękniejszego z uczuć umiłowania Ojczyzny. Nie mogę więc powiedzieć, abym pracował nad kalendarium życia Domeyki bezinteresownie. Zyskałem wiele, poznając świat i ludzi.

Biblioteka „Niedzieli”
Zdzisław Jan Ryn
Lekarz, podróżnik, dyplomata
wywiady, artykuły,
wspomnienia 1991–2013

Ileż uroku w tych niewielkich objętościowo
cackach! Jakaż lekkość! Biorąc pod uwagę,
rzecz jasna, kaliber poruszanych zagadnień.
Mamy tu przegląd skrzydlatych myśli, z dziedzin bliskich każdemu humaniście, od starożytności po współczesność. A wszystko zanotowane „pod kreską”, jakby od niechcenia,
bo oto właśnie pewien szczegół, podróż studialna, wizyta w przybytku sztuki wywiodły
z magazynów pamięci tę lub inną cytatę, nakierowały uwagę na obrosłą
komentarzami uczoną anegdotę.
Wspaniała lektura, urzekający język, festiwal erudycji!

Książka zawiera bogactwo życia, pracy i doświadczeń prof. Zdzisława Jana Ryna jako
lekarza, podróżnika, naukowca i dyplomaty.
W wywiadach i artykułach poznajemy profesora nie tylko jako wybitną osobowość
naukową, człowieka renesansu o wielu zainteresowaniach i pasjach, które zgłębia mimo
upływających lat, ale też człowieka barwnego, piewcę Ameryki Łacińskiej – kontynentu, który go oczarował wiele lat temu i któremu poświęcił wiele lat życia osobistego, zawodowego i naukowego.

Ze wstępu Janusza Szubera

ks. Ireneusz Skubiś
alma mater nr 168

125

obraz/ciało

BUNKIER SZTUKI, SPLOT FUNDACJA,
MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY
Obraz/Ciało
pod redakcją Pawła Brożyńskiego,
Małgorzaty Jędrzejczyk

1

Publikacja jest zbiorem tekstów prezentujących wybrane zagadnienia z obszaru trwającej
od kilku dekad dyskusji o obrazie. Stanowi
podsumowanie zainicjowanego w 2009 roku
w Krakowie projektu „Dyscypliny/sztuki”
(Fundacja SPLOT, Bunkier Sztuki, Małopolski
Instytut Kultury), którego celem było stworzenie przestrzeni debaty, a nierzadko również sporu, na polu filozofii
i teorii sztuki.
Autorzy problematyzują kluczowe dotyczące medium pytania, między
innymi z perspektyw: koncepcji pola, intertekstualności, psychologii
percepcji i psychoanalizy. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest także cielesność, ustanawiająca alternatywny sposób czytania,
niekiedy w poprzek ich zasadniczej treści. Ciału dedykowane jest jednak przede wszystkim wizualne uzupełnienie książki, w postaci filmu
Tomasza Kozaka Flash of the new Flesh 1. W tomie znalazły się teksty
Pawła Brożyńskiego, Małgorzaty Jędrzejczyk dyscypliny/sztuki, Gabriele Werner Nie każdy zwrot ku obrazowemu oznacza to samo. O koncepcjach Gottfrieda Boehma i W.J.T. Mitchella oraz nieoczekiwanym
spotkaniu z teorią mediów Friedricha Kittlera na polu (braku) teorii
obrazu, Wolframa Pichlera W stronę historii sztuki pola obrazu, Stanisława Czekalskiego Wizualna intertekstualność, Josefa Vojvodíka Siła
dotyku – nowoczesność anachronizmu. O filozofii sztuki Georges’a Didi-Hubermana, Stefana Neunera Dwoistość obrazu. Problem „widzenia jako” u Jaspera Johnsa, Richarda Wollheima i Ludwiga Wittgensteina, Romana Dziadkiewicza Fizjologia obrazów, Tomasza Kozaka
Wokół krytyki rozumu kinematograficznego.
Książkę pobierać można za pośrednictwem portalu Academia.edu
https://www.academia.edu/5632926/Obraz_cialo_-_pod_red._Pawla_
Brozynskiego_i_Malgorzaty_Jedrzejczyk
Cyfrowego Repozytorium Historii Sztuki http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/2472/ lub https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3441

Wydawnictwo Muzeum Narodowego
w Krakowie
Maksymilian Gierymski
Dzieła, inspiracje, recepcja
Dwa największe polskie muzea narodowe prowadzą wspólny projekt pod nazwą
„Bracia Gierymscy”. Składają się nań dwie
wystawy oraz interdyscyplinarne zadanie
badawcze, prowadzone w Muzeum Narodowym w Krakowie, łączące pracę historyków sztuki i konserwatorów. Jego celem
podstawowym jest rozpoznanie i określenie
techniki i technologii malarskiej starszego
z braci, Maksymiliana, co pozwoli wzbogacić naszą wiedzę o sztuce
polskiej XIX wieku. W rezultacie w roku 2016 powstanie w Muzeum
Narodowym w Krakowie pełny katalog dzieł wszystkich Maksymiliana
Gierymskiego.
Zanim otrzymamy tę ważną dla historii polskiej sztuki publikację, zapraszamy na wystawy braci Gierymskich. Muzeum Narodowe w Warszawie prezentuje twórczość Aleksandra, a Muzeum Narodowe w Kra-
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kowie – Maksymiliana. Jest to pierwsza po niemal 40 latach ekspozycja
jego dzieł w naszej instytucji. W odróżnieniu od poprzedniej, monograficznej, obecna jest znacznie poszerzonym i pogłębionym przedsięwzięciem, dzięki wspomnianemu projektowi badawczemu oraz dzięki
pomysłowi autorki wystawy, Aleksandry Krypczyk, aby twórczość
Gierymskiego pokazać w kontekście monachijskiego środowiska artystycznego, co wzbogaca ekspozycję o kilkadziesiąt dzieł innych artystów.
Dopełnieniem naszej wystawy jest też uwzględnienie w niej recepcji
twórczości Gierymskiego, podjęcie zagadnień tyczących jego warsztatu malarskiego oraz urządzenie multimedialnego Gabinetu dzieł zaginionych.
Istotną rolę w tak pełnym przedstawieniu dzieła jednego z najwybitniejszych polskich twórców, o którym Aleksandra Krypczyk pisze, iż
był artystą o warszawskich korzeniach i europejskim formacie, odgrywa katalog towarzyszący wystawie. W nim czytelnik znajdzie i biografię Gierymskiego, i naukowe omówienie jego twórczości, także teksty
o stosunku do niej polskiej i niemieckiej krytyki, a z drugiej strony
– o jego samego poglądach na sztukę.
W katalogu zawarto również pierwsze wyniki badań konserwatorskich.
Mamy w Muzeum nadzieję, że tak pełne przedstawienie dorobku autora Patrolu powstańczego, z równoczesną możliwością zapoznania się
w Warszawie z twórczością jego brata, uznawanego za najwybitniejszego artystycznego spadkobiercę Maksymiliana, stanie się podstawą
nowej interpretacji malarstwa obu Gierymskich, a równocześnie przyniesie publiczności wielką estetyczną satysfakcję.
Zofia Gołubiew
Notae Numismaticae
Zapiski Numizmatyczne t. VIII
Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejny,
VIII tom naszego czasopisma. Jest to tom wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, ukazuje się w 110. rocznicę podarowania zbiorów
i Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego społeczeństwu. Po drugie, 27 czerwca 2013 Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego po 74
latach zostało ponownie otwarte. Z tego powodu zmieniliśmy tradycyjną dla „Notae Numismaticae – Zapisków Numizmatycznych”, ustalaną według kryteriów
chronologicznych, sekwencję tekstów i jako pierwsze w kolejności zamieszczamy artykuły i teksty dotyczące Emeryka Hutten-Czapskiego,
jego zbiorów i Muzeum. Pozostałe artykuły zestawiliśmy według tradycyjnego układu.
[...] Wszelkie informacje dla autorów oraz archiwalne tomy naszego
czasopisma są dostępne na stronie www.muzeum.krakow.pl.
Redakcja
Rozprawy Muzeum Narodowego
w Krakowie
seria nowa, tom VI, rok 2013
Tom, który mamy przyjemność oddać w ręce
czytelników, nie jest numerem monograficznym. Problematyka publikowanych w nim
artykułów i wyników prac konserwatorskich
dotyczy sztuki różnych epok (od średniowiecza aż po wiek XX) i narodów (judaika, sztuka japońska), obejmując różnorodne obszary
działalności artystycznej: rzeźbę, malarstwo
(olejne i na desce), grafikę, rzemiosło artystyczne, a nawet modę.
W równym stopniu rekomendując wszystkie publikowane teksty, pragniemy zwrócić uwagę Państwa na trzy z nich, znajdujące się na po-

czątku tomu. Dotyczą one wczesnobarokowego (1617) przenośnego
ołtarza, notowanego w roku 1767 w kościele parafialnym w Bieczu,
a w 1913 roku zakupionego do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Ołtarz ten, wykonany z 232 płytek szklanych, ozdobionych na
zimno pod szkłem sposobami malarskimi i pozłotniczymi: amelierowaniem i eglomizacją, z racji swych znacznych rozmiarów i rzadko
stosowanej techniki stanowi cenne unicum w skali europejskiej. Stan
zachowania jego konstrukcji i dekoracji, niepokojący pomimo restauracji wykonanej w latach 1936–1938, skłonił do podjęcia prac konserwatorskich, które przeprowadzono w okresie od 13 grudnia 2007 do
20 września 2011 w pracowniach Muzeum Narodowego w Krakowie.
16 maja 2013 rozpoczął się (trwający do 18 maja 2014) pokaz konserwatorski w Galerii Rzemiosła Artystycznego MNK zatytułowany Ołtarz z Biecza – skarb uratowany; wówczas też odbyło się seminarium
poświęcone jego historii i konserwacji.
Owocem tych działań są trzy publikacje rozpoczynające aktualny tom
„Rozpraw”, przypominające o ważnym dokonaniu pracowni konserwatorskiej Muzeum w osobie Anny Pusoskiej (Konserwacja ołtarzyka
z Biecza w latach 2007–2011) oraz – dzięki artykułom Magdaleny Laskowskiej (Eglomizowany ołtarz z kościoła farnego w Bieczu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie) i Piotra Oszczanowskiego
(Ołtarz z Biecza – eksportowy wyrób śląskiego rzemiosła artystycznego
doby manieryzmu) – wprowadzające „uratowany skarb” w obieg naukowy, polecając go uwadze Państwa.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DPS
IM. ŚW. BRATA ALBERTA „ECCE HOMO”
125 lat dzieła brata Alberta.
Materiały z sesji
pod redakcją Stanisława Dziedzica
i Janusza M. Palucha
Publikacja zawiera teksty wystąpień i referatów wygłoszonych przez luminarzy krakowskiego świata nauki i kultury w ramach sesji
popularnonaukowej upamiętniającej 125.
rocznicę wydania przez Radę Miasta Krakowa pozwolenia dla Adama Chmielowskiego –
brata Alberta na prowadzenie na krakowskim
Kazimierzu tzw. ogrzewalni dla bezdomnych.
Dokument ów – umowa z Gminą Miasta Krakowa (notabene obwarowana wieloma ograniczeniami) – podpisany został 1 listopada 1888.
Rocznicowa sesja, w gmachu Urzędu Miasta Krakowa pamiętającym to
wydarzenie sprzed lat, odbyła się 16 listopada 2013. Celem organizatorów przedsięwzięcia i podejmujących odnośną tematykę było, poprzez
przypomnienie faktu historycznego o fundamentalnym znaczeniu dla
dziejów dobroczynności w Krakowie, przyczynienie się do ożywienia
obecnej świadomości społecznej.
Ten trud dzielą pospołu w codzienności (zarazem odpowiedzialni za
kształt sesji) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej – realnie
kontynuujący dzieło brata Alberta, aspirujący do roli nowoczesnego
ośrodka terminalnej opieki psychiatrycznej dla ponad dwustu osób,
oraz istniejące przy jego strukturach od 1991 roku Stowarzyszenie
Przyjaciół DPS im. św. Brata Alberta „Ecce Homo”, jako organ wspierający działania dyrekcji Domu i pomocny w staraniach o pozyskiwanie środków materialnych (m.in. wieloletni cykl charytatywnych koncertów albertyńskich).
Jacek Berwaldt

WYDAWNICTWO „DE GRUYTER“
Matthias Niedobitek (Hrsg.)
Europarecht.
Grundlagen der Union (t. I)
Politiken der Union (t. II)
Na rynku wydawniczym nie brakuje opracowań
dotyczących prawa i ustroju Unii Europejskiej.
Naturalnie, nie można mówić o niedostatku w tej
dziedzinie również w odniesieniu do rynku niemieckiego. Niemniej jednak recenzowane opracowanie zaskakuje przynajmniej z kilku powodów. Pierwszym (i najłatwiejszym w ocenie) jest
stwierdzenie, że jest to najobszerniejsze dzieło
na ten temat w ostatnich latach. Liczby mówią
zresztą same za siebie: tom I – 966 stron, tom II
– 1374. Drugi powód, również łatwy do zweryfikowania, to skład zespołu autorskiego. Tworzą
go znani i uznani uczeni, których nazwiska są rękojmią jakości opracowanych przez nich części
przedmiotowego dzieła. Ich wyliczenie jest zatem tutaj więcej aniżeli tylko grzecznościowym
ukłonem: Joachim Gruber, Ines Härtel, Dieter
Kugelmann, Roman Lehner, Siegfried Magiera,
Walter Obwexer, Werner Schroeder, Karl-Peter
Sommermann, Stefan Storr, Wolfgang Weiß (t. I) oraz Hermann-Josef
Blanke, Robert Böttner, Hans-Joachim Cremer, Ulrike Davy, Astrid Epiney, Ludwig Gramlich, Peter Hilpold, Stephanie Jungheim, José Martinez, Kerstin Odendahl, Eckhard Pache, Matthias Rossi (t. II). Czytając
tę listę, aż trudno uwierzyć, że Matthiasowi Niedobitkowi, pod którego
redakcją dzieło się ukazało, udało się zebrać plejadę takich autorów. Nie
mówiąc już o jego organizacyjnym wysiłku skoordynowania pracy tak
licznego zespołu.
Najważniejszym jednak powodem komplementowania monografii jest,
po trzecie, jej zawartość. Na nic bowiem zdałyby się i obszerność, i najlepsze nawet nazwiska, gdyby treść opracowania nie poszerzała zasobu
naszej wiedzy o Unii Europejskiej lub, co gorsza, była podana w sposób
odległy od pożytecznego zaspokojenia naszej ciekawości. To prawda, że
powiększaniem wiedzy szczycą się różni autorzy, gdyż jest to, jeśli wolno
to tak ująć, minimum minimorum tego, czego od każdej nowej książki
wymagamy. Na tym jednak w przypadku dzieła Matthiasa Niedobitka nie
koniec. Rzeczywiste novum przedstawia bowiem struktura zaprezentowanego w dziele wykładu, która znacząco odbiega od ustalonej dogmatyką
prawa konstytucyjnego. Nie zapoznajemy się tutaj bowiem wyłącznie
z klasycznym schematem opisującym i systematyzującym prawo Unii
Europejskiej bądź też – szerzej – przedstawiającym jej funkcjonowanie
i zorganizowanie instytucjonalne, ale odkrywamy ze zdumieniem nowatorskie zastosowanie analizy zadaniowej. Miejsce statycznego opisu unijnej konstrukcji ustrojowej de lege lata zastępuje tak oto dynamiczny rozbiór procesu ustrojowego (w) Unii Europejskiej. Oglądamy zatem także
przyczynę, a nie tylko – jak ma to miejsce najczęściej w literaturze przedmiotu – sam skutek. To tymczasem pozwala lepiej formułować zarówno
zmiany w prawie, jak i postulaty de lege ferenda w odniesieniu do całości
unijnego procesu ustrojowego. Zwłaszcza dlatego, że widzimy tu dany
problem w przekroju przyczynowo-skutkowym, a nie jedynie w kostiumie deskrypcji udającej przy tym odkrywczość. Przy wszystkich powyższych uwagach nie może, naturalnie, zabraknąć również jednozdaniowego przynajmniej odniesienia się do przywołanego w pracy piśmiennictwa.
Jeżeli własna kwerenda nie myli, to mamy w przypadku dzieła Matthiasa
Niedobitka et consortes do czynienia z najobszerniejszym doborem przykładów literatury fachowej, co w połączeniu z aktualnym stanem cytowanego ustawodawstwa Unii Europejskiej dało pierwszorzędny efekt. Taki,
że aż prosi się o przetłumaczenie na język polski.
Jan W. Tkaczyński
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KLUB CZYTELNIKA „ALMA MATER”
Szanowni Państwo!
Ukazujące się od 1996 roku czasopismo uniwersyteckie „Alma Mater” służy do
prezentacji życia wspólnoty akademickiej najstarszej polskiej uczelni. W ciągu
osiemnastu lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracowników
i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukcesywnie
zwiększała się częstotliwość ukazywania się pisma – kwartalnik stał się naj
pierw dwumiesięcznikiem, a następnie miesięcznikiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzymywaniem najnow
szych edycji uniwersyteckiego czasopisma proponujemy członkostwo w Klubie
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpłaci na konto Uniwersytetu Jagielloń
skiego dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej, staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą
gratisowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fun
dusze zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na
pokrycie kosztów druku i dystrybucji pisma.

Dokonując wpłaty na podane na odwrocie konto, należy jednocześnie przesłać na adres redakcji wypełnioną deklarację:
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon – faks – e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolwent UJ: tak

nie

Jeśli tak, proszę podać wydział, kierunek i rok ukończenia studiów:

..........................................................................................
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2014 r.
Proszę o zap is an ie mnie do Klubu Czytelnika „Alma Mater” i regularne przesyłanie miesięcznika UJ.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na opublikowanie mojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania na liście członków Klubu w miesięczniku „Alma Mater”.
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . .
128

alma mater nr 168

Fot. Jakub Śliwa

Pierścień rektorski, Kraków, 1900;
dar społeczeństwa Wielkopolski i Pomorza
na Jubileusz 500-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Fot. Anna Wojnar
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