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OD REDAKCJI
21 lutego przypada, uchwalony w 1999 roku przez UNESCO,
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ustanowiono go dla
upamiętnienia dramatycznych wydarzeń w Bangladeszu w 1952
roku, podczas których pięciu studentów Uniwersytetu w Dhace zginęło w demonstracji, domagając się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.
O tym, jak ważne powinno być to święto także dla Polaków,
wiedzą profesorowie i studenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a także członkowie Koła Naukowego Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia, Stowarzyszenia Polonistów i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, którzy w dniach
21 lutego – 25 marca 2017 organizują Miesiąc Języka Ojczystego.
Patronat nad przedsięwzięciem objęli minister nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosław Gowin, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, rektor UJ
prof. Wojciech Nowak, dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Renata Przybylska, Biblioteka Kraków oraz Narodowe Centrum Kultury.
W ramach Miesiąca Języka Ojczystego zaplanowano wiele wydarzeń, stawiających akcent na poprawność języka polskiego. Ich
punktem kulminacyjnym będzie III Dyktando Krakowskie, które zostanie zorganizowane w Auditorium Maximum 25 marca.
– Mowy naszej, „czystej jak łza, bożej jak modlitwa, słodkiej
jak miłość” trzeba bronić. O taki skarb nie tylko warto, ale trzeba
walczyć – podkreśla prof. Franciszek Ziejka w swoim artykule Ratujmy naszą mowę ojczystą, zamieszczonym w bieżącym numerze
„Alma Mater”. Pisząc o roli, jaką w walce o piękno języka ojczystego powinna odgrywać Rada Języka Polskiego, profesor ubolewa,
że z mocy ustawy jest ona tylko instytucją opiniodawczo-doradczą
i niczego nie może nakazać ani zakazać. Zdaniem profesora, aby
w kraju ruszyła szeroka akcja promująca urodę naszego języka,
potrzebne będzie „pospolite ruszenie”. W tym bardzo pomocne
mogłyby się okazać uniwersytety, z Uniwersytetem Jagiellońskim na
czele, a także Polska Akademia Nauk czy Polska Akademia Umiejętności. – Mogłyby one podjąć obliczoną na lata akcję tworzenia
w społeczeństwie polskim pewnego rodzaju snobizmu na posługiwanie się dobrą polszczyzną – pisze profesor.
O innych ciekawych, i bardzo aktualnych problemach dotyczących, między innymi, zmian klimatu pisze w swoim artykule dr hab.
Anita Bokwa z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
W lutowej edycji „Alma Mater” szczególnie polecam też artykuły,
których bohaterami są wyjątkowi ludzie związani z Uniwersytetem
Jagiellońskim i Krakowem. To właśnie im, w głównej mierze, poświęcone zostało obecne wydanie pisma.
Gratulujemy wszystkim uhonorowanym nagrodami pracownikom Uczelni, dziękujemy kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za
ponad jedenaście lat służby krakowskiemu Kościołowi, witamy nowego metropolitę krakowskiego Marka Jędraszewskiego, a wspominając zmarłego 29 grudnia 2016 trzykrotnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Aleksandra Koja – pochylamy głowy...
Rita Pagacz-Moczarska
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COLLEGIUM...
– NOWE MIEJSCE NA MAPIE
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ
K

Anna Wojnar

iedy sięgam pamięcią do czasów
studiów na Wydziale Prawa i Ad
ministracji UJ, widzę tłum studentów
oczekujących na zajęcia. Wchodzimy
do sali i czuję się szczęściarą, bo mam
miejsce siedzące. Nie tylko ze względu
na to, że znalazłam się w odpowiednim
miejscu pod drzwiami, ale też dlatego, że
mam szczęście studiować z kolegami, dla
których kindersztuba nie jest przejawem
stosowania braku równouprawnienia
wobec kobiet (co chyba nie jest obecnie
podejściem powszechnym). Oczywiście,
natężenie tłumu jest proporcjonalne do
przedmiotu (jego popularności lub obo
wiązkowego charakteru) czy uwielbienia
dla prowadzących zajęcia (nie wymienię
nazwisk, aby nie pominąć nikogo). Z tych
najbardziej obleganych wykładów lub ćwi
czeń pamiętam nie tylko ścisk w ławach,
ale też podłogę usłaną studentami i jeden
niezapomniany obrazek z Collegium
Novum: studenta siedzącego na szafie.
Z obecnej perspektywy jest to sytuacja
dosyć komiczna, ale wtedy nikt się nie dzi
wił, nawet prowadzący, który uwzględniał
obecność tego studenta, kierując od czasu
do czasu wzrok ku górze. Uspokoję tylko,
że student przeżył i szafa też.
Wydział Prawa od zawsze miał pro
blem „lokalowy”. Bo znajduje się w histo
rycznym sercu Uniwersytetu (na szczęście,
nikomu nie przyszło do głowy, aby to
zmienić). Nie narzekałam, bo to był „mój”
Wydział „mojego” Uniwersytetu, i uważa
łam, że lepiej, że byli studenci, a nie było
wystarczającej liczby i wielkości sal, niż
miałoby być odwrotnie. Poza tym warunki
sprzyjały integracji.
Niemniej jednak kolejni dziekani
Wydziału, prof. Jerzy Stelmach, prof. Ta
deusz Włudyka, podjęli działania w celu
polepszenia sytuacji. Rozbudowany zo
Nowy budynek dydaktyczny
Wydziału Prawa i Administracji UJ

stał budynek przy ul. Brackiej 12, który
wreszcie został oznaczony jako budynek
Wydziału Prawa i Administracji UJ, na
stępnie został wyremontowany i rozbu
dowany budynek przy ul. Olszewskiego 2.
Niektóre wykłady, gromadzące największą
liczbę słuchaczy, zostały przeniesione do
Auditorium Maximum.
W końcu nastała kadencja, jak się po
tem okazało – podwójna, zespołu, który
stanowili dziekan prof. Krystyna Chojnic
ka oraz prodziekani: prof. Janina Błachut,
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prof. Dorota Malec i prof. Jerzy Pisuliński.
Teamwork – w pełnym znaczeniu tego
zwrotu. Zespół ten kontynuował zamysł
rozbudowy i unowocześnienia infrastruk
tury Wydziału. Z powszechnie znanych
informacji wiem o zamiarach zakupu
kamienicy w centrum Krakowa i adaptacji
jej na budynek dydaktyczny. Pomysł ten
okazał się jednak nieadekwatny do potrzeb
Wydziału. Wtedy pojawiła się wizja budo
wy nowego wydziałowego obiektu przy
ul. Krupniczej 33a – tuż przy Auditorium

Sala audytoryjna licząca 556 miejsc, z możliwością
podziału na dwie za pomocą ruchomej ściany

Fot. Anna Wojnar

Wizyta przedstawicieli Rady Wydziału Prawa i Administracji w nowym obiekcie; 23 czerwca 2016

Maximum, w miejscu, które na pierwszy
rzut oka nie nadawało się pod budowę
nowej inwestycji, było niewielkich, a co
więcej – niestandardowych rozmiarów.
Determinacja dziekan Krystyny Choj
nickiej doprowadziła jednak do podjęcia
starań o tę nową przestrzeń dla Wydziału,
mimo nie zawsze przychylnych dla tego
przedsięwzięcia głosów. Przy udziale pani
kanclerz UJ udało się przygotować budyn
ki do rozbiórki i zostało ogłoszone postę
powanie przetargowe. Zresztą niejedno,
bo pierwsze musiało zostać unieważnione.
W ramach drugiego 16 lipca 2013 zosta
ła zawarta umowa z wykonawcą, który
miał budynek zaprojektować i wybudo
wać. Całkowity koszt inwestycji – około
20 milionów złotych – w całości został po
niesiony ze środków wypracowanych przez
Wydział. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji
administracyjnych, w tym pozwolenia na
budowę, 26 maja 2014 rozpoczęto prace.
Budowa trwała nieco ponad dwa lata, a za
kończyła się 31 sierpnia 2016 uzyskaniem
ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
W realizację tego przedsięwzięcia
byłam zaangażowana od końca maja
2015 roku, jako pełnomocnik rektora UJ
ds. prawnych. Widziałam, jak wiele osób
pracowało przy tej inwestycji z ramie
nia Wydziału oraz Uniwersytetu, wśród

Studenci podczas wykładu w jednej z sal nowego budynku

cji, dążąc do oszczędności każdej złotówki
Wydziału. Z ramienia Działu Inwestycji
bardzo rzetelnie zaangażował się Tomasz
Dąbrowski, pełniący funkcję inspektora
budowy, oraz kierownik Działu Teresa
Kozera. Dział Zamówień Publicznych
reprezentował ówczesny kierownik – Woj
ciech Kochan. Wsparcie okazały również
władze UJ z rektorem prof. Wojciechem

Nowakiem na czele oraz kanclerz UJ
Ewą PędrackąKwaskowską, zastępcą
kanclerza ds. technicznoinwestycyjnych
Gerardem Żychowiczem, kwestor UJ
Teresą Kapcią i jej zastępczynią ds. ra
chunkowości Krystyną CabałąKotlarz.
Powierzchnia użytkowa nowego
budynku dydaktycznego WPiA UJ przy
ul. Krupniczej 33a liczy około 3340

Fot. Anna Wojnar

nich, oprócz Kolegium Dziekańskiego
z dziekan Krystyną Chojnicką na czele,
wyróżnił się niewątpliwie Adam Behan,
pracownik WPiA UJ pełniący funkcję
seniora budowy, który de facto zarządzał
realizacją inwestycji, dokonywał ustaleń
z wykonawcą i innymi osobami uczestni
czącymi w pracach, spędził setki godzin na
analizie i przygotowywaniu dokumenta

Poszczególne sale wykładowe wyposażone są w nowoczesny
sprzęt audiowizualny i komputerowy
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metrów kwadratowych. Jest to obiekt
o trzech kondygnacjach naziemnych,
dwóch podziemnych, w którym znaj
dują się sale: audytoryjna – licząca 556
miejsc, z możliwością podziału na dwie
ruchomą ścianą, wykładowe – tzw. aula
niebieska i aula zielona (od kolorów
foteli dla studentów), liczące po 149
miejsc każda, trzy sale seminaryjne/
ćwiczeniowe liczące po 49 miejsc oraz
dwie sale o podobnym przeznaczeniu,
liczące po 42 miejsca. Poszczególne sale
wyposażone są w bardzo nowoczesny
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sprzęt audiowizualny, komputerowy
(laserowe projektory full HD, strefowe
nagłośnienie i oświetlenie, dotykowe
ekrany umożliwiające wykonywanie
przez wykładowcę odręcznych notatek
widocznych dla studentów), dotykowy
pulpit sterujący systemem AV, nagłośnie
niem, oświetleniem. Sala audytoryjna
wyposażona jest dodatkowo w kabiny
tłumaczeń symultanicznych. Prowadząc
w obecnym roku akademickim zajęcia
w sali audytoryjnej, rzeczywiście mam
poczucie, że przebywam w nowoczesnym

Podczas zwiedzania nowego gmachu
Wydziału Prawa i Administracji przedstawiciele
Senatu UJ odwiedzili salę sądową, w której
studenci mogą odbywać symulacje procesowe

Fot. Anna Wojnar

Studenci w jednej z sal seminaryjnych nowego budynku

budynku, którego studenci nie nazywają
„historyczną konserwą”.
Warto podkreślić, że w nowym bu
dynku udało się też zrealizować marzenie
o sali sądowej, w której studenci mogą od
bywać symulacje procesowe, uczestnicząc
na razie w teatrze sądowym, ale na tyle
realistycznym, aby byli przygotowani do
udziału w rzeczywistych postępowaniach
sądowych. Dzięki otwartości na tę inicja
tywę ówczesnej pani dziekan Chojnickiej
i przy współpracy z seniorem budowy
udało się tę salę urządzić w miejscu naj
lepszym z możliwych, z widokiem na
Auditorium Maximum. Kiedy wchodzę
do tej sali, z uśmiechem i nutką nostalgii
wspominam poszukiwanie odpowiednich
mebli sądowych, projektowanie ich usta
wienia, wybór kolorów ścian...
Sala wyposażona została w najnowo
cześniejszy sprzęt audiowizualny, który
umożliwia przygotowanie materiałów
z symulacji wszelkiego rodzaju rozpraw,
posiedzeń, mogących stanowić znakomitą
metodę przygotowania studentów do prak
tyki sądowej czy udziału w różnego rodzaju
konkursach prawniczych. Jest dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki
pokojowej interwencji Działu ds. Osób
Niepełnosprawnych UJ.
Miło było słyszeć wypowiedź przed
stawiciela Samorządu Studenckiego

Fot. Anna Wojnar

zwiedzającego budynek wraz
z przedstawicielami Rady Wy
działu Prawa i Administracji
UJ 23 czerwca 2016, że „sala
sądowa to crème de la crème
nowego budynku”. Rzeczywi
ście jest to powód do zadowo
lenia dla Wydziału.
23 czerwca 2016 swoją
obecnością w budynku za
szczycili nas również rektor
UJ i członkowie Kolegium
Rektorskiego, a 26 października
2016 także przedstawiciele Se
natu UJ, wyrażając się bardzo
pozytywnie o samym budynku
i osobach zaangażowanych
w realizację inwestycji. Wszys
cy zwrócili również uwagę na
tłumy uczestniczących w zaję
Przedstawiciele Senatu UJ podczas wizyty w nowym budynku
ciach studentów, co, na szczę
ście, nie zmieniło się na WPiA
UJ, i mam nadzieję, że znacznie się nie się znajduje, będzie miejscem spotkań
zmieni, mimo tego, że obecnie studenci i rozmów nie tylko o prawie.
mają możliwość korzystania z nagrań wy
Od strony ul. Krupniczej do budynku
kładów systematycznie zamieszczanych prowadzi alejka łącząca go z Auditorium
przez Wydział w internecie.
Maximum pełniąca jednocześnie funkcję
W budynku mieści się też kawiarnia, drogi pożarowej. Dzięki zrealizowaniu
zorganizowana na miarę możliwości inwestycji przez prof. Krystynę Chojnicką
przestrzennych i architektonicznych, ale pojawia się możliwość nazwania jej bar
zapowiada się, że piętro, na którym ona dziej optymistycznie niż „alejka poległych

na egzaminie z prawa cywilnego”, jak kie
dyś prześmiewczo proponowali studenci.
Nowy budynek także czeka na swą
oficjalną nazwę...

Marlena Pecyna

Katedra Prawa Cywilnego
Wydziału Prawa i Administracji UJ,
pełnomocnik rektora UJ ds. prawnych
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Widok na budynek od strony Auditorium Maximum

POGŁĘBIENIE WSPÓŁPRACY
Z PEKIŃSKIM UNIWERSYTETEM JĘZYKÓW OBCYCH
W
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Wręczenie nagrody „Instytut Konfucjusza Roku”

Przykładem na doskonałą kooperację
UJ i PUJO był również fakt, że Instytut
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ i Insty
tut Konfucjusza w Krakowie zostały człon
kami założycielami International Society
for Chinese Culture Studies, które zostało
powołane przez PUJO i inne czołowe chiń

skie uczelnie: Renmin University, Minzu
University, Beijing Normal University
i Zhejiang University, oraz kilku partnerów
z zagranicy. Co więcej, w organizowanej
16 grudnia 2016 przez Centrum Studiów
Polskich PUJO konferencji poświęconej
relacjom polskochińskim udział wzięło
czworo uczonych z Wydziału
Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ.
8 grudnia 2016 w Pekinie
delegacja uczestniczyła w ro
boczej konferencji instytutów
Konfucjusza, współtworzo
nych przez tę chińską uczelnię
z 22 partnerami w Europie,
Azji i USA. Rektor UJ prof.
Wojciech Nowak wygłosił
przemówienie podczas cere
monii zamknięcia konferen
cji. Tego samego dnia dele
gacja odwiedziła najstarszą
w Chinach Katedrę Języka
Polskiego, gdzie obecnie na
szego języka uczy się ponad
czterdziestu chińskich studen
Delegacja UJ
z nagrodą
„Instytut Konfucjusza Roku”

Fot. Archiwum Instytutu Konfucjusza

dniach 7–11 grudnia 2016 de
legacja Uniwersytetu Jagielloń
skiego pod przewodnictwem rektora
UJ prof. Wojciecha Nowaka gościła
w Chinach. W skład delegacji weszli
również dziekan Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
prof. Zdzisław Mach, dyrektor Insty
tutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
prof. Adam Jelonek oraz dyrektor
Instytutu Konfucjusza dr Joanna
Wardęga i wicedyrektor Instytutu Han
Xinzhong.
Podczas pobytu w Chinach przed
stawiciele UJ odbyli wiele spotkań,
przede wszystkim na Pekińskim
Uniwersytecie Języków Obcych
(PUJO), który jest najlepszą chińską
uczelnią kształcącą tłumaczy, dyplo
matów, specjalistów od współpracy
międzynarodowej. Spotkanie z rek
torem PUJO prof. Peng Longiem
i prorektorem prof. Yan Guohua oraz
dziekanem Wydziału Języków i Kultur Eu
ropejskich prof. Zhao Gangiem dotyczyło
pogłębienia – trwającej już ponad dekadę –
współpracy, zwłaszcza w zakresie studiów
I i II stopnia, tworzonych z inicjatywy obu
uczelni.

tów. Studenci III roku, którzy poprzedni
semestr spędzili w Szkole Języka i Kul
tury Polskiej UJ, podzielili się swoimi
wrażeniami z Krakowa, a na pożegnanie
zaśpiewali kilka polskich piosenek, w tym
Kukułeczkę, w wersji polskiej i chińskiej.
Przedstawiciele UJ wzięli również
udział w ogólnoświatowej konferencji
instytutów Konfucjusza zorganizowanej
w Kunmingu, stolicy prowincji Yunnan.
Przy tej okazji doszło do spotkania z wi
ceministrem edukacji Chin prof. Hao Pin
giem, który w 2006 roku – jako ówczesny
rektor Pekińskiego Uniwersytetu Języków
Obcych – podpisywał w Collegium Maius
Podpisanie umowy o modelowym Instytucie Konfucjusza

Fot. Archiwum Instytutu Konfucjusza

umowę o współpracy między UJ i PUJO.
Następnie podpisane zostały dwa poro
zumienia, dotyczące przyszłości Insty
tutu Konfucjusza w Krakowie. Pierwsze
dotyczyło przedłużenia funkcjonowania
Instytutu Konfucjusza, który we wrześniu
obchodził dziesiątą rocznicę istnienia.
Druga umowa przewiduje utworzenie
nowej siedziby Instytutu przy wsparciu
strony chińskiej.
W 2016 roku działalność Centrum
Języka i Kultury Chińskiej UJ „Instytut
Konfucjusza w Krakowie” została uhono
rowana tytułem Confucius Institute of the
Year. Zaszczytne wyróżnienie w imieniu
Instytutu odebrał 10 grudnia 2016 rektor
UJ prof. Wojciech Nowak.

Joanna Wardęga

Spotkanie z władzami Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych

Instytut Konfucjusza w Krakowie

Otwarcie światowej konferencji
Instytutów Konfucjusza w Kunmingu
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PONAD 24 MILIONY ZŁOTYCH DLA MŁODYCH BADACZY
OD FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ
G

być przełomowe w skali międzynarodo
wej prace B+R o dużym znaczeniu dla
gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza
z zakresu Krajowej Inteligentnej Spe
cjalizacji.
Program FIRST TEAM oferuje mło
dym badaczom środki – w wysokości

One HD

ranty w wysokości nawet dwóch
milionów złotych mogą zdobyć
młodzi doktorzy na założenie swojego
pierwszego zespołu badawczego. Atrak
cyjne finansowanie czeka także na tych,
którzy chcą wrócić do nauki, na przykład,
po urlopie rodzicielskim albo po pobycie

Dr Anna Beroun, laureatka pierwszego konkursu
w programie HOMING

naukowym za granicą. Wszystko dzięki
nowym konkursom w programach FIRST
TEAM, HOMING oraz POWROTY, które
właśnie uruchomiła Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej. Wnioski można składać
do 15 marca 2017.
O środki, pochodzące z Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
ubiegać się mogą młodzi doktorzy (do
pięciu lat po doktoracie), niezależnie od
narodowości, reprezentujący wszystkie
dziedziny nauki. Przedmiotem projek
tów, realizowanych obowiązkowo we
współpracy z partnerem naukowym
(krajowym lub zagranicznym), mogą
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około dwóch milionów złotych – na
założenie pierwszego zespołu. Finanso
wanie może zostać przyznane na trzy lata
z możliwością przedłużenia o jeden rok.
Projekty mogą być realizowane
w jednostkach naukowych, przedsię
biorstwach albo konsorcjach naukowo
przemysłowych w Polsce. Pula środków
przeznaczonych na aktualny konkurs
wynosi aż 14 milionów złotych.
Programy POWROTY i HOMING
oferują granty „powrotowe”, reintegra
cyjne bądź podoktorskie. HOMING jest
skierowany do młodych doktorów, którzy
chcą wrócić z zagranicy do Polski, na

przykład po odbytym stażu czy studiach
doktoranckich, bądź przyjechać do Pol
ski na staż podoktorski. POWROTY to
propozycja dla tych badaczy, którzy na
wczesnym etapie kariery przerwali pracę
naukową i chcą do niej wrócić. W obu
programach można zdobyć indywidualne
granty w wysokości około 800 tysięcy
złotych na dwa lata. Projekty mogą być
realizowane w jednostkach naukowych
lub przedsiębiorstwach.
Na bieżące konkursy w programach
HOMING i POWROTY Fundacja za
mierza przeznaczyć łącznie 10,4 miliona
złotych.
Z otrzymanych środków kierownik
projektu może wnioskować o pokrycie
wszystkich kosztów wynagrodzenia
miesięcznego w wysokości do 17,5 ty
siąca złotych w programach HOMING
i POWROTY lub do 20 tysięcy złotych
w programie FIRST TEAM. Na wszyst
kie koszty zatrudnienia młodego doktora
w projekcie laureat może przeznaczyć do
15 tysięcy złotych miesięcznie, doktoranta
– do 8 tysięcy złotych, a studenta nawet do
4 tysięcy złotych. Ponadto możliwe jest
wypłacanie stypendiów (od 1,5 tys. zł do
4,5 tys. zł miesięcznie), a także prace zle
cone (podwykonawstwo), szkolenia i staże
w ramach rozwoju kadr oraz pokrycie
innych kosztów związanych z prowadze
niem prac B+R.
Ze wsparcia mogą skorzystać także
firmy prowadzące działalność w naszym
kraju. Mogą one otrzymać nawet do
80 procent dofinansowania na projekty
w oparciu o zasady przyznawania pomocy
publicznej.
Kolejne konkursy będą organizowane
do końca 2019 roku, średnio dwa razy
w roku.
Szczegółowe informacje wraz z da
nymi kontaktowymi koordynatorów
znajdują się na stronach poświęconych
poszczególnym programom: FIRST
TEAM, HOMING i POWROTY.
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września 1899 w Miłosławiu
koło Wrześni, w parku Józefa
Kościelskiego, znanego wielkopolskiego
działacza politycznego i oświatowego,
a zarazem poety i mecenasa sztuki, odbyła
się uroczystość odsłonięcia pierwszego
na ziemiach polskich pomnika Juliusza
Słowackiego. Na uroczystość tę przybyło
prawie trzystu gości, w tym wielu arty
stów i pisarzy. Sprawozdawcy prasowi
odnotowali, że przyjechali tu, między
innymi, znani malarze: Julian Fałat, Leon
Wyczółkowski, Piotr Stachiewicz i Michał
Wywiórski. Świat literatury pięknej repre
zentowali, między innymi, nestor poetów
romantycznych Karol Brzozowski ze
Lwowa oraz dwaj „młodzi”: Lucjan Rydel
i Andrzej Niemojewski. Obecnym był twór
ca pomnika – rzeźbiarz Władysław Mar
cinkowski. Z dalekiego Petersburga przy
jechał sławny krytyk literacki Włodzimierz
Spasowicz. Pojawili się także kompozytor
Zygmunt Noskowski oraz dyrektor Teatru
Miejskiego w Krakowie Józef Kotarbiński.
Nade wszystko przyjechał jednak do Miło
sławia owiany sławą autor Trylogii. Jego
też Józef Kościelski poprosił o wygłoszenie
okolicznościowej mowy. Pisarz nie odmó

RATUJMY
NASZĄ MOWĘ
OJCZYSTĄ!
wił i wygłosił nie tylko wspaniałą pochwałę
poetyckiego dorobku Juliusza Słowackiego,
ale będącą niezawodnie najpiękniejszą do
dziś pochwałę języka polskiego1. Mówił
Sienkiewicz: Można by mniemać, że Bóg,
tworząc Polaków, rzekł im: „Oto na domiar
wszystkiego daję wam spiż dźwięczny,
a niepożyty, taki, z jakiego ludy żyjące przed
wami stawiały posągi swoim bohaterom;
daję wam złoto błyszczące i giętkie, a wy
z tego tworzywa uczyńcie mowę waszą”.
I powstała ta mowa, niepożyta jak spiż,
świetna i droga jak złoto, jedna z najwspanialszych na świecie, tak wspaniała, tak
piękna i dźwięczna, że chyba tylko język
dawnych Hellenów może się z nią porównać. Powstali również z biegiem wieków
liczni mistrze słowa, którzy ze spiżu uczynili ramę harfy, a ze złota nawiązali na
nią struny. A wówczas poczęła śpiewać ta
polska harfa i wyśpiewywać dawne życie.
Czasem huczała jak grzmot w górach,
czasem unosiła się nad równinami, czasem
w skowronkowych tonach dźwięczała nad

polami – błogosławiąca i błogosławiona, czysta jak łza, boża jak modlitwa,
słodka jak miłość2.
Nie trzeba być ani pisarzem, ani języ
koznawcą, aby stwierdzić, że dzisiejsza
nasza mowa polska dawno przestała być
czystą jak łza, bożą jak modlitwa, słodką
jak miłość. Każdy z nas, każdego dnia, na
każdym kroku potwierdza jedno: że nasz
język bardzo daleko odbiega od polszczyzny,
o której mówił autor Trylogii. I nie powinno
to dziwić, bo język żyje, rozwija się, zmienia.
Nikt też nie oczekuje od współczesnych Po
laków, żeby mówili językiem romantyków
czy Sienkiewicza. Rzecz w tym jednak, że
język nasz współczesny nie tylko nie czerpie
ze skarbów, jakie zostawili nam w spadku
nasi przodkowie, że próżno w nim szukać
owych pereł, szafirów, purpur, tęczowych
blasków, olśniewających diamentów, który
mi tak hojnie wzbogacił naszą polszczyznę
Juliusz Słowacki, a z nim cały zastęp twór
ców, od Kochanowskiego po Sienkiewicza
i Prusa, od Tuwima po Herberta i Miłosza,
ale że przechodzi on kryzys, związany może
nie tyle nawet z napływem anglicyzmów czy
amerykanizmów, co z postępującym bardzo
szybko procesem jego wulgaryzacji, z jego
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brutalizacją, z inwazją do niego zatrważają
cej liczby wyrażeń brzydkich, chciałoby się
powiedzieć – turpistycznych.
JĘZYK POLSKI CHORUJE!
Zaatakowały go rozpowszechniające
się niby zaraza liczne choroby. W pierwszej
kolejności – mowa nienawiści. Wystarczy
otworzyć komputer i rzucić okiem do
internetu, aby przekonać się o olbrzymim
zasięgu tej choroby. Hejtowanie stało się
nieledwie naszą narodową specjalnością.
Przeprowadzone w 2014 roku na zlecenie
Fundacji im. Stefana Batorego badania son
dażowe wykazały, że prawie dwie trzecie
polskiej młodzieży zetknęło się w internecie
z przykładami antysemickiej mowy nienawiści. Mniej więcej tyle samo młodych
Polaków słyszało z ust znajomych mowę
nienawiści skierowaną przeciw Romom.
Z wypowiedziami rasistowskimi w internecie zetknął się co trzeci Polak oraz aż 70
procent ludzi młodych. Zaskakująco wielu
Polaków akceptuje używanie mowy nienawiści – szczególnie wobec Żydów, Romów,
muzułmanów i osób nieheteroseksualnych3.
Powyższe badania dotyczyły tylko wybra
nych zagadnień. Na boku pozostawiono
przede wszystkim język polityków. A tu
mowa nienawiści zyskała już stałe „prawa
obywatelskie”. Co gorsza, pojawia się ona
coraz częściej w języku potocznym, którym
porozumiewamy się na co dzień.
Ale to tylko jedna z chorób, na które
zapadła nasza ojczysta mowa. Obok niej
zagościły w niej na dobre inne. Nie mówię
w tym przypadku o takich językowych
potworkach, jak „hejty”, „fejki” czy „laj
ki”, które ku przerażeniu wielu starszych
osób weszły na stałe do naszego języka4.
Chodzi mi przede wszystkim o „bluzg
językowy”, czyli twór pełen przekleństw
i obrzydliwych wulgaryzmów, z jakim
spotykamy się w autobusie czy w tramwaju,
nie wspominając już o stadionie sporto
wym. W 2013 roku Renata Kim pisała:
Jeszcze niedawno przeklinanie kojarzyło się
z brakiem wykształcenia, dobrych manier
i towarzyskiej ogłady. Z prostactwem wręcz.
Pasowało do menela spod budki z piwem,
ewentualnie budowlańca po skończonej
robocie. Dziś przekleństw nikt się już nie
wstydzi. Mięsem rzucają jurorzy w telewizyjnych programach typu talent show,
politycy, sportowcy, dziennikarze, a nawet
– co zaobserwował dr Piotr Fąka – lekarze
w szpitalnej dyżurce. – Jest pewna moda na
przeklinanie. Nikt za brzydkie słowa nikogo
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nie karze, nawet nie krytykuje, więc coraz
swobodniej przenikają do sfery publicznej
– mówi5. Na dobrą sprawę mało ważne jest
w tym przypadku, czy ów chory nasz język
nazwiemy polszczyzną ponowoczesną6 czy
też nowym językiem polskim7.
Jedno jest pewne: nie jest to dobry nowy
język polski. Kazimierz Ożóg, językoznaw
ca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pisze,
między innymi, o pojawieniu się w naszych
czasach polszczyzny „konsumpcyjnej”,
z tysiącami wyrazów nazywających wprowadzone ostatnio do Polski, często przez
międzynarodowe firmy, nowe produkty,
nowe zjawiska, cechy, czynności związane z handlem, wymianą, świadczeniem
różnych usług i korzystania z nich. Coraz
silniej daje o sobie znać polszczyzna zwią
zana z potężnym przemysłem medialnym,
produkującym na sprzedaż teksty kultury
masowej8. Do naszego życia publicznego,
a także prywatnego, wkracza polszczyzna
zamerykanizowana (czy też zanglicyzowana), a przede wszystkim unijna, czyli
odmiana polszczyzny będącej dziełem
urzędników unijnych, wprowadzających
porażającą starsze pokolenie Polaków tzw.
unijną terminologię. Nieprzypadkowo prof.
Walery Pisarek, pierwszy przewodniczący
Rady Języka Polskiego, już w 1998 roku
pisał: Obserwujemy cofanie się polszczyzny
z niektórych dziedzin życia naukowego.
Może się ona również cofać w wojsku,
transporcie, szkole9.
Miejsce stałe w naszym życiu pu
blicznym ma polszczyzna zrodzona z po
prawności politycznej, która nie pozwala
używać słów uznawanych za opresyjne
wobec człowieka lub grupy. Ale także –
polszczyzna wywodząca się ze środowisk
związanych z subkulturami czy podkulturami10. Znaczący udział w psuciu urody
języka polskiego mają coraz liczniejsze
korporacje, które wytworzyły swój własny,
hermetyczny żargon11. Gwałtowną falą
wlewa się w naszą polszczyznę intertekstu
alność, czyli język złożony z zapożyczeń,
klisz, cytatów, przytoczeń i nawiązań,
będąca jednym z owoców bardzo modnego
do niedawna w kręgach elity intelektualnej
postmodernizmu.
Niestety, niechlubny udział w nisz
czeniu urody języka polskiego posiada
znacząca część mediów, które stały się dziś
prawdziwym orężem w walce o „rząd dusz”
w społeczeństwie. Wśród nich szczególne
miejsce zajmują szukające za każdą cenę
czytelników pisma zwane niegdyś bulwa
rówkami czy brukowcami, a dziś – tablo

idami. Wielu badaczy podkreśla, że znaczna
część mediów straciła już swą służebną rolę
informacyjną, edukacyjną, opiniotwórczą,
słowem – kulturową misyjność względem społeczeństwa, a stała się potężnym
instrumentem ogłupiania społeczności,
przynoszącym płaską rozrywkę polegającą
głównie na powtarzaniu wzorów obcych12.
Obserwacje językoznawców znajdują
potwierdzenie wśród tych, którzy kochają
język polski i widzą jego postępujący upa
dek. Nieledwie na każdym kroku przeko
nujemy się, jak w nasze życie potężną falą
wlewa się straszliwie zepsuty język ludzi
z marginesu społecznego, coraz częściej
stajemy też wobec agresji językowej,
z jaką spotykamy się nie tylko na ulicy, ale
nawet w literaturze zwanej do niedawna
piękną. Czy wobec tego potężnego prądu
jesteśmy bezradni?
MUSZKIETEROWIE, STRAŻNICY,
OBSERWATORZY
W obronie urody, a przede wszystkim
poprawności naszego języka, od dzie
sięcioleci występują przede wszystkim
nasi językoznawcy. Wielu z nas dobrze
pamięta nazwiska niegdysiejszych uczo
nych, którzy wyznaczali wzorce pięknej
polszczyzny, a na czele których stał
przez wiele lat, obdarzony najwięk
szym niewątpliwie autorytetem, Zenon
Klemensiewicz, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego, autor trzytomowej
Historii języka polskiego 13. Dziś ich
miejsce zajęli znakomici „muszkie
terowie”, odważnie stający w szranki
w obronie „polszczyzny-ojczyzny”:
Walery Pisarek, Jan Miodek, Jerzy Bral
czyk i Andrzej Markowski. Każdy z nich
w miarę swoich możliwości, nie tylko
w naukowych rozprawach, ale przede
wszystkim w prasie, radiu, telewizji,
walczy o poprawność językową, wska
zuje dobre wzorce polszczyzny, radzi za
interesowanym czytelnikom czy słucha
czom radiowym, coraz rzadziej, niestety,
widzom telewizyjnym, jak dobrze mówić
po polsku. Nie sposób przywoływać tu
olbrzymi dorobek owych „muszkiete
rów” walczących o dobry język polski14.
Miłośnicy języka polskiego – jak sądzę
– dość dobrze go znają. Z przykrością
jedynie przychodzi stwierdzić, że obec
ność owych obrońców języka polskiego
w naszym w życiu publicznym jest coraz
mniej zauważalna, że audycje, jakie
prowadzili, bądź zniknęły z programów

radia i telewizji, bądź zepchnięte zostały
na absolutny margines.
„Muszkieterowie” otrzymują moc
ne wsparcie ze strony językoznawców,
których nazywam „strażnikami” pięknej
polszczyzny. Na ich czele stoi od lat prof.
Jadwiga Puzynina, ciesząca się wielkim
autorytetem znawczyni poezji Cypriana
Kamila Norwida, a przy tym wybitna
badaczka tajników języka polskiego. To
jej zawdzięczamy znaczące poszerzenie
pojęcia kultury języka. Twierdzi ona, że
nie wystarczy mówić tylko o poprawności
języka, ale że należy mówić o etyce słowa.
W 1997 roku pisała: W tej kulturze, do
której się na ogół wszyscy przyznajemy,
centralne miejsce zajmuje prawda oraz
międzyludzka życzliwość i szacunek. Sądzę,
że do tych wartości można i należy
się odwoływać15. To z jej inicjatywy
w styczniu 2016 roku powstał przy
Radzie Języka Polskiego, zyskujący
coraz większe uznanie nie tylko
w środowisku akademickim, ale
również wśród nauczycieli i uczniów
szkół średnich, Zespół Etyki Słowa.
Profesor Puzynina znalazła grono
oddanych współpracowników 16,
dzięki którym powołano dziesięć
podzespołów – do spraw problemów
etycznych różnych odmian języka
(polityki, mediów, urzędów...),
a przede wszystkim przygotowano
dla nauczycieli poradniki dotyczące
reakcji na przemoc i agresję w sie
ci, bibliografię dotyczącą szkolnej
agresji językowej oraz cenne sce
nariusze lekcji poświęconych tej
problematyce17.
Najliczniejszą grupę języko
znawców stanowią „obserwato
rzy”, bezpośrednio tylko okazjonalnie
angażujący się w działania mające na
celu zachowanie urody naszego języka,
ale prowadzący badania zmian zachodzą
cych we współczesnej polszczyźnie. Jako
przykład tego typu działalności naukowej
można przywołać choćby prof. Jerzego
Bartmińskiego, twórcę polskiej szkoły
etnolingwistyki (językoznawstwa kultu
rowego), znawcę języka folkloru, a przede
wszystkim pasjonujących zagadnień zwią
zanych z tworzonym w języku obrazem
otaczającego nas świata18. Nie miejsce
tu jednak, aby dokonywać prezentacji
tej najliczniejszej grupy polskich języko
znawców zajmujących się współczesną
polszczyzną. Dość stwierdzić jedynie, że
to dzięki ich badaniom możemy poznać

zmiany zachodzące w naszym współcze
snym języku.
Wielką zasługą przywoływanych bada
czy współczesnego języka polskiego był
fakt powołania do życia w 1996 roku przez
Prezydium Polskiej Akademii Nauk insty
tucji pod nazwą „Rada Języka Polskiego”,
która liczy obecnie 39 członków z różnych
dziedzin życia publicznego, w której
strukturach działa dziewięć zespołów pro
blemowych. Językoznawcom, ale przede
wszystkim wielkiej rzeszy innych miło
śników języka polskiego, zawdzięczamy
artykuł 27. Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 roku, w którym uznano
język polski za język urzędowy w naszej
ojczyźnie. Bez wątpienia największym
sukcesem językoznawców oraz dziesiątek

właściwie my wszyscy, którzy nie reagu
jemy na zachodzące zmiany w języku,
którzy „nie słyszymy” w autobusie czy
w tramwaju „bluzgu językowego”, któ
rzy z pokorą wypełniamy ogłupiające
kwestionariusze przygotowane przez
urzędników administracji rządowej czy
samorządowej, którzy nie prowadzimy
rozmów z naszymi dziećmi i wnukami
o języku, jakiego wolno im używać nie
tylko w domu, ale także w szkole czy na
podwórku.

tysięcy miłośników języka polskiego było
uchwalenie w dniu 7 października 1999
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy o języku polskim. W ustawie tej
zapisano, że język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest
dobrem narodowej kultury, ale zarazem,
że ochrona języka polskiego jest obowiązkiem wszystkich organów i instytucji
publicznych Rzeczypospolitej Polskiej
i powinnością jej obywateli19.
Zatem, z punktu widzenia prawnego
sytuacja języka polskiego została ure
gulowana. Należałoby więc oczekiwać
dobrej jego kondycji. Tymczasem rzeczy
wistość jest taka, o jakiej pisałem na po
czątku. I nie jest to wina językoznawców.
Może nawet najmniej ich. Winni jesteśmy

łowaną Język polski a tożsamość narodowa zakończył stwierdzeniem: Obecnie
naszemu językowi nie zagraża całkowite
wyparcie przez angielszczyznę, lecz zubożenie poprzez napływ wulgaryzmów.
Dodał jednak do niego dramatyczny apel:
Strzeżmy więc jego bogactwa i czystości!
Same akty prawne niewiele polszczyźnie
pomogą, jeśli nie pójdzie za nimi współdziałanie społeczeństwa20.
Często bezwiednie my sami uczestni
czymy w psuciu naszego języka. Oto pierw
szy z brzegu przykład: chodzi o nagminnie
dziś występujące zjawisko, które chętnie
nazwałbym wręcz zarazą, nieodmieniania
nazwisk w naszym języku urzędowym,
a także – coraz częściej – w języku po
tocznym! Z czasów studenckich pamię

KILKA KAMYKÓW DO OGRÓDKA
WŁASNEGO I SĄSIADÓW
Zmarły niedawno prof. Janusz Tazbir
ogłoszoną w 2011 roku rozprawę zatytu
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tam beznadziejną w końcu „misję”, jaką
przez wiele lat prowadził prof. Tadeusz
Ulewicz, znakomity znawca literatury
i kultury staropolskiej z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, który w indeksach stu
dentek polonistyki systematycznie popra
wiał ich nazwiska, wpisując odpowiednie
końcówki (-ówna, -anka). W powszech
nym odbiorze uważaliśmy tę praktykę
Profesora za nieszkodliwe dziwactwo,
ale dziś wiem, że jeszcze na początku
lat pięćdziesiątych XX wieku sprawa
odmiany nazwisk kobiet zamężnych i pa
nien była przedmiotem ostrych sporów
językoznawców21.
Językoznawcy chorobę tę dość dokład
nie rozpoznali i opisali22. Rzecz w tym
jednak, że choroba to zakaźna, nie tylko nie
ustępuje, ale szerzy się w zastraszającym
tempie. W 1999 roku prof. Irena Bajerowa
artykuł poświęcony tej sprawie zatytułowa
ła: Wstyd nie odmieniać nazwisk! Przypo
minając zaś, że odmiana rzeczowników jest
prastarą właściwością języka polskiego,
uczona ta oświadczała w imieniu Komisji
Kultury Języka działającej przy Komitecie
Językoznawczym Polskiej Akademii Nauk,
że nieodmienianie nazwisk to nieprzyjemne
błędy w szczególny sposób obrażające podstawowe zasady języka polskiego, a częste,
niestety, w języku oficjalnym, który powinien stanowić wzór poprawności23. Bada
jąca te sprawy Halina Kurkowa zauważyła
niedawno, że zjawisko to uległo gwałtownej
dynamizacji po 1989 roku. Najpierw poja
wiło się ono w kancelaryjnym wariancie
języka pisanego, potem przeszło do języka
mówionego. Dziś występuje nagminnie
w środowisku prawniczym. Niestety, coraz
częściej także w środowisku księży24.
Wiadomo, że Kościół katolicki posia
da ogromne, niekwestionowane zasługi
w dziele obrony i rozwoju naszego języka
polskiego w epoce narodowej niewoli.
Wystarczy sięgnąć do kilku prac z tego
zakresu, aby się o tym przekonać25. Także
i dzisiaj jest on nadal potężną siłą kształtującą współczesną polszczyznę i wywierającą ogromny wpływ na kierunek jej
ewolucji26. Tym większe jego znaczenie,
że po II soborze watykańskim Kościół
w Polsce podjął zabiegi w celu uwspół
cześnienia języka. Proces ten otrzymał
mocne wsparcie ze strony papieża św. Jana
Pawła II, który głosił Słowo Boże rodakom
piękną, wręcz porywającą polszczyzną.
Dzisiaj nie tylko językoznawcy zajmujący
się językiem księży, ale także zwyczajni
wierni zwracają jednak uwagę na niezbyt
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szczęśliwe próby uwspółcześniania języ
ka, którym posługują się księża w czasie
kazań27. Szczególnie bolesną sprawą jest
ich uleganie przywołanej wyżej modnej
tendencji nieodmieniania nazwisk. Sprawa
ta o tyle jest niezrozumiała, że, ogłaszając
listopadowe wypominki czy też przy
gotowując niedzielne ogłoszenia,
księża ci nie powinni mieć oba
wy o to, że podanie danego
nazwiska w dopełniaczu
będzie niezrozumiałe dla
wiernych – przecież ci słu
chacze to krewni, sąsiedzi
lub znajomi osoby, o której
mówi ksiądz, a ci wszak
zawsze odmieniali i nadal
odmieniają jej nazwisko.
Powszechne jest przeko
nanie, że urzędnicy nie umieją
lub nie chcą pisać prostym języ
kiem. Niestety, pod groźbą odrzu
cenia podejmowanych przez nas
jako petentów zabiegów w takiej
czy innej sprawie, o załatwienie
zapomogi czy dotacji większość
z nas zgadza się na uprawia
ną przez wzmiankowanych
urzędników swoistą
„urzędową nowomo
wę”, którą w 2004
roku jedna z badaczek
współczesnego języka polskiego nazwała
polskim eurożargonem28. Okazuje się, że
presji tych urzędników ulegają bez oporu
pracownicy wszelkich stopni administracji
państwowej i samorządowej, od kancelarii
ministerialnych po urzędy wójta czy bur
mistrza. Oczywiście, podobnie postępują
zwykli obywatele. I nic tu nie pomagają
akcje choćby takie, jak mocno swego
czasu nagłośniony I Kongres Języka
Urzędowego, zorganizowany z inicjatywy
Rzecznika Praw Obywatelskich w Senacie
Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 30–31
października 2012. Jego organizatorzy
wybrali sobie nawet piękne hasło, pod
którym obradowali: Język urzędowy przyjazny obywatelom. W kongresie wzięło
udział wielu znanych językoznawców oraz
publicystów, a informację o nim podały
główne dzienniki. Rzecz w tym jednak, że
kongres ten nie przyniósł spodziewanych
owoców. To znaczy, uczestnicy jego przy
jęli Deklarację końcową, w której wyrazili
przekonanie, że potrzebna jest poprawa
jakości polskiego języka urzędowego pod
względem zrozumiałości, przystępności
oraz kultury wypowiedzi, oświadczyli

także, że urzędnicy, którzy tworzą teksty,
powinni dołożyć wszelkich starań o ich
zrozumiałość, poprawność, estetykę oraz
o formułowanie treści z szacunkiem dla
odbiorców, uznali, że urzędnicy powinni

posiadać znajomość polszczyzny na poziomie gwarantującym skuteczną i poprawną
komunikację29. Na tym się wszystko jednak
skończyło. Zapowiedziany II Kongres
Języka Urzędowego już się nie odbył! Nie
wiadomo, dlaczego. Może organizatorzy
I Kongresu z góry założyli, że w starciu
z potężnym przeciwnikiem nie mają żad
nych szans!?
Fala nowej odmiany „nowomowy”
opanowuje także nasze uniwersytety,
które wszak powinny stać na straży
piękna naszego języka, a które stały
się posłusznym w ręku władz ministe
rialnych narzędziem niszczenia języka.
Pisał nie tak dawno na łamach „Forum
Akademickiego” Jerzy Trammer, profesor
geologii z Uniwersytetu Warszawskiego,
że nowomowa – przebrana w szaty prawa
– kwitnie, pączkuje, napiera, kształtuje
wciąż nowe fragmenty rzeczywistości
z koszmaru sennego, odciąga pracowników od ich właściwych zadań, krępuje
rozwój, przy akompaniamencie ciągłego
mówienia o innowacyjności utrudnia
innowacyjność30. Twierdzenie to uczony
opatrzył znamiennym komentarzem,

który warto przytoczyć: Pisanie programów z uwzględnieniem KRK [Krajowych
Ram Kwalifikacji – F.Z.] zmarnowało
i nadal marnuje tysiące godzin pracy
nauczycieli akademickich, upokarza ich

pracą pozbawioną sensu i przymusowym
wprowadzaniem absurdu do przybytków
racjonalności i laboratoriów krytycyzmu,
jakimi, zgodnie ze swą rolą, bywały uczelnie przed rządami nowomowy31. Z kolei
Jerzy Kwaśniewski, profesor socjologii
z Uniwersytetu Warszawskiego, zmiany
w języku nauki nazwał po prostu naukowym partactwem. W artykule ogłoszonym
w 2014 roku pisał ze smutkiem, że wielu
autorów wielokrotnie zwracało uwagę
na psucie języka polskiego, także języka
polskiej nauki, przez pseudonaukowe słowotwórstwo, makaronizmy i pokraczne,
błędne kalki z języków obcych, głównie
z języka angielskiego32. Dla uzasadnienia
tego stwierdzenia uczony ten przywołał
przykłady z języka socjologii, ale także
kryminologii, penologii i nauk o bezpie
czeństwie.
Niestety, wszystko wskazuje na to, że
wystąpienia tego typu trafiają w próżnię.
Dowodzi tego, między innymi, następują
cy fakt: na początku 2015 roku na łamach
internetowego tygodnika Polskiej Akade
mii Umiejętności „PAUza” przetoczyła
się żywa dyskusja na temat działalności

powołanego do życia w 2010 roku ustawą
sejmową Narodowego Centrum Nauki.
W dyskusji tej chodziło o wprowadzenie
przez Radę Centrum zasady, zgodnie
z którą nie tylko matematycy czy fizycy,
bo to naturalne, ale także poloniści, czyli
badacze języka polskiego i polskiej
literatury, obok nich zaś historycy
badający przeszłość naszego
narodu, etnografowie ba
dający polski folklor oraz
wszyscy inni humaniści
muszą sporządzać pełny
opis wniosku o przyzna
nie dotacji na badania
w języku angielskim!
Można zrozumieć dbałość
członków Rady Narodowe
go Centrum Nauki o między
narodowy charakter naszej na
uki, gdyby chodziło o obowiązek
ogłaszania wyników badań finan
sowanych przez NCN w głównym
języku kongresowym, ale żądanie
od językoznawcy zajmującego
się dialektami bądź gramatyką
historyczną języka polskiego
lub od literaturoznaw
cy analizującego
wersyfikację po
etów romantyzmu
polskiego, aby pisali
wnioski o dotację na badania w języku
angielskim, przypomina mi jako żywo
czytaną jeszcze w szkole podstawowej
Żonę modną biskupa Ignacego Kra
sickiego! Dyskusja na ten temat, która
przetoczyła się na łamach „PAUzy”
– chwilami bardzo ostra – przeszła już
do historii, a zasady przyjęte przez Radę
Narodowego Centrum Nauki pozostały
nienaruszone! Podobnych przykładów
bezsiły środowiska naukowego wobec
procesu niszczenia naszego języka można
przywołać wiele.
Aby jednak nie pozostawać w śro
dowisku wyłącznie naukowym, podam
tu jeszcze dwa „najświeższe” przykła
dy – tym razem z życia krakowskiego
samorządu miejskiego. Okazuje się, że
kilka miesięcy temu Rada Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa, tego
samego miasta, które od października
2013 roku nosi prestiżowy tytuł Miasta
Literatury UNESCO, podjęła uchwałę
o utworzeniu – z czterech bibliotek
dzielnicowych – Biblioteki Kraków!
Nie – Biblioteki Krakowa, ale Biblioteki
Kraków! Ostatnio pojawił się kolejny

pomysł: zaproponowano zmianę nazwy
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
działającego od 1899 roku, na: „Muzeum
Kraków”! Nie na Muzeum Krakowa, ale
na Muzeum Kraków! Bo to wszak brzmi
światowo!
JAK TO WYGLĄDA U NASZYCH SĄSIADÓW
Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego,
że język jest tworem żywym, zmienia
jącym się. Ludzie zainteresowani jego
urodą wiedzą także, że błędy językowe po
pewnym czasie, z chwilą, gdy wejdą trwale
do użytku, stają się z zasady językową
normą. Żyjemy w świecie globalizacji,
w którym dominującą rolę odgrywa język
angielski33. W tej sytuacji rzeczą naturalną
stają się zapożyczenia z tego języka i ich
asymilacja. I wszystko wskazuje na to, że
procesów tych nie da się powstrzymać.
Rzecz sprowadza się w moim przekonaniu
do podjęcia jednak takich kroków, które
by odpowiednio pokierowały tymi proce
sami, minimalizując w miarę możliwości
niepożądane skutki zachodzących zmian.
Jaką drogą pójść do tak wyznaczonego
celu, ratując przy okazji przed ostatecz
ną zagładą tysiące pięknych słów, dziś
skazanych na wyrugowanie ze słownika
współczesnego Polaka?34.
W grudniu 1992 roku Towarzystwo
Naukowe Warszawskie zorganizowało
konferencję pod nazwą Normalizacja
języka w krajach Zachodu. Lektura mate
riałów przygotowanych na tę konferencję
jest bardzo pouczająca. Okazuje się, że
w poszczególnych obszarach językowych
istnieje bardzo zróżnicowane podejście do
problemu normalizacji. W Anglii dominuje
liberalna postawa wobec języka, choć pod
porządkowana wzorcom, jakie narzucały
i nadal to czynią elitarne szkoły publicz
ne w Eton, Harrow, Rugby, Winchester,
a przede wszystkim dwa uniwersytety:
Oxford i Cambridge. Postawa Anglików
kłóci się nieco ze stanowiskiem Amery
kanów, spośród których wielu pisze wręcz
o umieraniu języka angielskiego35. Niemcy
nie posiadają jednolitej normy językowej.
Zdecydowały o tym przesłanki historycz
ne. Badacze stwierdzają, że mamy w tym
przypadku do czynienia bądź to z dialekta
mi, bądź z językiem potocznym (za pomocą którego odbywa się około 95–98 procent
komunikacji językowej 36), a wreszcie
– z językiem standardowym (literackim).
Co znamienne, nawet w owym języku
standardowym nie istniała w Niemczech
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jedna norma językowa. Tu tkwią źródła
dużego liberalizmu Niemców w stosunku
do języka. Owszem, w 1949 roku powo
łali do życia Niemiecką Akademię Języka
i Literatury (w Darmstadt), a w 1964 roku
Instytut Języka Niemieckiego (w Mannheim) – obie te instytucje posiadają jednak
charakter czysto badawczy. W zakresie
normalizacji języka niemieckiego decyzje
zapadają w działającym w Mannheim wy
dawnictwie słowników Dudena. Jak pisze
Józef Wiktorowicz, z jednej strony redakcja
Dudena dostarcza opisu językowego, z drugiej – autorzy słowników formułują oceny
konkretnych przykładów użycia języka37.
Zachowując liberalizm w zakresie normali
zacji języka, Niemcy właściwie mają jedno
tylko kryterium doboru nowego słownic
twa: zrozumiałość wprowadzanego termi
nu. W związku z czym zaleca się unikanie
wieloznaczności i precyzję w formułowaniu
tekstów, natomiast odrzuca się wiele innych
kryteriów jako niepotrzebny balast utrudniający porozumiewanie się38.Posługujący
się językiem francuskim mieszkańcy Fran
cji, Belgii, Szwajcarii i Kanady przyjmują
zdecydowanie odmienną postawę wobec
zmian zachodzących w języku. Jak pisał
zajmujący się tym zagadnieniem Jerzy
Pieńkos, w krajach francuskojęzycznych
powszechnie uważa się, że demokratyzacja
instytucji państwowych i społecznych jest
sama w sobie dobrym zjawiskiem, z wyjątkiem jednak demokratyzacji języka. Żąda
się tam, aby język był niemal niezmienny i równie szanowany przez wszystkie
warstwy społeczne39. Taka postawa Fran
cuzów i ich językowych pobratymców
posiada swoje uwarunkowania historyczne.
Szczycą się oni nieprzerwanym istnieniem
w Paryżu, założonej jeszcze w 1635 roku,
za czasów króla Ludwika XIII, przez
kardynała Richelieu Akademii Francu
skiej, która od początku swego istnienia
czuwała i nadal czuwa nad zachowaniem
urody języka francuskiego. Mimo upływu
wieków Akademia śledzi ewolucję języka,
zabiega też o utrzymanie wysokiego jego
poziomu. Opracowuje Słownik Akademii
Francuskiej (Dictionnaire de l’Académie
Française), w którym podaje normy
językowe i zalecenia poprawnościowe,
ustala także terminologię specjalistyczną.
Jest przy tym bardzo niechętna zapoży
czeniom z języka angielskiego40. W obro
nie ducha języka (génie de la langue)
Francuzi powołali także wiele innych in
stytucji i stowarzyszeń mających na celu
dbanie o właściwą terminologię. W 1966
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roku powołano do życia Haut Comité de la
Langue Française, który z kolei utworzył
resortowe komisje terminologiczne. Złożone
z przedstawicieli administracji publicznej
i kompetentnych osobistości ze świata nauki
i kultury, sporządzają one inwentarze luk
i potrzeb terminologicznych, proponując
terminy niezbędne dla nazwania nowych
osiągnięć technicznych i naukowych albo
dla zastąpienia zapożyczeń z języków obcych. [...] Prace tych komisji uzyskują na
szczeblu rządowym formę rozporządzeń
terminologicznych (arrêtés de terminologie). Mają one moc obowiązującą na terenie
całego kraju i zawsze są sygnowane, między
innymi, przez ministra edukacji narodowej41.
Obserwatorzy wprowadzonych we Francji
zasad podkreślają, że mają one wielu prze
ciwników, twierdzących, że są zamachem na
wolność jednostki. Z drugiej strony, nie spo
sób nie zgodzić się z opinią przywołanego
badacza, który stwierdził: Jakakolwiek byłaby zasadność i trafność krytycznych uwag
pod adresem tych legislacji, to uważa się
jednak, że uprawnienia rządu do wkraczania w sferę językową mają swój walor: ich
celem jest powstrzymywanie postępującej
degradacji języka francuskiego. Wyrażany
jest pogląd, że ustawodawstwo to, mające
rangę rządową, normalizuje również proces
wzbogacania terminologii. Po raz pierwszy
w historii języka francuskiego uczyniono
obecnie z języka pojęcie prawne42. Dzięki
temu wspomniane rozporządzenia otwierają
dla sądów i administracji publicznej szerokie możliwości interpretacji, definiowania
i orzecznictwa w duchu narodowym i państwowym. Efekt psychologiczny tych aktów
prawnych we Francji i poza jej granicami,
szczególnie w krajach francuskojęzycznych,
nie jest też bez znaczenia43.
Nie wchodząc w dalsze rozważania
na temat normalizacji języków w Europie
i Ameryce44, jedno jest pewne: ze względu
na przywołane w tym tekście prawne roz
wiązania najbliżej nam prawdopodobnie
do sytuacji, jaka istnieje we Francji. Rzecz
w tym jednak, że o ile decyzje różnych
organów państwowych w zakresie języka
francuskiego są prawnie potwierdzone,
u nas Rada Języka Polskiego z mocy
ustawy jest tylko instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka
polskiego! Rada może wyrażać opinie
o używaniu języka polskiego w działalności
publicznej, niczego jednak nie może naka
zać ani zakazać45. Przez ustawodawcę zo
stała postawiona w bardzo trudnej sytuacji:
może wydawać opinie o danym zjawisku

językowym, ale nie posiada żadnej mocy
w egzekwowaniu wniosków płynących
z tych opinii! Może więc nadszedł czas,
aby rozważyć możliwość wyposażenia
Rady Języka Polskiego w mocniejsze
uprawnienia, tzn. nadania wydawanym
przez nią opiniom mocy wiążącej. Zanim
jednak przyjdzie czas na takie zmiany
(mimo wszystko wątpię w nadejście takiego
czasu!), pragnę podzielić się z Czytelnikami
moimi marzeniami.
MARZYĆ ZAWSZE WOLNO...
Marzy mi się podjęcie prac przez
naszych językoznawców nad Słownikiem
języka polskiego, który by, na wzór fran
cuskiego Słownika Akademii Francuskiej
czy niemieckiego słownika z wydawnictwa
Dudena, miał moc normatywną.
Marzy mi się wprowadzenie obowiąz
ku konsultowania przez Sejm oraz Senat,
a przede wszystkim przez poszczególne
ministerstwa formy językowej aktów
prawnych i rozporządzeń z odpowiednią
komórką powołaną do życia przez Radę
Języka Polskiego. Skupieni w takiej ko
mórce specjaliści dokonywaliby weryfika
cji poprawnościowo-językowej ważnych
dokumentów państwowych.
Marzy mi się spotkanie członków Rady
Języka Polskiego z Episkopatem Kościoła.
Sądzę, że takie spotkanie zachęciłoby hie
rarchów do wydania odpowiednich zaleceń
dla księży choćby w sprawie odmiany
nazwisk w wypominkach i komunikatach
kościelnych. Ale zarazem, do wprowadzenia
odpowiednich zaleceń w zakresie kształce
nia kleryków w seminariach duchownych
z pełnym poszanowaniem zasad poprawnej
polszczyzny w kaznodziejstwie.
Marzy mi się powołanie do życia
przy Episkopacie Kościoła katolickiego –
w porozumieniu z Radą Języka Polskiego
– choćby jednoosobowej komórki, której
pracownik-językoznawca zadbałby o po
prawną formę wydawanych przez tenże
Episkopat listów pasterskich.
Nade wszystko marzę o tym, aby w spo
łeczeństwie naszym ruszyła szeroka akcja
promująca urodę naszego języka. Potrzebne
jest w tej sprawie „pospolite ruszenie” ludzi
kochających piękny nasz język. W drugiej
połowie XIX wieku, w epoce narodowej
niewoli, pojawili się w życiu publicznym
ludzie, którzy z własnej woli zaczęli wal
czyć ze skażeniem języka polskiego. Na
zwiska Józefa Majera – pierwszego prezesa
Akademii Umiejętności, Fryderyka Skobla

– profesora medycyny na Uniwersytecie
Jagiellońskim, warszawskiego publicysty
Aleksandra Walickiego, lekarzy – Aleksan
dra Kremera, Józefa Oettingera i Stanisława
Janikowskiego, czy pisarza Józefa Bliziń
skiego trwale zapisane zostały w kronikach
naszej nauki i kultury nie tyle ze względu na
ich osiągnięcia zawodowe, co ze względu
na ich wieloletnią, pełną oddania walkę

le, Polska Akademia Nauk czy Polska
Akademia Umiejętności. Mogłyby one
podjąć obliczoną na lata akcję tworzenia
w społeczeństwie polskim pewnego rodzaju
snobizmu (w rozumieniu tego słowa przez
Stefana Żeromskiego) na posługiwanie się
dobrą polszczyzną.
Według Narodowego Spisu Powszech
nego w Polsce mieszka obecnie trzydzieści

trzeba bronić. O taki skarb nie tylko warto,
ale trzeba walczyć!

o piękno naszego języka polskiego. Jedni
z nich zasłużyli się jako twórcy polskiej
terminologii naukowej w danej dziedzinie46,
inni ogłosili obszerne, liczące niekiedy
po kilkaset stron opracowania, w któ
rych pokazywali błędy popełniane przez
dziennikarzy, publicystów, a także pisarzy
tamtych czasów47. Być może należy pójść
ich śladem48.
Wielką rolę mogą tu na pewno odegrać
instytucje cieszące się wciąż uznaniem
w społeczeństwie polskim: uniwersytety,
z Uniwersytetem Jagiellońskim na cze

siedem milionów osób deklarujących naro
dowość polską. Stowarzyszenie „Wspól
nota Polska” szacuje liczebność Polonii
na dwadzieścia milionów. Świadomość
istnienia tej rzeszy Polaków nakłada na
nas wszystkich wielką odpowiedzialność
za to, aby nasi potomkowie nie wyrzekli
się podstaw naszej narodowej kultury: aby
nie zapomnieli mowy ojców naszych! Aby
nasz język nie stał się mało znaczącym
dialektem słowiańskim albo też – językiem
wymierającym49. Mowy naszej, czystej jak
łza, bożej jak modlitwa, słodkiej jak miłość,

Wolno sądzić zatem, że mowa w Miłosławiu była swoistą
„odpowiedzią” pisarza na ten zakaz.
2
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3
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ALMA MATER nr 191

19

ponieważ w parlamencie (szczególnie w jego kuluarach)
politycy bluzgają jak skacowani szewcy przed wojną
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16 czerwca 2014). Por. także: K. Siwiec, Bluzg po polsku.
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z prof. Walerym Pisarkiem, „Gazeta Wyborcza” Kraków,
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s. 223–241; H. Zgółkowa, Język subkultur młodzieżowych, [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, pod
red. J. Miodka, Wrocław 1996, s. 229–239; M. Wrześniewska-Pietrzak, „Miało być odlotowo, czadowo, bojowo...”. Język i świat wartości czasopism szkolnych na tle
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MIESIĄC JĘZYKA OJCZYSTEGO
aczęło się od pomysłu Roksany Kidawy
i prof. Mirosławy Mycawki, by Koło
Naukowe Językoznawców Studentów UJ
im. Mieczysława Karasia przygotowało
Dyktando Krakowskie. W 2015 roku zain
teresowanie konkursem przeszło najśmiel
sze oczekiwania organizatorów (zasługa
w tym również opiekuna Koła dr. hab.
Kazimierza Sikory) – po zgłoszeniu się 500
osób trzeba było zamknąć listę uczestników,
a chętnych wciąż przybywało. Konkurs
ortograficzny przyciągnął wiele osób
z całej Polski. Organizatorzy, zaskoczeni,
ale i zainspirowani sukcesem I Dyktanda
Krakowskiego, w następnym roku postano
wili rozszerzyć inicjatywę, przygotowując
Miesiąc Języka Ojczystego. W roku 2016
w ramach Dyktanda – ułożonego przez prof.
Mirosławę Mycawkę i nazwanego „ekstre
malnym” – studenci wraz z doktorantami
Wydziału Polonistyki UJ zorganizowali
konkursy i warsztaty dla uczniów oraz
konferencję naukową Nasz język ojczysty:
stan i współczesne tendencje rozwojowe.
W 2017 roku Miesiąc Języka Ojczy
stego, zorganizowany przez Wydział
Polonistyki przy współpracy Koła Nauko
wego Językoznawców, Stowarzyszenia
Polonistów i Towarzystwa Miłośników
Języka Polskiego, odbędzie się w dniach
21 lutego – 25 marca pod patronatem mi
nistra nauki i szkolnictwa wyższego Jaro
sława Gowina, prezydenta Krakowa Jacka
Majchrowskiego, marszałka województwa
małopolskiego Jacka Krupy, rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka, dziekan Wydzia
łu Polonistyki prof. Renaty Przybylskiej,
Biblioteki Kraków oraz Narodowego
Centrum Kultury. Patronat medialny objął
portal internetowy Interia.pl.

Anna Wojnar

Z

Dyktando Krakowskie odbywa się w auli Auditorium Maximum

W realizację MJO zaangażowały się
Dział Promocji i Biuro Prasowe UJ, a także
organizacje zewnętrzne, takie jak Stowa
rzyszenie Polonistów, Towarzystwo Języka
Polskiego oraz firma Wiele Kropek, która
zadba o oprawę graficzną. W sukurs orga
nizatorom ponownie przyszli studenci i dok
toranci Uniwersytetu Jagiellońskiego, i to
zarówno członkowie (obecni i byli) KNJS
UJ, jak i inni studenci Wydziału Polonistyki.
W ramach przedsięwzięcia przygoto
wane zostały trzy konkursy dla szkół (na
reklamę dla klas 4–6, na komentarz dla
gimnazjów i agon retoryczny dla liceali

Harmonogram Miesiąca Języka Ojczystego:
21 lutego – 25 marca – Narodowy Test Wiedzy o Języku Polskim (dostępny na
stronach MJO) oraz warsztaty w małopolskich szkołach
21 lutego – zakończenie nadsyłania prac konkursowych
24 marca – uroczysty finał konkursów (ul. Gołębia 16, sala nr 42)
25 marca – III Dyktando Krakowskie (g. 10, Auditorium Maximum)
31 marca – 1 kwietnia – konferencja Nasz język ojczysty: etyka i estetyka słowa
(Wydział Polonistyki UJ)
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych
i na Facebooku:
www.miesiacjezyka.wordpress.com
www.knjs.polonistyka.uj.edu.pl
facebook.com/ojczysty
facebook.com/KNJSUJ

stów) oraz konkurs dla szerszego grona
– na gadkę, a także warsztaty dla uczniów
i Narodowy Test Wiedzy o Języku Polskim.
Wszystkie te wydarzenia będą mieć ogólno
polski zasięg, a ich celem jest popularyzacja
języka polskiego zarówno w jego odmianie
literackiej, jak i regionalnej.
Punktem kulminacyjnym Miesiąca
Języka Ojczystego, podczas którego
jego uczestnicy będą mogli zachwycać
się pięknem polszczyzny, zajmować się
problemami z zakresu kultury języka, po
prawności językowej, dialektologii, będzie
III Dyktando Krakowskie, zaplanowane
na 25 marca. Rejestracja uczestników, na
których tradycyjnie już będą czekać obwa
rzanki w kształcie litery „ó”, rozpocznie
się o godzinie 10 w Auditorium Maximum.
W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017,
jako wydarzenie towarzyszące MJO,
ciekawie zapowiada się również studenc
kodoktorancka konferencja Nasz język
ojczysty: etyka i estetyka słowa.

Aleksandra Kucharska

Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ
im. Mieczysława Karasia
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NAGRODA POETYCKA
IM. KRYSTYNY I CZESŁAWA BEDNARCZYKÓW
U

rszula Kozioł została laureatką dru
giej edycji Konkursu Poetyckiego
o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bed
narczyków. Wyróżnienie otrzymała za tom
Klangor (2014, Wydawnictwo Literackie).
Kapituła nagrody w składzie: Beata Szy
mańska, Józef Baran, Janusz Stanisław
Gruchała, Maciej Urbanowski i Wojciech
Ligęza (przewodniczący kapituły), nomi
nowała do nagrody także czterech autorów

Laureatka Nagrody
im. Bednarczyków Urszula Kozioł

książek poetyckich wyda
nych w latach 2014–2015:
Macieja Cisłę za tom niższe
studia (Wydawnictwo For
ma), Przemysława Dako
wicza, autora tomu Łączka
(Arcana), Jacka Gutorowa za
Kartki (emg) oraz Jarosława
Mikołajewskiego, autora
tomu Wyręka (Wydawnic
two Literackie). Konkurs
został zorganizowany przez
krakowski oddział Stowa

rzyszenia Pisarzy Polskich
oraz Wydział Polonistyki UJ.
Uroczystość ogłoszenia wy
ników odbyła się 15 grudnia
2016 w Klubie Dziennikarzy
„Pod Gruszką”.
Nagroda ufundowana
została przez zmarłą w 2011
roku współzałożycielkę
londyńskiej Oficyny Poetów
i Malarzy Krystynę Bednar
czykową, która przekazała
Uniwersytetowi Jagielloń
skiemu archiwum wydaw
nictwa oraz środki finansowe stanowiące
fundusz nagrody.
W zamyśle pomysłodawców wyróż
nienie winno być przyznawane za wybitny
zbiór wierszy, ze wskazaniem na wysoki
poziom artystyczny dzieł – niezależnie od
założeń światopoglądowych i orientacji
politycznej – wartości egzystencjalne
i etyczne, wrażliwość na tajemnicę ludzkiego istnienia, diagnozy sytuacji artystów
we współczesnym nam świecie, szeroko
pojmowane korespondencje sztuki słowa
i sztuki obrazu, konfrontacje kultur jako
temat poetyckiej refleksji.

Red.
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Ogłoszenie wyników konkursu
odbyło się w Klubie Dziennikarzy
„Pod Gruszką”

Fot. Janusz Smulski

Od lewej: dziekan Wydziału Polonistyki prof. Renata Przybylska, Urszula Kozioł, Przemysław Dakowicz

SCIENTIA

RUCH ZASTĄPI PRAWIE KAŻDY LEK,
ALE ŻADEN LEK NIE ZASTĄPI RUCHU
Z

nia tętniczego, zmniejszenie stężenia cho
lesterolu we krwi, poprawa metabolizmu
cukrów, łatwiejsze obniżenie masy ciała,
zmniejszenie napięcia i łatwiejsze radzenie
sobie ze stresem, poprawa odporności,
poprawa samopoczucia, u osób z depresją
złagodzenie jej objawów, wzmocnienie
mięśni, ścięgien, więzadeł i zwiększenie
gęstości kości. Dowiedziono, że aktyw
ność fizyczna wydłuża życie i zapobiega
wystąpieniu wielu poważnych chorób,
w tym zmniejsza ryzyko wystąpienia
zawału serca i udaru mózgu. Zmniejsza
także ryzyko zachorowania na wiele no
wotworów. Ochronny skutek aktywności
fizycznej jest porównywalny do efektu
unikania palenia papierosów.
Zalecenia dotyczące aktywności fi
zycznej opierają się na solidnych dowo
dach naukowych, pochodzących zarówno

z długofalowych badań obserwacyj
nych, jak i z badań eksperymental
nych. Z tych badań wynika, że u osób
aktywnych fizycznie ryzyko zgonu jest
niższe o 33 procent w porównaniu do
osób nieaktywnych. Według europej
skich wytycznych u zdrowych osób
dorosłych, niezależnie od wieku, zaleca
się aktywność fizyczną o umiarkowanej
intensywności o łącznym czasie co
najmniej 150 minut tygodniowo lub
intensywny wysiłek o łącznym czasie co
najmniej 75 minut tygodniowo lub połą
czenie stanowiące ekwiwalent obu form
wysiłku. Ponadto zaleca się stopniowe
dalsze wydłużenie czasu poświęconego
na aktywność fizyczną do 300 minut
tygodniowo w przypadku aktywności
fizycznej o umiarkowanej intensywno
ści lub 150 minut tygodniowo w przy

Michał Śliwiński

aadaptowana do tytułu maksyma na
dwornego lekarza Stefana Batorego
doktora Wojciecha Oczko (1545–1608)
wywodzi się z przekazu, który sięga cza
sów oraz osoby Hipokratesa i choć może
niezupełnie odzwierciedla stan współ
czesnej wiedzy, to z pewnością w pełni
wpisuje się w obowiązujące obecnie
zasady prewencji chorób sercowonaczy
niowych. Prewencja polega na zwalcza
niu najważniejszych czynników ryzyka
i w uzasadnionych przypadkach obejmuje
stosowanie metod farmakoterapii, ale,
zwłaszcza w zakresie prewencji pierwot
nej, głównym sposobem oddziaływania
jest wprowadzanie zmian w stylu życia,
w tym utrzymanie aktywności fizycznej
na pożądanym poziomie. Korzyści z re
gularnej aktywności fizycznej jest wiele.
Najważniejsze z nich to: obniżenie ciśnie
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Jerzy Sawicz

by pokonać przeszkody w podej
mowaniu ćwiczeń fizycznych.
Pomocna może być koordynacja
działań w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej z działaniami
lokalnych struktur zajmujących się
rekreacją i sportem. W indywidual
nym poradnictwie należy zachęcać
poszczególne osoby do wyboru
rodzaju aktywności fizycznej,
z której mogą czerpać radość i którą
mogą uwzględnić w życiu codzien
nym. Problemu małej aktywności
fizycznej całej populacji nie da
się jednak rozwiązać na drodze
indywidualnego poradnictwa. Klu
czowe znaczenie mają inicjatywy
legislacyjne, inwestycje lokalne czy
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki podczas otwarcia IX konferencji zaangażowanie środków masowego
Kardiologia prewencyjna 2016. W drugim rzędzie: przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzy- przekazu w kampanie edukacyjne.
stwa Kardiologicznego prof. Wojciech Drygas oraz organizatorzy konferencji: prof. Piotr Jankowski i prof. Andrzej Pająk
Postuluje się rozpoczynanie edu
padku intensywnych wysiłków fizycznych. dobranych ćwiczeń fizycznych pozwala kacji dziecięcej dotyczącej aktywności
Czas poświęcony na aktywność fizyczną zmniejszyć ryzyko zgonu o około 20 fizycznej już w wieku przedszkolnym,
powinien być rozłożony równomiernie procent. Niestety, wyniki badań prze a dzienna aktywność fizyczna w szkole po
w ciągu tygodnia, to znaczy około 4–5 prowadzonych w Krakowie wskazują, winna wynosić co najmniej 30–60 minut.
dni w tygodniu, a najlepiej codziennie. że zaledwie około 30 procent osób po
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Sesje aktywności fizycznej powinny hospitalizacji z powodu choroby wień zainicjowało prace nad zmianą organi
trwać co najmniej 10 minut każda. Zaleca cowej uczestniczy w programie rehabili zacji opieki medycznej nad pacjentami
się również skracanie czasu spędzanego tacji, i ta proporcja nie uległa zmianie od po zawale serca, a problemy związane
w pozycji siedzącej, a także rezygnację 15 lat. Ten wynik stawia Kraków na jed z promocją aktywności fizycznej były
(jeśli to możliwe) z takich środków trans nym z ostatnich miejsc wśród 20 ośrodków, przedmiotem dyskusji uczestników kon
portu jak samochód, tramwaj, autobus na które uczestniczyły w międzynarodowym ferencji Kardiologia prewencyjna 2016,
rzecz aktywnego przemieszczania się jak, badaniu EUROASPIRE (European Action która odbyła się w listopadzie 2016 roku
na przykład, chodzenie, jazda na rowerze, on Secondary and Primary Prevention by w Krakowie. Doceniając znaczenie biegów
oraz robienie sobie przerw w okresach Intervention to Reduce Events). Nie jest masowych w promocji aktywnego stylu
dłużej trwającego siedzenia, na przykład żadnym pocieszeniem, że dane ogólnopol życia, eksperci podkreślali, że ekstremal
w czasie pracy przed monitorem kompu skie wskazują na jeszcze gorszą sytuację nie duże wysiłki fizyczne nie są zdrowe,
tera.
– według nich tylko około 20 procent osób a ich szeroka promocja powinna budzić
Badania polskiej populacji (Wielo po zawale serca uczestniczy w rehabilitacji wątpliwości natury etycznej. Podnoszono
ośrodkowe Badanie Stanu Zdrowia Lud kardiologicznej.
również problemy związane z utrzyma
ności, projekt WOBASZ) wykazały, że
Jaskrawy rozdźwięk pomiędzy wy niem aktywności fizycznej w warunkach
pożądany poziom aktywności fizycznej nikającymi z regularnej aktywności zanieczyszczenia powietrza. Organizacja
stwierdza się u mniej niż 1/3 dorosłych korzyściami zdrowotnymi i zaleceniami biegów masowych jest zatem cenną
osób, a ponadto zmiany na przestrzeni towarzystw naukowych a stylem życia inicjatywą, jeżeli jej celem jest nie tyle
ostatnich 10 lat mają niekorzystny kieru i praktyką w opiece medycznej w Polsce osiągnięcie rekordowych wyników, co
nek. Ma to odzwierciedlenie również we sprawia, że dzisiejsza debata dotycząca promocja utrzymania regularnej aktyw
wskaźnikach metabolicznych.
aktywności skupia się nie tyle na rozpatry ności fizycznej. Dobrym przykładem
Utrzymanie aktywności fizycznej jest waniu korzyści z aktywności fizycznej, co jest organizowany corocznie w ramach
bardzo ważne również w przypadku osób na trudnościach związanych z wdrożeniem konferencji Kardiologia prewencyjna
z chorobą wieńcową. Programy rehabi zaleceń do codziennego życia. Ewolucja Poranny Bieg po Plantach Krakowskich.
litacji kardiologicznej są uznaną metodą stylu życia w ostatnich dziesięcioleciach Dystans biegu nie jest duży (nieco ponad
postępowania, której wysoką skuteczność nie sprzyja zachowaniu aktywności fi 4 kilometry), organizatorzy zachęcają
potwierdzono w badaniach eksperymental zycznej. Motoryzacja i automatyzacja, do biegu w swobodnym tempie lub do
nych przeprowadzonych u osób po zawale a także atrakcyjne spoczynkowe alterna szybkiego marszu, a nawet do udziału
serca oraz u osób z niewydolnością serca. tywy spędzania wolnego czasu skutecznie w formie jazdy na rowerze. Nie mierzy się
Według szacunków opartych na systema eliminują wysiłek fizyczny z codziennego czasu i nie ma nagród dla osób najszybciej
tycznych przeglądach randomizowanych życia. W celu uzyskania korzystnych przybiegających na metę. Po raz kolejny
badań klinicznych rehabilitacja kardiolo zmian behawioralnych klinicyści powin Kraków wyprzedził inne polskie miasta,
giczna obejmująca program odpowiednio ni poszukiwać praktycznych rozwiązań, które dopiero zamierzają zmienić sposób
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organizacji biegów masowych. Kolejny
Poranny Bieg po Plantach Krakowskich
rozpocznie się o 7 rano 18 listopada 2017.
Serdecznie zapraszamy. Informacje o kon
ferencjach z cyklu Kardiologia prewencyjna można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.kardiologiaprewencyjna.eu/
W czasie konferencji Kardiologia
prewencyjna 2016, obok aktywności fi
zycznej, przedmiotem obrad były, między
innymi, kontrowersje związane z dietą
bezmięsną, suplementacją witamin i mi
kroelementów, a także organizacją opieki
medycznej nad pacjentami z chorobami
układu krążenia.

Andrzej Pająk

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

Piotr Jankowski

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii
Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
Instytut Kardiologii
Wydział Lekarski UJ CM
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PRACA, PRAKTYKI I STAŻE DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
15 marca 2017 odbędą się w Krakowie Dni Kariery. To największe targi pracy, praktyk i staży dla studentów i absolwentów, organizowane przez AIESEC Polska. Impreza odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 w godzinach od 9 do 17.
Dni Kariery odbywają się wiosną w dziewięciu największych ośrodkach akademickich (w Warszawie i Poznaniu również
jesienią) od ponad 20 lat. W ubiegłorocznej wiosennej edycji wzięło udział 40 tysięcy uczestników i ponad 300 wystawców.
Impreza jest organizowana przez studentów i dla studentów. Jak twierdzą organizatorzy, jako rówieśnicy najlepiej
znają potrzeby młodych ludzi. Chcą dać szansę na zbudowanie bezpośredniej relacji z pracodawcą, porównania ofert
i wybrania tej najodpowiedniejszej. Celem jest zbudowanie platformy łączącej świat biznesu ze światem akademickim.
Dni Kariery umożliwiają pracodawcom zaprezentowanie praktyk, pracy i staży ambitnym studentom i absolwentom.
Poprzez bezpośredni kontakt z kandydatami, którzy odpowiadają oczekiwaniom i wymogom rekrutacyjnym, wymianę
informacji i wzajemnych oczekiwań firma buduje wizerunek atrakcyjnego i godnego zaufania pracodawcy.
Red.
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ZIELONE DACHY NAD KRAKOWEM
Nowatorskie projekty studentów
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
limathon to wydarzenie ma
jące na celu zwrócenie uwagi
na konsekwencje zmian klimatu,
a także na potrzebę angażowania
społeczeństwa do działań na rzecz
klimatu. W dniach 28–29 paździer
nika 2016 przedsięwzięcie to zorga
nizowano w 121 miastach na całym
świecie, w tym także w Krakowie.
Krakowski Climathon wspól
nie zorganizowały Fundacja Aeris
Futuro i Urząd Miasta Krakowa,
w partnerstwie z ClimateKIC oraz
ClimateKIC Polska. Na 24go
dzinny maraton składały się debaty
i wykłady poświęcone zmianom
klimatu, ich skutkom oraz znaczeniu
partycypacji społecznej w działa
niach na rzecz klimatu. Jednak jego
zasadniczą część stanowiły warsz
taty, w ramach których uczestnicy
opracowywali koncepcje rozwiązań,
które miałyby pomóc miastu w ochronie
klimatu. Kluczowym elementem projek
tów miało być przedstawienie formuły
jak najszerszego zaangażowania w takie
działania mieszkańców. Niezwykle inte
resującym i mobilizującym uczestników
aspektem całego przedsięwzięcia była
szczególna forma nagrodzenia zwycięskie
go projektu: jego wdrożenie przez miasto.
Tym samym przez udział w Climathonie
możliwe było zarówno wykorzystanie już
nabytej wiedzy i umiejętności oraz pozy
skanie nowych, jak i wdrożenie własnej
idei mającej realny wpływ na jakość życia
w Krakowie przez kształtowanie środo
wiska miasta. Uczestnicy Climathonu
mieli możliwość konsultowania swoich
pomysłów z osobami wyznaczonymi do
pełnienia funkcji mentorów.
Mocną stroną wydarzenia była jego
otwartość na uczestników, którzy posia
dali różne doświadczenie i spojrzenie
na problem ochrony klimatu – zarówno
wśród drużyn startujących w konkursie,
jak i po stronie jury i panelu ekspertów.
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C

Finał Climathon Kraków 2016

Dało to możliwość wzajemnego poznania
się przedstawicielom nauki, studentom,
przedsiębiorcom, miejskim aktywistom,
działaczom organizacji pozarządowych
oraz przedstawicielom władz Krakowa.
Można zatem uznać, że Climathon, obok
bardzo ważnej funkcji budowania świa
domości roli, jaką powinna odgrywać
ochrona klimatu i zaangażowanie w nią
społeczeństwa, otworzył również drogę do
networkingu wszystkim tym, którzy chcą
zaangażować się w prace nad działaniami
miasta wobec wyzwań wynikających ze
zmian klimatu.
Swój udział w Climathonie zaznaczyła
też reprezentacja Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Wykład gościnny Zmiany klimatu
i ich skutki w skali globalnej i regionalnej przedstawiła dr hab. Anita Bokwa
(również członek jury) z Zakładu Klima
tologii Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ. W panelu eksperckim
obok przedstawicieli organizacji pozarzą
dowych i przedsiębiorców wzięli udział
również dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca

(Zakład Hydrologii Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ) oraz dr
hab. Andrzej Bukowski (Zakład Socjologii
Sfery Publicznej Instytutu Socjologii UJ).
Według dr. hab. Bartłomieja Rzoncy
zarówno zainteresowanie konkursem, jak
i poziom projektów wypracowanych przez
uczestników pozwalają optymistycznie
spoglądać w przyszłość. Dostrzegają oni
problem zmian klimatu. Potrafią również
powiązać z nimi wiele zjawisk i procesów
wpływających negatywnie na człowie
ka i środowisko. To, co jednak wydaje
się najważniejsze, poza umiejętnością
dokonania właściwej diagnozy, to także
zdolność tworzenia przez uczestników
narzędzi mających realne zastosowanie
w ograniczaniu skutków tych niepożąda
nych zmian.
Na zakończenie Climathonu ogłoszono
nazwiska zwycięzców. Zarówno drużynę,
która wygrała rywalizację, jak i drugą,
która zdobyła specjalne wyróżnienie,
tworzyli studenci Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Pierwsze miejsce zajęli studenci

Autorzy projektu
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kierunku geografia: Żane
ta Nguyen Huu, Grzegorz
Smułek, Marek Grochowicz
wraz z Piotrem Podsiadłym,
którzy zaproponowali projekt
„Alternatywna przestrzeń
publiczna dla Kazimierza”.
Projekt ten pozwoli na roz
wój przestrzeni publicznej
poprzez zamknięcie części
ulic krakowskiego Kazimie
rza dla samochodów. Zada
nie to będzie realizowane
stopniowo, co ma ułatwić
mieszkańcom oswojenie się
z wprowadzonymi rozwią
zaniami i zaakceptowanie
ich. To właśnie mieszkań
com wyznaczono specjalną
rolę we wdrażaniu projektu:
w oparciu o specjalną ma Zwycięzcy Climathon Kraków 2016 – zespół projektu „Alternatywna przestrzeń publiczna”
kietę o wymiarach 20 na 10
metrów, wyposażoną w elementy interak zostaną parkingi alternatywne, a usługo internetową aplikację będą miały dostęp
tywne, będą mieli możliwość decydowania dawcom godziny dojazdów w sprawach do informacji, na przykład, o wilgotno
ści gleby. Każdy, kto będzie wykonywał
o zagospodarowaniu obszaru objętego biznesowych.
Specjalne wyróżnienie krakowskiego prace związane z pielęgnacją ogrodu (np.
projektem. Przykładowymi elementami
makiety byłyby ścieżki rowerowe, stojaki Climathonu uzyskał drugi zespół z UJ, poprzez podlewanie lub nawożenie) stwo
na rowery, zieleń miejska, miejsca interak składający się ze studentów kierunku rzonego jako zielony dach, będzie uzyski
cji i odpoczynku (leżaki, stoliki). Jeśli pro egospodarka przestrzenna, również wał punkty. Zaangażowanie mieszkańców
jekt nowej organizacji przestrzeni zostanie prowadzonego przez Instytut Geografii będzie miało charakter tzw. grywalizacji.
powszechnie przyjęty przez mieszkańców, i Gospodarki Przestrzennej UJ. Tworzyli Już samo zainstalowanie zielonego dachu
to zostanie pilotażowo wprowadzony na go: Anna Dziemianko, Kamil Rosiński, poprawia warunki środowiskowe. W tym
okres 3–4 tygodni w sierpniu. Już nie na Marcelina Stanek, Karolina Wieczerzak przypadku jednak pozytywne oddziaływa
makiecie, a w rzeczywistości powstaną i Dominik Zwiech, którzy zaprezen nie takiego rozwiązania zostaje dodatkowo
pasy wyznaczające ruch pieszy i rowero towali projekt „Zielone dachy 2.0”. zwiększone dzięki aplikacji aktywizującej
wy oraz postawione zostaną znaki ogra Pomysł stanowi rozwinięcie popularnej mieszkańców do przebywania w przestrze
niczające ruch samochodowy. Przestrzeń na całym świecie idei zielonych dachów ni zielonego dachu. Połączenie elementów
drogi urozmaici zieleń miejska i inne poprzez wprowadzenie do niej nowych ochrony środowiska z aktywizacją społe
elementy wybrane przez mieszkańców. technologii w postaci czujników, dzięki czeństwa przy użyciu nowych technologii
Mieszkańcom Kazimierza wyznaczone którym osoby posiadające odpowiednią wpisuje się w koncepcję smart city. Re
prezentanci władz miasta uczestniczący
w Climathonie wykazali duże zaintere
sowanie tym pomysłem. Nie jest wyklu
czone, że przy dostępności odpowiednich
środków ten projekt również ma szanse na
wdrożenie. Co ciekawe, zainteresowanie
rozwiązaniem zaproponowanym przez
wyróżniony zespół zgłosili również kra
kowscy przedsiębiorcy.
Dzięki takim wydarzeniom jak Clima
thon możliwe staje się dotarcie z ideami
ochrony klimatu i partycypacji społecznej
do coraz szerszego audytorium. Pozostaje
mieć nadzieję, że zaproponowane przez
zwycięzców i wyróżnionych projekty
zakończą się sukcesem i zostaną zrealizo
wane w kolejnych lokalizacjach.
Obszar wdrażania projektu
„Alternatywna przestrzeń publiczna dla Kazimierza”

Piotr Trzepacz

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
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Brazylia, morski brzeg podmywany przez wodę.
Na skutek globalnego ocieplenia podnosi się poziom mórz

Z

miany klimatu są zagadnieniem nie
tylko naukowym, ale także spo
łecznym, politycznym i gospodarczym.
Rozważania na ten temat warto jednak
rozpocząć od zdefiniowania kilku podsta
wowych pojęć, ponieważ funkcjonowanie
systemu klimatycznego jest skomplikowa
ne, a wiele wypowiedzi w mass mediach
dotyczących zmian klimatu zawiera
daleko idące uproszczenia, utrudniające
zrozumienie tych kwestii. A zatem: co to
jest klimat i zmiana klimatu? Pogoda to
stan atmosfery w danym miejscu i danej
chwili, a charakteryzuje ją duża zmienność
w czasie i przestrzeni, na przykład zmiana
temperatury powietrza o kilkanaście stopni
w ciągu kilku godzin. Natomiast klimat to
jedna z cech charakterystycznych środo
wiska geograficznego w danym miejscu,
efekt oddziaływania wielu czynników
w różnych skalach przestrzennych i czaso
wych (na przykład szerokości geograficz
nej, odległości od oceanu, rzeźby terenu,
cyrkulacji atmosferycznej). Definiowany
jest w różny sposób, na przykład uśrednia
się wartości elementów meteorologicznych
(temperatury i wilgotności powietrza,
opadów atmosferycznych, prędkości
i kierunku wiatru) z 30 lat albo określa się
charakterystyczny układ typów pogody
w cyklu rocznym. Jedną z cech klimatu
są jego okresowe wahania (fluktuacje),
czyli zmienność (a nie zmiana). Zmiana
klimatu zaś to przejście w nowy stan
równowagi dynamicznej i wzrost wartości
średnich wieloletnich, wobec których
obserwujemy zmiany (fluktuacje). Pozornie
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niewielkie zmiany wartości średnich,
ale obliczonych w skali globalnej, mają
istotne znaczenie dla funkcjonowania
całego ekosystemu Ziemi. Badanie zmian
klimatu to badanie zmian poszczególnych
elementów meteorologicznych w przebiegu
wieloletnim, a za element klimatu można
także uznać skład chemiczny atmosfery
i jego zmiany.
Aby stwierdzić, że mamy do czynienia
ze zmianą klimatu, potrzebne są informa
cje o tym, jakie były warunki pogodowe
w przeszłości. Obecnie mamy na całym
świecie sieć stacji meteorologicznych,
które cały czas dostarczają informacji
o pogodzie, uzyskanych za pomocą
precyzyjnych pomiarów przyrządami
meteorologicznymi, a informacje te są
archiwizowane. Niestety, takie dane są
dostępne tylko za ostatnich około 200 lat
z pojedynczych stacji – z Krakowa od
1792 roku, a w skali globu dopiero od lat
1850–1880. Dla okresów wcześniejszych
możemy jedynie próbować odtwarzać
przybliżone warunki pogodowe na podsta
wie tzw. danych pośrednich. Są to zarówno
materiały organiczne (no. słoje drzew,
szczątki roślin i zwierząt), jak i nieorga
niczne (rdzenie lodowe). Dla ostatniego
tysiąclecia możemy dodatkowo wykorzy
stać dokumenty zawierające, na przykład,
informacje o zbiorach zbóż i winorośli, po
wodziach czy obserwowanych warunkach
pogodowych. W tej grupie materiałów na
szczególną uwagę zasługują codzienne
zapiski stanu pogody prof. Marcina Bie
ma z Akademii Krakowskiej prowadzone

w Krakowie w latach 1499–1540. Warto
przy tym zwrócić uwagę, że to właśnie
na Akademii Krakowskiej w XV wieku
zapoczątkowano codzienne obserwacje
pogody. Później zwyczaj ten przejęły
uniwersytety w Niemczech, zwłaszcza
Ingolstadt.
Przeprowadzone na całym świecie licz
ne badania danych bezpośrednich, czyli
pomiarowych, oraz pośrednich pozwalają
ocenić dotychczasowe zmiany klimatu.
Instytucją, która zajmuje się okresowym
podsumowywaniem tych badań, jest
Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klima
tu (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) – agenda ONZ powstała
w 1988 roku z inicjatywy WMO i UNEP.
Raporty IPCC, dostępne na jego stronie
internetowej: www.ipcc.ch, są podstawo
wym źródłem informacji o globalnych
zmianach klimatu. A zmiany te rozpatru
jemy w skali globalnej i regionalnej, gdyż
w poszczególnych regionach przebiegają
one w różny sposób. Najwięcej prac
dotyczy temperatury powietrza. Wiado
mo więc, że 30lecie 1983–2012 było
(z prawdopodobieństwem 90–100 procent)
najcieplejszym okresem w ostatnich 800
latach na półkuli północnej w obszarach,
dla których można odtworzyć warunki
termiczne, i prawdopodobnie najcieplej
szym okresem w ciągu ostatnich 1400
lat. Średnia roczna globalna temperatura
wykazała w okresie 1880–2012 wzrost
o 0,85 stopni Celsjusza. Zmiany opadów
nie przebiegały w tak jednolity sposób jak
w przypadku temperatury: dla obszarów

Ivan Pellacani

ZMIANY KLIMATU I ICH SKUTKI
W SKALI GLOBALNEJ I REGIONALNEJ

lądowych półkuli północnej w średnich
szerokościach geograficznych roczne
sumy opadów wzrosły (prawdopodobień
stwo 66–100 procent) po roku 1901, dla
innych obszarów wieloletnie trendy zmian
(rosnące lub malejące) są obarczone wyso
kim stopniem niepewności. Według Euro
pejskiej Agencji Środowiskowej w okresie
1960–2014 średnie roczne sumy opadów
w Europie wykazały istotny statystycznie
spadek w Europie południowej (37,07 mm
na 10 lat), a wzrost w Europie północnej
(20,64 mm na 10 lat). Europa środkowa
znajduje się w strefie, gdzie brak wyraź
nych trendów zmian. Zaobserwowano
także zmiany dotyczące zjawisk ekstre
malnych. Wzrosła częstość fal upałów
w Europie, Azji i Australii, w niektórych
miejscach prawdopodobieństwo wystą
pienia fal upałów wzrosło dwukrotnie.
Częstość i intensywność silnych opadów
wzrosła w Ameryce Północnej i Europie,
dla innych kontynentów brak wyraźnych
trendów zmian. Ponadto w skali global
nej zaobserwowano wzrost wilgotności
powietrza od lat 70. XX wieku.
A w jakim stopniu zmiany klimatu
dotyczą obszaru Polski? Na większości
stacji meteorologicznych w kraju (czyli nie
na wszystkich!) zaobserwowano zmniej
szenie liczby dni ekstremalnie zimnych,
wzrost liczby dni ekstremalnie ciepłych
oraz wzrost częstości fal upałów. Okres
bezprzymrozkowy rozpoczyna się coraz
wcześniej, ale im cieplejsze zimy – tym do
tkliwsze późne przymrozki, a charakteryzu
je je bardzo duża zmienność z roku na rok.
Jakie są skutki stwierdzonych zmian
klimatu? Globalny wzrost temperatury
spowodował, między innymi, zmniejsze
nie powierzchni lodowców i lądolodów:
średni roczny zasięg arktycznego lodu
pływającego zmniejszał się w okresie
1979–2012 w tempie 3,4–4,1 procent na
10 lat, dla okresu letniego było to 9,4–13,6
procent na 10 lat (czyli 0,73 do 1,07 mi
liona kilometrów kwadratowych na 10
lat). W Antarktyce jednak zaobserwowano
duże zróżnicowanie regionalne: wzrost
w jednych, a spadek zasięgu lodu w innych
częściach kontynentu; dla całego obszaru
nastąpił wzrost zasięgu od 1,2 do 1,8 pro
cent na 10 lat (0,13 do 0,2 miliona kilome
trów kwadratowych na 10 lat). W okresie
1901–2010 średni poziom morza wzrósł
o 0,19 metra. Tempo wzrostu od połowy
XIX wieku było większe niż kiedykol
wiek w ciągu ostatnich 2000 lat. Wzrost
poziomu morza to efekt przede wszystkim
topienia się lądolodów i lodowców oraz

Zmiany średniej globalnej temperatury lądów i oceanów w poszczególnych latach w odniesieniu do
wartości średniej z okresu 1986–2005 (kolory oznaczają różne bazy danych). W roku 1950 średnia globalna temperatura była o 0,6 stopni Celsjusza niższa od średniej z okresu 1986–2005, a w roku 2010
– wyższa o 0,2 stopnia Celsjusza. (Raport dostępny pod adresem: www. ipcc.ch/pdf/assessment-report/
ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf). Źródło: www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

Zmiana średniego globalnego poziomu morza w poszczególnych latach w odniesieniu do wartości średniej
z okresu 1986–2005 (kolory oznaczają różne bazy danych). (Raport dostępny pod adresem: www. ipcc.
ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf). Źródło: www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

Globalna antropogeniczna emisja CO2 związana z działalnością przemysłową i zmianami użytkowania
ziemi. (Raport dostępny pod adresem: www. ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_
full_wcover.pdf). Źródło: www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

zwiększenia objętości wód oceanicznych
na skutek ich ocieplenia.
Skutki zmian klimatu mają też kon
sekwencje dla gospodarki. Ekstremalne
zjawiska pogodowe, jak fale upałów,
susze, powodzie, tornada i wielkie pożary,
powodują wzrost „wrażliwości” i podatno
ści ekosystemów i licznych społeczności
na zmienność i zmiany klimatu. W skali
globalnej zanotowano znaczny wzrost
strat spowodowanych katastrofalnymi
zjawiskami pogodowymi: w rolnictwie
(głównie w obszarach półsuchych) zakłó
cenia w produkcji żywności i zaopatrze
niu w wodę, w systemach osadniczych
zniszczenia infrastruktury, w systemach

transportowych i dostarczających energię,
w sektorze ubezpieczeń. W turystyce efek
ty są zróżnicowane, na przykład cieplejsza
woda w Bałtyku cieszy turystów, ale grozi
częstszymi zakwitami sinic, ciepłe zimy to
brak śniegu w górach i problemy dla tury
styki zimowej. Nie bez znaczenia są także
skutki zdrowotne: wzrost zachorowalności
i śmiertelności. W wielu ekosystemach
obserwowane są znaczące zmiany, czasem
nieodwracalne, na przykład wymieranie
gatunków, zmniejszenie różnorodności
biologicznej, zmiany czasu wystąpienia
faz rozwojowych roślin i zwierząt.
Analiza różnych danych daje nam in
formacje o tym, co było, jak klimat zmienił
ALMA MATER nr 191

29

się w ostatnich stuleciach. A jak możemy
prognozować przyszłe zmiany klimatu?
Pomocne w tym są modele klimatyczne,
czyli złożone struktury obliczeniowe, na
które składają się równania opisujące in
terakcje wewnątrz i między oceanem, ob
szarami lądowymi, powierzchniami pokry
tymi lodem i atmosferą. Dzięki modelom
można testować różne scenariusze zmian
w zależności od zmian wybranych ele
mentów. Należy jednak pamiętać, że mo
dele opierają się na wielu uproszczeniach,
a wykonanie każdej analizy wymaga
dokonania ogromnej liczby operacji ob
liczeniowych. Istotnym elementem kon
strukcji modeli jest wykonywanie obliczeń
wartości przewidywanych parametrów
(ciśnienia atmosferycznego, prędkości
i kierunku wiatru) dla oczek siatki (tzw.
gridów) w danym kroku czasowym.
Jakość prognozy zależy głównie od gę
stości (rozmiarów) oczek siatki. Jakie
zatem są prognozy zmian klimatu dla
Europy i Polski? Wyniki analizy różnych
scenariuszy klimatycznych dla Polski po
kazują, że temperatura wykazuje wyraźną
tendencję wzrostową na obszarze całego
kraju, większe ocieplenie jest spodziewane
pod koniec XXI wieku, prognozowane
przyrosty temperatury są zróżnicowane
regionalnie i sezonowo. Wyraźna jest
tendencja wydłużenia termicznego okresu
wegetacyjnego (wcześniejszy początek),
prognozowany jest spadek liczby dni
z temperaturą minimalną mniejszą od
0 stopni Celsjusza, a wzrost liczby dni
z temperaturą maksymalną wyższą niż
25 stopni. W przypadku opadów atmos
ferycznych tendencje są mniej wyraźne:
symulacje wskazują na pewne zwiększenie
opadów zimowych i zmniejszenie opadów
letnich pod koniec stulecia. Charakterysty
ki opadowe wykazują wydłużenie okresów
bezopadowych, wzrost sumy opadów
maksymalnych oraz skrócenie okresu
zalegania pokrywy śnieżnej. W sektorze
rolnictwa przewidywane zmiany klimatu
wpłyną na zbiory, gospodarkę hodowlaną
i lokalizację produkcji. Wzrośnie prawdo
podobieństwo wystąpienia ekstremalnych
zjawisk pogodowych, a ich dotkliwość
spowoduje znaczny wzrost ryzyka nie
udanych zbiorów. Zmiany klimatu wpłyną
również na glebę, powodując zmniejszenie
zawartości materii organicznej, będącej
głównym czynnikiem zapewniającym jej
żyzność. Sektor turystyki poniesie szkody
w związku ze zmniejszającą się pokrywą
śnieżną w górach. Konieczna jest zatem
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poprawa gospodarki wodnej z uwagi na
wzrost zagrożenia suszą latem.
To, że stwierdzono zmianę klimatu
i wszystko wskazuje na to, że należy się
spodziewać dalszych zmian, nie podlega
już dyskusji. Natomiast wiele sporów budzi
pytanie: jakie są przyczyny zmian klimatu?
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę
na to, że mówiąc o klimacie, mówimy tak
naprawdę o systemie klimatycznym, czyli
o zbiorze elementów i ich wzajemnych
powiązaniach. Te elementy to atmosfera,
hydrosfera, biosfera i geosfera. Zmiany
w którymkolwiek elemencie powodują
zachwianie równowagi w całym sys
temie. Zmiany klimatu są zjawiskiem
naturalnym i cechą charakterystyczną
systemu klimatycznego, a zależą od wielu
czynników. Niepokojący nie jest sam
fakt, że klimat się zmienia, bo w historii
Ziemi miało to miejsce wiele razy, ale
szybkość zmian obserwowana w ostatnich
dziesięcioleciach. Jeśli prognozy zmian
klimatu okażą się trafne, wiele elementów
środowiska oraz wiele społeczności może
nie dać rady zaadaptować się do nowych
warunków klimatycznych. Przyczyny
zmian klimatu możemy podzielić na na
turalne i antropogeniczne. Do przyczyn
naturalnych zaliczamy przede wszystkim
zmiany aktywności słonecznej, zmiany
orbity Ziemi i kąta nachylenia jej osi do
płaszczyzny ekliptyki, aktywność wul
kaniczną i zawartość aerozolu atmosfe
rycznego pochodzenia naturalnego. Zaś
czynniki antropogeniczne to spalanie
paliw kopalnych i zmiany w użytkowaniu
ziemi na dużą skalę. Spalanie paliw ko
palnych w takich sektorach jak przemysł,
transport i produkcja energii powoduje
zmianę składu chemicznego atmosfery
poprzez zwiększenie zawartości gazów
cieplarnianych oraz niszczenie ozonu stra
tosferycznego. W konsekwencji dochodzi
do zintensyfikowania efektu cieplarniane
go, zmiany bilansu promieniowania Ziemi
i wzrostu temperatury, czyli globalnego
ocieplenia. Zmiany użytkowania Ziemi
to przede wszystkim wycinanie lasów,
zajmowanie wielkich areałów pod uprawy
oraz urbanizacja, co także przyczynia się
do opisanych zmian składu atmosfery.
Najważniejsze gazy cieplarniane to
para wodna, dwutlenek węgla (CO 2),
metan (CH 4), podtlenek azotu (N 2O),
ozon troposferyczny (O3), freony (CFC).
Ramowa Konwencja Narodów Zjedno
czonych dotycząca Zmian Klimatu (www.
unfccc.int) uwzględnia jeszcze następujące

substancje: fluorowęglowodory (HFCs),
perfluorowęglowodory (PFCs) i sześcio
fluorek siarki (SF6). Pojęcia: „efekt cieplar
niany” i „globalne ocieplenie”, często są
używane zamiennie, choć oznaczają dwa
różne zjawiska. Efekt cieplarniany pojawił
się w wyniku ewolucji atmosfery i jest to
podwyższenie temperatury Ziemi i powie
trza dzięki promieniowaniu zwrotnemu
atmosfery w zakresie długofalowym, które
jest powodowane przez gazy cieplarniane.
Gdyby Ziemia nie miała atmosfery z ga
zami cieplarnianymi, zachowywałaby
się jak tzw. ciało doskonale czarne, czyli
pochłaniałaby i emitowała całe dostępne
promieniowanie w danej temperaturze.
Temperatura Ziemi wynosiłaby około –18
stopni Celsjusza, a nie około +15 stopni
Celsjusza jak obecnie, czyli na Ziemi nie
byłoby życia. Za naturalny efekt cieplar
niany odpowiada przede wszystkim para
wodna (60 procent) i CO2 (20 procent),
mniejsze znaczenie mają CH4, N2O i ozon
troposferyczny (O3). Działalność człowie
ka, przede wszystkim zmiana składu che
micznego atmosfery i wprowadzenie do
niej znacznych dodatkowych ilości gazów
cieplarnianych, spowodowała antropoge
niczną intensyfikację efektu cieplarniane
go. Za ten dodatkowy efekt cieplarniany
odpowiada głównie CO2 (60 procent),
a w mniejszym stopniu CH4 (15 procent),
CFC (12 procent), ozon troposferyczny O3
(8 procent), N2O (5 procent) i para wod
na, której udziału nie sposób precyzyjnie
określić. Z pewnością jednak ilość pary
wodnej dostarczanej w sposób sztuczny
do atmosfery jest znikoma w porównaniu
z ilością pary wodnej dostarczanej przez
parowanie oceanów.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę
na tzw. potencjał globalnego ocieplenia.
Jest to miara siły oddziaływania cząstecz
ki danego gazu cieplarnianego na efekt
cieplarniany: jedna cząsteczka metanu
w ciągu 100 lat oddziałuje 28 razy silniej
niż jedna cząsteczka CO 2, cząsteczka
N2O – 265 razy silniej, a cząsteczka jed
nego z freonów (CF4) – 6630 razy silniej.
Jak widać, choć CO2 jest w atmosferze
znacznie więcej, około 400 ppm (parts per
million) niż pozostałych wymienionych
gazów, CH4 – 1800 ppb (parts per billion),
N2O – 320 ppb, to nie należy lekceważyć
oddziaływania żadnego z nich. Dodatkowe
ilości gazów cieplarnianych w atmosferze
powodują zmiany w bilansie promienio
wania w skali globalnej. W ekosystemie
ziemskim pojawia się więcej energii ciepl

nej, a to przekłada się na wzrost temperatu
ry, ale także na wzrost zjawisk ekstremal
nych, gdyż energia dostępna w środowisku
podlega różnym przemianom, na przykład
energia cieplna w kinetyczną. Badania
zmian bilansu promieniowania Ziemi
w okresie 1750–2011 pokazują, że zmiany
wywołane w ostatnich dziesięcioleciach
przez działalność człowieka znacznie prze
wyższają zmiany wywołane przyczynami
naturalnymi, zatem obserwowany wzrost
temperatury należy jednak przypisać skut
kom ludzkich działań.
Jeśli zaakceptujemy naszą rolę w zmia
nach klimatu, to nieuchronnie pojawia się
pytanie: co możemy zrobić, aby przeciw
działać tym niekorzystnym zmianom, jakie
są zalecane działania zaradcze? Można je
podzielić na dwie grupy: ograniczenie tych
zjawisk przyczyniających się do zmian
klimatu, które zależą od działalności ludzi,
oraz łagodzenie skutków i minimalizo
wanie ewentualnych strat (adaptacja do
nowych warunków). Podstawowe zasady
zalecane przez IPCC (2014) przy podejmo
waniu działań na rzecz przeciwdziałania
zmianom klimatu, łagodzenia skutków
zmian i adaptacji do zmian klimatu to:
zasada zrównoważonego rozwoju, zasada
równości – dążenie do zmniejszania róż
nic cywilizacyjnych, zasada współpracy
– ograniczenie niekorzystnych zmian
klimatu wymaga, aby żadna grupa nie
forsowała swojego celu kosztem innych,
zasada interdyscyplinarności – efektywne
działania na rzecz ochrony klimatu wy
magają analiz z zakresu, między innymi,
etyki, polityki, ekonomii, socjologii (jak
kwestia odpowiedzialności za emisje,
analizy kosztów i zysków, kształtowanie
postaw społecznych).
Nie ma jednej najlepszej, uniwersalnej
strategii działania, ponieważ w poszcze
gólnych krajach i regionach występuje
bardzo dużo różnych kombinacji warun
ków środowiskowych, społecznych i eko
nomicznych. Strategie działania powinny
mieć charakter otwarty i iteracyjny, czyli
wraz ze zmieniającymi się warunkami
i postępem nauki należy je aktualizować.
Płaszczyzny przeciwdziałania nieko
rzystnym zmianom klimatu można podzie
lić na działania międzynarodowe, na przy
kład Ramowa Konwencja ONZ dotycząca
Zmian Klimatu (1992) i Protokół z Kioto
(1997) oraz porozumienie paryskie (2015),
i działania krajowe i regionalne (polityka
klimatyczna, szeroka edukacja formalna
i nieformalna, podatki od paliw, subwen

cje dla oszczędzania energii i nowych
technologii w energetyce, zakaz sprzedaży
urządzeń nadmiernie energochłonnych,
zwiększanie powierzchni lasów).
Jest też wiele działań, które mogą być
podejmowane indywidualnie, ale gdyby
miały charakter masowy, to mogłyby się
znacząco przyczynić nie tylko do przeciw
działania niekorzystnym zmianom klima
tu, ale także do poprawy jakości naszego

niem są osuwiska, wybrzeże Bałtyku –
zagrożenie wzrostem poziomu morza, dna
dolin rzecznych – zagrożenie powodziowe.
Przykładowe wymagane działania
obejmują: zmiany przepisów budowla
nych, systemy wczesnego ostrzegania
przed zjawiskami ekstremalnymi i sys
temy kryzysowe, gospodarkę wodną,
zwiększenie retencji, budowę infrastruk
tury ochronnej (wały przeciwpowodzio

Lodowiec McCarty w Parku Narodowym Fiordów Kenai na Alasce w 1909 i 2004 roku. Przez blisko
sto lat lód cofnął się o ok. 20 kilometrów. 1909 – fot. Ulysses Sherman Grant/United States Geological
Survey, 2004 – fot. Bruce F. Molnia/United States Geological Survey

codziennego życia. Przykładowo, każdy
może oszczędzać energię i wodę, kupować
produkty spożywcze z lokalnej produkcji
(dzięki czemu ogranicza się transport na
duże odległości i związane z tym spalanie
paliw), zaspokajać tylko realne potrzeby,
ograniczyć zakupy rzeczy zbędnych (dzię
ki czemu mniej energii zostanie zużyte
na produkcję i późniejszą utylizację tych
wyrobów i mniej gazów cieplarnianych
trafi do atmosfery).
Biorąc pod uwagę, że dalszy wzrost
temperatury globalnej w najbliższych
latach jest nieuchronny, a możemy je
dynie próbować zmniejszać jego tempo,
konieczne jest podejmowanie działań
mających na celu łagodzenie skutków
i minimalizowanie ewentualnych strat oraz
adaptację do zmian klimatu. Dla Polski
wyznaczono obszary szczególnie potrze
bujące zintegrowanych i długofalowych
programów przeciwdziałania skutkom
zmian klimatu: obszary górskie – generują
powodzie, w Karpatach dużym zagroże

we), przesiedlenia z terenów najbardziej
narażonych (tereny przykorytowe i stoki
osuwiskowe), dostosowanie upraw do
nowych warunków klimatycznych, prze
budowę drzewostanów leśnych na wielo
gatunkowe, monitoring lasów i systemy
ostrzegające/alarmujące o szkodnikach,
pożarach, dostosowanie sieci drogowych
i energetycznych do częstszych zjawisk
ekstremalnych, zmiany w strategii rozwoju
turystyki – zmniejszenie częstości wystę
powania pokrywy śnieżnej.
Obszary zurbanizowane odgrywają
istotną rolę w kształtowaniu globalnego
ocieplenia, gdyż są to tereny, gdzie na re
latywnie małym obszarze występuje silna
koncentracja ludności, zabudowań, usług,
działalności przemysłowej i transportowej.
Przekłada się to na duże zużycie energii
i dużą emisję gazów cieplarnianych.
Z drugiej strony, obszary zurbanizowane
są szczególnie narażone na niekorzystne
skutki zmian klimatycznych. Charaktery
zuje je, na przykład, mała retencja wody,

ALMA MATER nr 191

31

NASA Goddard Space Flight Center

gdyż większość powierzchni miasta jest temperatury powietrza, tym bardziej że pracy opartą na ograniczeniu przejazdów
pokryta materiałami nieprzepuszcza właśnie najniżej położone obszary miasta oraz inne działania optymalizujące trans
jącymi wód opadowych w głąb ziemi. są najgęściej zabudowane. Ponad 50 pro port miejski.
Zużycie wody w miastach jest jednak cent wody pitnej w Krakowie pochodzi ze
Zmiany klimatu mają charakter global
bardzo wysokie, co wynika z opisanego Zbiornika Dobczyckiego, znajdującego się ny, ale wykazują znaczne zróżnicowanie
powyżej nagromadzenia różnych funkcji. na Pogórzu Wielickim. Zasilanie zbiornika regionalne. Skutki tych zmian, zarówno
Zatem miasta często korzystają z zasobów wodami powierzchniowymi i podziem obserwowane dotychczas, jak i te pro
wodnych terenów otaczających, a zmiany nymi jest w znacznym stopniu zależne gnozowane, mają i będą mieć wpływ na
klimatu mogą te zasoby
środowisko geograficzne,
znacznie zmodyfikować.
gospodarkę i warunki życia
Innym zagadnieniem jest
większości społeczeństw.
przewidywany wzrost opa
Warto zatem już teraz pod
dów ulewnych. Systemy
jąć różnorodne działania
kanalizacyjne w miastach są
mające na celu ograniczenie
często nieprzystosowane do
przyczyn zmian klimatu
odprowadzania tak dużych
i adaptację do ich skutków,
ilości wody docierającej do
gdyż działania te są zarazem
podłoża w krótkim czasie,
bardzo korzystne dla stanu
co może generować lokal
środowiska przyrodnicze
ne podtopienia. Obszary
go, polepszania zasobów
miejskie charakteryzują
przyrodniczych i warunków
się odmiennym klimatem
życia ludzi.
lokalnym niż tereny je
otaczające, a najczęściej
Anita Bokwa
Instytut Geografii
omawianym elementem
i Gospodarki Przestrzennej UJ
klimatu miasta jest tzw.
miejska wyspa ciepła. Prze
widywane zmiany klimatu
L I T E R AT U R A :
mogą zwiększyć obciążenie
A. Bokwa, Wieloletnie zmiany struktucieplne mieszkańców miast
ry mezoklimatu miasta na przykładzie
Krakowa, IGiGP UJ, Kraków 2010.
zwłaszcza w okresie letnim,
www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?ikiedy oddziaływanie miasta
d=000155&page=monografie, data pobrania: 12 stycznia 2017.
nałoży się na występowanie
A. Bokwa, D. Limanówka, J. Wibig,
wysokich wartości tempera
Pre-instrumental Weather Observations
tury powietrza, zwłaszcza
in Poland in the 16th and 17th Centuries, [w:] History and Climate. Memow czasie fal upałów. Prze
ries of the Future?, pod red. P.D. Jones,
widywany wzrost częstości Badania NASA wskazują, że najstarsze i najgrubsze warstwy arktycznej pokrywy lo- A.E.J. Ogilvie, T.D. Davies, K.R. Briffa,
występowania fal upałów dowej zanikają szybciej niż warstwy młodsze i cieńsze znajdujące się na krawędziach. Kluwer Academic/Plenum Publishers,
New York, Boston, Dordrecht, London,
może także oznaczać wzrost W środkowej części zdjęcia kolorem białym zaznaczono warstwy najstarsze i najgrub- Moscow 2001, s. 9–27.
sze, zaś kolor jasnoniebieski pokazuje całkowity zasięg lodu pływającego w okresie zimy
zagrożenia smogiem foto
Climate models, www.climate.gov/mapsdata/primer/climate-models, data pobrania: 12 stycznia
chemicznym, którego głównym składni od opadów atmosferycznych (ich ilości
2017.
kiem jest ozon troposferyczny, tworzący i rozkładu w ciągu roku) oraz od pokrywy IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribusię na skutek szeregu reakcji chemicz śnieżnej (jej ilości i sposobu topnienia),
tion of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
nych w warunkach wysokiej temperatury a prognozowane zmiany klimatu wskazu
(Core Writing Team, pod red. R.K. Pachauri i L.A. Meyer),
i dopływu dużej ilości promieniowania ją na możliwe znaczne zmiany obu tych
IPCC, Geneva 2014, s. 151.
słonecznego. Jeśli spojrzymy na środo elementów. Może to obniżyć ilość wody KLIMADA: Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiawisko geograficzne Krakowa jako zasób dostępną ze Zbiornika Dobczyckiego dla
ny klimatu, 2013, klimada.mos.gov.pl/, data pobrania:
dla życia i działalności mieszkańców, to Krakowa. Warto zatem podjąć działania,
12 stycznia 2017.
przewidywane zmiany klimatu mogą spo które z jednej strony pomogą przygotować Z.W. Kundzewicz, Cieplejszy świat: rzecz o zmianach klimatu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 159.
wodować pogorszenie warunków życia. się na ewentualne niekorzystne skutki
Limanówka, Rekonstrukcja warunków klimatycznych KraMiasto jest położone we wklęsłej formie zmian klimatu, a z drugiej – będą z korzy D.kowa
w pierwszej połowie XVI wieku (Reconstruction of
terenu, w dolinie Wisły, a to oznacza, że ścią tak dla środowiska przyrodniczego,
Climatic Conditions in Cracow in the First Half of the 16th
Century). Materiały badawcze IMGW – meteorologia, Inw okresie letnim na terenach położonych jak dla gospodarki. Przykładowe zalecane
stytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2001,
najniżej temperatura powietrza jest zwykle środki zaradcze obejmują, między inny
s. 176.
znacznie wyższa niż na terenach położo mi, wzrost odsetka powierzchni terenów C. Pfister, R. Brazdil, R. Glaser, M. Barriendos, D. Camuffo,
M. Deutsch, P. Dobrovolny, S. Enzi, E. Guidoboni, O. Konych wyżej, co jest rezultatem modyfikacji zielonych w mieście, co sprzyja retencji
tyza, S. Militzer, L. Racz, F.S. Rodrigo, Documentary Eviklimatu lokalnego przez rzeźbę terenu. wody, recykling i oszczędzanie wody,
dence on Climate in Sixteenth-Century Europe, „Climatic
Change” 1999, nr 43, s. 55–110.
Na tę naturalną modyfikację nakłada się lepszą izolację budynków, co zmniejsza
in Annual Precipitation across Europe, 2016, www.eea.
oddziaływanie zabudowy miejskiej, co zapotrzebowanie na energię potrzebną do Trends
europa.eu/data-and-maps/figures/observed-changes-in-anmoże powodować dodatkowy wzrost klimatyzacji lub ogrzewania, organizację
nual-precipitation-1961-4, data pobrania: 12 stycznia 2017.
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POCZĄTKI NOWOCZESNOŚCI W IRANIE
Seminarium z okazji 110. rocznicy rewolucji konstytucyjnej

Fot. Mateusz M. Kłagisz

G

dy mowa o najnowszej historii Iranu,
hasło „rewolucja” kojarzy się przede
wszystkim z rewolucją islamską, w wyni
ku której odsunięto od władzy i zmuszono
do emigracji szacha Mohammada Rezę
Pahlawiego, rządzącego od 1941 roku. Z
jego wyjazdem 16 stycznia 1979 i oficjal
nym usunięciem z urzędu niecały miesiąc
później dobiegła końca dwuipółtysiąclet
nia historia irańskiej monarchii. W wyniku
referendum państwo przekształcono w
republikę o teokratycznym charakterze,
na czele której stanął rahbar – najwyższy
przywódca i autorytet religijny. Jeśli przyj
rzymy się jednak bliżej wydarzeniom w
dwudziestowiecznym Iranie, okaże się, że
pod hasłem „rewolucja” kryje się jeszcze
jedno wydarzenie – mowa tu o rewolucji
konstytucyjnej, to znaczy społeczno
politycznym ruchu modernizacyjnym z
lat 1905–1911. Przybrawszy początkowo
formę pokojowych protestów, przekształ
cił się w krwawe starcia między brygadą
kozacką szacha a obozem reformatorskim,
skupiającym różnorodne środowiska dzia

łaczy zarówno świeckich, jak i duchow
nych. Źródeł tego ruchu należy szukać,
między innymi, w dziewiętnastowiecznym
zderzeniu ogarniętego kryzysem Iranu
z europejskimi potęgami kolonialnymi,
głównie Wielką Brytanią, natomiast do
bezpośrednich inspiracji należała rosyjska
rewolucja z 1905 roku.
Opisane tu wydarzenia, określane
także terminem maszrutijat – „ruch
konstytucyjny”, sprawiły, że Iran stał się
przestrzenią powolnych, ale głębokich
przemian ustrojowych, społecznych i
kulturalnych. Główne hasła polityczne
dotyczyły uchwalenia tego, co w rodzimej
irańskiej tradycji ustrojowej właściwie
nie istniało: ustawy zasadniczej. Jej ideę
ówczesne środowiska irańskich moder
nizatorów zapożyczyły z Zachodu za
pośrednictwem Turcji Osmańskiej, widząc
w konstytucji cudowny lek na wszelkie bo
lączki państwa. W swoim podstawowym
założeniu jej uchwalenie miało prowadzić
do przekształcenia monarchii absolutnej
w nowoczesną monarchię konstytucyj

Uczestnicy seminarium

Prof. Anna Krasnowolska podczas wykładu
110 lat konstytucji irańskiej

ną, która będzie zdolna przeciwstawić
się rosnącym wpływom brytyjskim oraz
rosyjskim. Choć ostatecznie uchwalona
w 1906 roku pierwsza irańska ustawa
zasadnicza nie zerwała z wiodącą rolą
islamu szyickiego w państwie, a jej zapisy
nie zawsze były realizowane, to przetrwała
z drobnymi zmianami aż do 1979 roku,
czyli do momentu uchwalenia konstytucji
Islamskiej Republiki Iranu. W okresie ru
chu konstytucyjnego hasłom politycznym
towarzyszyła powolna zmiana języka,
którym Irańczycy opisywali siebie i swój
stosunek do władzy. Na pierwszy plan wy
sunęła się koncepcja mellat – rozumianego
jako „naród”, a nie „wspólnota wiernych”,
co pozwoliło na włączenie do tej kategorii
nie tylko perskojęzycznych Irańczyków i
wyznających islam mniejszości etnicznych
(Azerów czy Kurdów), lecz także mniej
szości religijnych (chrześcijan, żydów i
zaratusztrian). Z czasem pojawiło się po
jęcie szahrwandan, tzn. „obywatele”, które
zastąpiło zapożyczony z języka arabskiego
termin raʼaja – „poddani”.
Zapoczątkowany ponad sto lat temu
rozwój nowoczesnej edukacji zastępującej
tradycyjne nauczanie w szkołach koranicz
nych, rozwój prasy jako środka masowej
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sytecie Jagiellońskim spotkań upamiętnia
jących 110. rocznicę ruchu konstytucyj
nego. Jak zaznaczyła podczas otwarcia
obchodów prof. Anna Krasnowolska
(UJ), rewolucja islamska z 1979 roku
była naturalną kontynuacją poszukiwań
nowoczesnej irańskiej tożsamości zapo
czątkowanych przez ruch
konstytucyjny – nie byłoby
zatem dzisiejszego Iranu bez
zrywu z lat 1905–1911.
Pomysł spotkań upa
miętniających irańską re
wolucję konstytucyjną wy
szedł z Zakładu Iranistyki
Wydziału Filologicznego,
a do organizacji włączyła
się Katedra Porównaw
czych Studiów Cywilizacji
Wydziału Filozoficznego,
a także zaprzyjaźniony Za
kład Iranistyki Uniwersytetu
Warszawskiego. 18 listopa
da w siedzibie KPSC przy
ul. Grodzkiej 52 odbyło się
seminarium Ruch konstytucyjny w Iranie (1905–1911).
Przyczyny, przebieg, skutki,
podczas którego wystąpili
naukowcy z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Warszaw
skiego, Łódzkiego i Uni
wersytetu Papieskiego Jana
Pawła II. Problematyka
poszczególnych wystąpień
obejmowała szerokie spek
trum tematów, od wprowa
Pocztówka wydana z okazji pierwszej sesji plenarnej dzenia w zagadnienie (prof.
irańskiego zgromadzenia narodowego – madżlesu AnnaKrasnowolska, UJ),
Ze zbiorów prof. Anny Krasnowolskiej

komunikacji, zwiększenie obecności ko
biet w przestrzeni publicznej, a wreszcie
otwarcie się na przemiany obyczajowe
sprawiło, że społeczeństwo irańskie prze
szło głęboką transformację.
Doniosłość tych przemian stała się
pretekstem do zorganizowania na Uniwer
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Ze zbiorów prof. Anny Krasnowolskiej

Widokówka wydrukowana w okresie rewolucji konstytucyjnej i towarzysząca otwarciu
pierwszej sesji plenarnej irańskiego zgromadzenia narodowego – madżlesu

przez analizę podobnych ruchów w pań
stwach regionu (Egipt – dr Mirosław Mi
chalak, UW; Afganistan – Jakub Gajda,
UŁ; Turcja – Karolina Olszowska, UJ),
po pogłębioną analizę zjawisk społeczno
-kulturowych na przykładzie mniejszości
religijnych (dr Paulina Niechciał, UJ,
i dr Marcin Rzepka, UP JP2), kobiet
(dr Magdalena Zaborowska, UW; Piotr
Bachtin, UW), współczesnej irańskiej
literatury (dr Karolina Rakowiecka-As
gari, UJ), a także myśli politycznej (dr
Stanisław Jaśkowski, UW).
21 listopada odbyło się spotkanie
Konstytucja to początek? Nowoczesność
w Iranie w ramach cyklu „Bezkresy kul
tury”, organizowanego od kilku lat przez
KPSC UJ dzięki gościnności kawiarni
Pauza in Garden przy ul. Rajskiej 12 –
cykl w założeniu ma przybliżać kwestie
naukowe gronu szerszemu niż tylko
akademickie. Zazwyczaj są to spotkania
w formie wykładów, tym razem jednak
spotkanie miało formułę dyskusji –
gośćmi dr Pauliny Niechciał z KPSC
UJ była trójka krakowskich znawców
współczesnej historii i kultury Iranu:
prof. Anna Krasnowolska, dr Karolina
Rakowiecka-Asgari i dr Marcin Rzepka.
Interesującą częścią dyskusji był pokaz
widokówek ze zbiorów prof. Krasnowol
skiej, drukowanych w okresie rewolucji
konstytucyjnej i towarzyszących otwar
ciu pierwszej sesji plenarnej irańskiego
zgromadzenia narodowego – madżlesu.
Widokówki te stanowią ważne wizualne
świadectwo tamtych wydarzeń, a fakt, że
irańscy reformatorzy zdecydowali się na
upowszechnianie wiedzy o ruchu konsty
tucyjnym właśnie w postaci pocztówek,
miał duże znaczenie propagandowe.
O tym, z jak dużym zainteresowaniem
spotkała się dyskusja, świadczyć mogą
pytania zadawane przez widzów. W tym
względzie podstawowy cel obu spotkań –
seminarium oraz dyskusji – czyli przybli
żenie polskiemu odbiorcy problematyki
modernizacji w krajach pozaeuropejskich
na przykładzie Iranu został osiągnięty.
Co więcej, w 2017 roku planowana jest
publikacja, która przybliży czytelnikom
omawianą na spotkaniach tematykę rewo
lucji konstytucyjnej w Iranie.

Mateusz M. Kłagisz

Zakład Iranistyki w Instytucie Orientalistyki UJ

Paulina Niechciał (KPSC)

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

W KONTEKŚCIE WIELOKULTUROWOŚCI
fektem współczesnych procesów
migracyjnych w Europie jest coraz
powszechniejsze zjawisko wielokulturo
wości społeczeństw, czyli współistnienia
odmiennych wartości i tradycji w ramach
jednego organizmu państwowego. Istot
nym elementem, który powinien zapobie
gać negatywnym zjawiskom związanym
z procesami migracyjnymi, jest edukacja
związana z wielokulturowością. Szczegól
nie że coraz częściej w polskich szkołach
pojawiają się uczniowie wielojęzyczni
i odmienni kulturowo. Dlatego tak ważne
jest odpowiednie przygotowanie nauczy
cieli, ale również specjalistów poradni
psychologicznopedagogicznych w zakre
sie diagnozowania potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów wielojęzycznych
i odmiennych kulturowo, w tym oceny po
ziomu ich rozwoju intelektualnego, aby za
pewnić rzetelność i neutralność kulturową
w procesie diagnostycznym. Badaniami
w tym zakresie zajmuje się zespół na
ukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego
w składzie: prof. Halina GrzymałaMosz
czyńska z Instytutu Religioznawstwa oraz
dr Krystian Barzykowski, mgr Joanna
GrzymałaMoszczyńska, dr Magdalena
Kosno i mgr Daniel Dzida z Instytutu Psy
chologii. Efektem prowadzonych badań
jest przygotowanie unikatowej publikacji
– wyczerpującego poradnika dla psycholo
gów i pedagogów, zatytułowanego Wybrane
zagadnienia diagnozy psychologicznej
dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności. Publikacja
jest przede wszystkim opisem wybranych
zagadnień związanych z diagnozą dzieci
wielojęzycznych i wielokulturowych,
których znajomość pozwoli specjalistom
zachować wysoką jakość pracy diagno
stycznej. Stanowi więc odpowiedź na
istniejącą dotychczas lukę w tym zakresie,
stwierdzoną na podstawie rosnącej liczby
doniesień sugerujących występowanie
trudności diagnostycznych pojawiających
się w szczególności w poradniach psycho
logicznopedagogicznych w odniesieniu do
dzieci wielojęzycznych oraz pochodzących
z różnych kręgów kulturowych.
Wszystko zaczęło się od realizacji
projektu badawczego zatytułowanego

Anna Wojnar

E

Od prawej: dr Magdalena Kosno, Joanna Grzymała-Moszczyńska,
prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, dr Krystian Barzykowski

„Funkcjonowanie poznawcze i językowe
dzieci romskich uczęszczających do szkół
podstawowych specjalnych i masowych”.
– Stowarzyszenie Romów w Polsce
zgłosiło się do mnie z prośbą o przeprowadzenie badań, finansowanych przez
Fundację im. Stefana Batorego, których
celem byłaby odpowiedź na pytanie, czy
dzieci romskie słusznie trafiają do szkół
specjalnych, co według osób należących
do społeczności romskiej zdarza się bardzo
często – wyjaśnia prof. Halina Grzymała
Moszczyńska. – Na wstępie otrzymaliśmy
ze strony Stowarzyszenia Romów w Polsce
zapewnienie o współpracy i rekomendacji
naszego zespołu do środowiska romskiego.
Wskazano nam również miejsca, gdzie skupiska społeczności romskiej są na tyle liczne, że w szkołach tych dzieci będzie dużo.
Z takimi zapewnieniami ruszyliśmy do szkół
– dodaje profesor. Badania były prowadzo
ne w trzech województwach: małopolskim,
opolskim i śląskim. Obejmowały dzieci
romskie uczęszczające do szkół podstawo
wych – zarówno powszechnych, jak i szkół
specjalnych. Przeprowadzono badania
ilościowe z zastosowaniem niewerbalnego
testu inteligencji oraz badanie poziomu

znajomości języka polskiego. Naukowcy
przeprowadzali również wywiady z oso
bami, które pracują z dziećmi romskimi na
co dzień: z wychowawcami, dyrektorami
szkół, asystentami romskimi, a także z ro
dzinami. Jak informują autorzy projektu,
badania ujawniły zróżnicowane przyczyny
i szerszy kontekst sytuacji, w której dzieci
romskie są w większości przypadków
odsyłane do szkół specjalnych. – Okazało
się, że wśród dzieci, które przebadaliśmy
testami niewerbalnymi, a które z powodu
zdiagnozowania niepełnosprawności
intelektualnej miały wcześniej orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, ponad
połowa tej niepełnosprawności faktycznie
nie ma. Poznaliśmy również systemowe
uwarunkowania tej sytuacji. Okazało
się, że szkoły powszechne najczęściej
nie są przygotowane do pracy z dziećmi
odmiennymi kulturowo, w tym przypadku
z dziećmi romskimi – wyjaśnia Joanna
GrzymałaMoszczyńska. Jak dodaje
dr Magdalena Kosno, podczas tych rozmów często okazywało się, że funkcjonuje
powierzchowna, stereotypowa znajomość
kultury romskiej, przekonanie, że pięknie
tańczą, śpiewają, i tyle. Nie ma znajomości
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systemu wartości, które stoją za rodzicami
i za decyzjami, które podejmują w stosunku
do swojego dziecka. Często również zdarza
się tak, na co zwraca uwagę prof. Halina
Grzymała-Moszczyńska, że samo rozu
mienie kompetencji kulturowych przez
nauczycieli bywa mylne. – Nauczyciele
często rozumieją kompetencję kulturową
jako niedościgły cel, który osiąga się przez
znajomość języka obcego. Brakuje wiedzy,
że kompetencja kulturowa to nie jest tylko
język, ale wiele innych czynników i umiejętności. Sytuacja ta jest wynikiem faktu,
jak zwracają uwagę autorzy projektu, że
we współczesnym systemie kształcenia
akademickiego psychologów i pedagogów
brakuje obowiązkowych kursów dotyczą
cych kwestii wielokulturowości. Wiedza
dotycząca różnic kulturowych i języko
wych oraz ich konsekwencji wciąż nie sta
nowi elementu kształcenia akademickiego,
jak również indywidualnego rozwoju
zawodowego psychologów. Zagadnienia
związane z psychologią kulturową i psy
chologicznymi aspektami wielojęzyczno
ści bardzo rzadko (a najczęściej wcale) nie
pojawiają się w obowiązkowym programie
kształcenia psychologów i pedagogów. –
Brakuje też regularnej oferty szkoleniowej,
z której pedagodzy i psycholodzy mogliby
korzystać. Jest wprawdzie kilka organizacji pozarządowych, które przeprowadzają
szkolenia w tym zakresie, ale brakuje
doradztwa metodycznego, które byłoby
dostępne cały czas, a nie incydentalnie –
tak jak teraz. W przypadku dzieci romskich,
w tym kontekście, ogromnie ważna rola
przypada więc asystentom romskim. Są to
osoby pochodzące ze społeczności romskiej, zatrudnione w szkole, w której pełnią
rolę pomocników nauczycieli, stanowiąc
pomost pomiędzy rodziną i społecznością
romską a szkołą. Wiedzą, jak działają
oba te systemy, i dzięki temu są w stanie
rozładowywać całą masę różnych napięć,
które się pojawiają. W naszych badaniach
był to kluczowy aktor, który może wesprzeć
cały proces edukacji dziecka romskiego,
mając jednocześnie zaufanie ze strony rodziny dziecka, co jest szalenie ważne i tak
naprawdę kluczowe – dodaje Joanna Grzy
mała-Moszczyńska. Jak więc się okazuje,
szkoły, nie radząc sobie z powyższymi pro
blemami, zachęcają rodziców do posłania
dziecka do szkoły specjalnej.– Trzeba tu
także podkreślić, że za dziećmi romskimi
idzie zwiększona subwencja oświatowa,
w związku z tym szkoły specjalne są
bardzo zainteresowane takimi uczniami
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i uczennicami. Szczególnie w mniejszych
miejscowościach występują też zależności,
które sprawiają, że pewne interesy dorosłych wpływają w niekorzystny sposób na
sytuację tych dzieci. Bywa, na przykład,
tak, że rodzice posyłają dzieci do szkoły
specjalnej, ponieważ sami do niej chodzili.
Okazuje się więc, że istnieje dużo różnych
sił i niekompetencji albo różnych interesów, które w efekcie sprawiają, że dzieci
trafiają do szkół specjalnych, niekoniecznie zgodnie z potrzebą. Później kontynuowanie edukacji w systemie powszechnym
jest dla nich znacząco utrudnione. Często
jednak nauczyciele w szkołach specjalnych
mają świadomość, że dzieci, które tam
trafiają, funkcjonują dużo lepiej niż dzieci
z faktyczną niepełnosprawnością intelektualną. Pamiętam rozmowę z nauczycielką,
która mówiła, że jedna z dziewczynek,
którą badaliśmy, jest bardzo pomocna,
pomaga jej prowadzić lekcje, tłumaczy
zadania innym dzieciom. Trudno się w tym
przypadku dziwić, jeśli tak naprawdę
mamy do czynienia z dzieckiem w normie
intelektualnej, które trafiło między dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną –
wyjaśnia Joanna Grzymała-Moszczyń
ska. – Po badaniach odczarował nam się
taki czarno-biały obraz, że albo polscy
nauczyciele są fatalni i wysyłają każde
dziecko romskie do szkoły specjalnej, bo
im się nie chce z nimi pracować, albo
rodzice romscy są nieodpowiedzialni, bo
dlatego żeby uzyskać dodatek finansowy,
wysyłają te dzieci bezlitośnie do szkół specjalnych, bo na nich zarabiają. Po prostu
rzeczywistość okazała się dużo bardziej
złożona – dodaje prof. Halina Grzymała
-Moszczyńska. – Tak naprawdę mamy do
czynienia zarówno z rodzicami romskimi,
którzy, owszem, tak właśnie decydują się
na posłanie dziecka do szkoły specjalnej,
bo stanowi to zabezpieczenie finansowe,
ale są też rodzice romscy, którzy za wszelką cenę nie chcą, żeby to dziecko się tam
znalazło, bo wiedzą, jak to ograniczy jego
szanse życiowe, ponieważ sami przeszli
przez taką szkołę – dodaje profesor.
Dlatego według autorów projektu tak
ważne jest, aby w poradniach psychologicz
no-pedagogicznych dzieci wielojęzyczne
i odmienne kulturowo były właściwie
diagnozowane. Również nauczyciele
w szkołach powinni być przygotowani do
pracy z takimi dziećmi, współpracując
w tym zakresie ze specjalistami z innych
dziedzin, na przykład logopedami czy kul
turoznawcami. Jest to szczególnie istotne,

ponieważ, jak podkreśla dr Magdalena
Kosno, każda diagnoza powinna być zakończona konkretnymi zaleceniami do pracy
z dzieckiem. Pamiętajmy też, że w takich
badaniach pojawia się grupa dzieci poniżej
przeciętnej, na granicy normy intelektualnej
i niepełnosprawności. Są to dzieci mające
pewne trudności, które mogą wynikać, na
przykład, właśnie z trudności językowych,
ale też z uwarunkowań środowiskowych,
niewystarczającej stymulacji rozwojowej
zarówno w środowisku domowym, jak
i szkolnym, czy też przebytych chorób.
W momencie, kiedy psycholog rzetelnie
podejdzie do diagnozy, sprawdzając dokładnie, z czego te trudności mogą wynikać,
jest w stanie zarekomendować konkretne
zalecenia do pracy z dzieckiem. Oczywiście,
wynik diagnozy trafia do rodziców i do
nich należy decyzja, jak dalej pokierują
losem dziecka. To nie jest przymusowe.
Jednak w momencie, jak dodaje Joanna
Grzymała-Moszczyńska, w którym są to
osoby niewykształcone, z niskim kapitałem
kulturowym, na które dotychczasowa szkoła
naciska, żeby jednak przeniosły dziecko,
dużo trudniej podjąć właściwą decyzję.
Równocześnie wielu rodziców jest przekonanych, że w szkole specjalnej, ze względu
na to, że są, na przykład, mniejsze klasy,
dziecko będzie otoczone lepszą opieką.
Rozmowy, które prowadziliśmy z rodzicami,
potwierdzały jednoznacznie, że w kulturze
romskiej dziecko jest ogromną wartością.
Pewne trudności, których dzieci doświadczają, nie wynikają z tego, że dzieci są niekochane albo zaniedbywane, raczej jest to
wynik miłości rozumianej niekoniecznie tak
jak w kulturze polskiej. Dla Romów większą
wartością niż edukacja jest bezpieczeństwo
i opieka dla dziecka, a także przygotowanie
do przyszłych ról społecznych – w przypadku dziewczynek będą to role opiekuńcze:
rola matki i żony, a szkoła ze swoim pakietem wiedzy i kompetencji niekoniecznie się
w to wpisuje.
Jak zwracają uwagę autorzy, odpo
wiednia diagnoza psychologiczna jest
bardzo istotna, ponieważ jedną z konse
kwencji złego podejścia pedagogicznego
do dzieci odmiennych kulturowo jest
ryzyko wystąpienia szoku kulturowego,
który może powodować różnego rodzaju
trudności. Diagnoza psychologiczna jest
bardzo istotna również w przypadku dzieci
polskich powracających z emigracji. Bez
niej występujący u nich niekiedy szok
kulturowy może pozostać nierozpoznany.
– Począwszy od zaburzeń w zachowaniu,

buntu, agresji, a skończywszy na depresji kontekst kulturowy oddziałuje na wszystko, jak dziecko w tym samym wieku z Polski.
czy nawet próbie samobójczej. W szoku a o tym wszystkim w trakcie studiów psycho- Nawet jeżeli będzie ono reagować na nasze
kulturowym mogą pojawiać się określone logom, pedagogom się nie mówi – podkreśla polecenia, to nie możemy być pewni, czy
etapy, które mogą następować w różnej prof. Halina Grzymała-Moszczyńska. Nie rozumie je dokładnie w ten sam sposób
kolejności. Od zafascynowania daną kul- zwykle istotny jest również odpowiedni do jak dziecko polskojęzyczne. Jeśli wiemy,
turą, przez frustrację i niezrozumienie, na bór „narzędzi pracy”, na przykład w postaci że ktoś nie posługuje się językiem polskim,
integracji z kulturą przyjmującą kończąc. testów diagnostycznych. – Już sam fakt, że tylko językiem ojczystym, to już wiemy, że
Może pojawić się w tym czasie wiele ktoś pochodzi z innej kultury, sugeruje nam, powinniśmy dobrać inne narzędzie, które
bardzo różnorodnych emocji
w mniejszym stopniu jest kultui doświadczeń, które mogą
rowo obciążone – wyjaśnia dr
być trudne dla doświadczająKrystian Barzykowski. – Trzeba
cego je dziecka. Tymczasem,
również pamiętać, że problemy
jeśli zanalizujemy te przyczyny
mogą się pojawić nie tylko już
i weźmiemy pod uwagę ryzyko
w momencie przeprowadzania
wystąpienia szoku kulturowego,
testu, ale również później w szkoto będziemy w stanie bardziej
le, gdzie pojawia się specyficzny
precyzyjnie odpowiedzieć na
język, charakterystyczny dla
potrzeby dziecka i zapobiec
danych przedmiotów. Osoby
rozwojowi wspomnianych trudprowadzące diagnozę w pewnym
ności, które mogą mieć nawet
stopniu muszą intuicyjnie ocenić,
tragiczne skutki. Zdając sobie
już na podstawie wywiadu, na ile
więc sprawę z funkcjonowania
dziecko zna język polski i na ile
pewnych reguł, pewnych meuprawnionym będzie zastosowachanizmów psychologicznych
nie testu funkcjonowania inteleku osób, które przyjeżdżają do
tualnego z wykorzystaniem skali
innej kultury, jesteśmy w stawerbalnych. Nawet zdarza się
nie je przewidzieć, zrozumieć
tak, że testy neutralne kulturowo
i odpowiedzieć na zaistniałe
mogą mieć długą i skomplikowapotrzeby. W naszej pracy, tak
ną instrukcję w języku polskim,
naprawdę, chodzi o to, aby
którą musi ten badany zrozumieć,
w sposób adekwatny odpowiawięc dobra znajomość języka jest
dać na potrzeby dziecka, które
nadal konieczna. Pojawia się
jest najważniejszym benefiwięc postulat, żeby z jednej strocjentem naszych oddziaływań,
ny tworzyć alternatywne wersje
czy to diagnostycznych, czy
językowe instrukcji, ale też żeby
pedagogicznych – informuje dr
stworzyć narzędzia do pomiaru
Krystian Barzykowski.
znajomości języka polskiego. ZaW procesie diagnozy psy
uważamy też, że czasem przygotochologicznej dzieci odmiennych
wanie diagnozy funkcjonowania
kulturowo autorzy zwracają
intelektualnego nie jest bardzo
uwagę na szczególną rolę same Publikacja przygotowana przez naukowców z UJ znajduje się wśród mate- pilne, dlatego rozwiązaniem byłoriałów rekomendowanych przez Radę Europy jako przykład dobrych praktyk
go kontekstu, w którym odbywa
by odroczenie badania i poczekasię badanie. Już samo nawiązanie kontaktu że ta osoba może nie posługiwać się języ- nie na moment, w którym dziecko będzie już
z dzieckiem i jego rodziną czy opiekunami, kiem polskim w ogóle lub w stopniu takim, znało język polski w dużo lepszym stopniu
a potem sposób przeprowadzenia spotkania jakbyśmy się tego spodziewali. Natomiast – dodaje Joanna Grzymała-Moszczyńska.
są wyzwaniem i mogą stanowić trudność. do pomiaru funkcjonowania poznawczego
Po zakończeniu projektu, odpowia
– Ogromne znaczenie ma już to, jak się z tą najczęściej stosowane są tak zwane testy dając na zapotrzebowanie poradni psy
osobą umówimy na spotkanie, ile czasu na werbalne, wymagające posługiwania się chologiczno-pedagogicznych, powstał
to spotkanie zaplanujemy, jak zorganizuje- językiem polskim. W związku z tym kiedy pomysł najpierw przygotowania pod
my pokój, w którym będziemy je prowadzić, dziecko z innej kultury albo nie posługuje sumowującej broszury, a następnie już
w jakim dystansie od siebie usiądziemy, jak się tym językiem w ogóle, albo jest to dla publikacji książkowej, która w szerokim
będziemy odczytywać zachowania dziecka, niego drugi język, to inaczej rozumie pole- stopniu dotyczy problemu wielokulturo
które nam patrzy lub nie w oczy, i co to cenia, a co się z tym wiąże, o czym innym wość i jest uniwersalnym poradnikiem dla
może oznaczać, ale nie z punktu widzenia informują nas wyniki, które uzyskuje ono osób pracujących z dziećmi z mniejszości
naszej kultury, ale kultury tego dziecka. podczas naszego badania. A zatem niezbęd- etnicznych i narodowych, a także dzieci
Jak na przebieg badania wpływa obecność na w procesie diagnostycznym jest refleksja, powracających. W przedsięwzięcie zaan
lub nieobecność rodziców i wreszcie jak że jeśli ktoś przyjeżdża z innej kultury, to gażował się Ośrodek Rozwoju Edukacji,
rozumiemy wyniki badań, które z tym dziec- osoba ta prawdopodobnie nie posługuje się który wspomógł naukowców w procesie
kiem przeprowadziliśmy. Krótko mówiąc, językiem polskim w takim samym wymiarze redakcyjnym i wydawniczym.
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– Od początku powstawania tej książ- dziennej praktyce – podkreśla dr Krystian Rozwoju Edukacji rozpoczęliśmy również
ki naszym celem było, aby stała się ona Barzykowski.
intensywne działania edukacyjne, prowapłaszczyzną porozumienia. Chodziło nam
Autorom od początku zależało na dząc szkolenia dla nauczycieli pracujących
przede wszystkim o zwrócenie uwagi na tym, aby publikacja była powszechnie w poradniach. W tym momencie efektem
problem i zjednoczenie dookoła niego spe- dostępna. Wydrukowane egzemplarze naszego projektu badawczego jest kilkanacjalistów, którzy mogliby nam pomóc w jego zostały rozesłane do poradni psycholo ście wystąpień w różnych miejscach Polski
opracowaniu. Chcieliśmy w ten sposób giczno-pedagogicznych w całej Polsce. oraz za granicą. Możemy również mówić
zainicjować dyskusję i refleksję nad tym, Materiał został również udostępniony do o dwóch, trzech tysiącach osób, które
w jaki sposób to, że ktoś jest odmienny pod swobodnego pobrania w internecie, mię udało się nam przy różnych okazjach eduwzględem kulturowym, może
kować w tym zakresie – nasz
mieć wpływ na to, jak z tą osobą
projekt ma więc swego rodzapracujemy. Problem istniał już
ju masowy oddźwięk. Chcemy
dużo wcześniej, mam natomiast
kształtować dobre praktyki
nadzieję, że dzięki naszym dziadiagnostyczne. Cieszymy się
łaniom edukacyjnym zaistniał
z tego, że wyszliśmy właśnie
i zaistnieje szerzej w ogólnej
z Uniwersytetu z tą inicjatyświadomości i, co ważniejsze,
wą i że ma ona tak szeroki
w samej praktyce diagnostyczoddźwięk społeczny. Zdajemy
nej – stwierdza dr Barzykow
sobie jednak sprawę, że jest
ski. Po przygotowaniu części
jeszcze wiele do zrobienia
merytorycznej rozpoczął się
w tym zakresie – podsumowu
proces konsultacji materiału ze
je dr Krystian Barzykowski.
specjalistami różnych dziedzin
Publikacja Wybrane zaoraz przedstawicielami wielu
gadnienia diagnozy psychoinstytucji z całej Polski, zajmu
logicznej dzieci i młodzieży
jących się na co dzień zagad
w kontekście wielokulturonieniami dotyczącymi praktyki
wości oraz wielojęzyczności
oraz diagnozy psychologicznej,
znajduje się wśród materia
psychologii wielojęzyczności,
łów rekomendowanych przez
psychologii kulturowej, proble
Radę Europy jako przykład
matyki migracji, mniejszości
dobrych praktyk. Autorzy
narodowych i etnicznych oraz
zostali również nominowani
stosowania testów psycho
do nagrody w konkursie Roma
logicznych. Na podkreślenie
Spirit Award w kategorii firma,
Za realizację projektu zespół uniwersyteckich naukowców otrzymał nagrodę
zasługuje w szczególności ich
organizacja i pracodawca. Wy
w konkursie European Roma Spirit Award
ogromne zaangażowanie mery
różnienie, podczas uroczystej
toryczne, które jest jednocześnie gwarancją dzy innymi na stronie Ośrodka Rozwoju gali, która odbyła się 10 października 2016
wysokiej jakości prezentowanego materia Edukacji: www.ore.edu.pl. – Przeszliśmy w Bratysławie, odebrała Joanna Grzymała
łu. – Naszym celem było przedyskutowanie więc przez cały cykl – przeprowadziliśmy -Moszczyńska. Nagroda Roma Spirit Award
tego materiału z osobami w Polsce, które badania, wyciągnęliśmy z nich konkretne została zainicjowana przez Association for
wiążą się zawodowo z diagnozą dzieci. wnioski dla praktyki społecznej i edukacyj- Culture, Education and Communication
Materiał został na bardzo szeroką skalę nej. Przygotowaliśmy książkę, która służy (ACEC), słowackie Ministerstwo Spraw
społecznie skonsultowany, wręcz zrecen- w tej chwili bardzo dużej liczbie osób, które Zagranicznych i Europejskich oraz Biuro
zowany. Okazało się, że udało nam się mają dostęp do tej wiedzy, nie muszą jej Pełnomocnika Rządu Słowackiego ds. Spo
zintegrować wokół tego projektu środowi- szukać w bibliotekach czy wydawać na nią łeczności Romskich jako platforma służąca
sko akademickie, ale również organizacje pieniędzy. W moim poczuciu tak powinna do promocji osiągnięć przyczyniających
pozarządowe i instytucje takie jak Mini- działać nauka, powinniśmy starać się, żeby się do zwiększenia społecznej akceptacji
sterstwo Edukacji Narodowej. W naszej coraz więcej treści, które publikujemy, było Romów i ich integracji w społeczeństwie.
pracy uwzględniliśmy różne potrzeby, różne powszechnie dostępne – akcentuje Joanna Głównym celem ERSA jest inspirowanie
punkty widzenia, co jest ogromną wartością Grzymała-Moszczyńska.
międzykulturowego dialogu, współpracy
tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Od poOprócz przygotowania wspomnianej i solidarności w Europie, z naciskiem na
czątku pisaliśmy dla osób praktykujących, publikacji naukowcy rozpoczęli także promowanie wspólnego dążenia do pozy
aby uzyskali jak najwięcej praktycznych cykl szkoleń dla nauczycieli, wyjaśniają tywnych zmian.
wskazówek, dotyczących tego, jak diagno- cych jak nie popełniać błędów w procesie
zować, uwzględniając wielokulturowość diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
Na podstawie wywiadu z prof. Haliną
i wielojęzyczność. Od początku chcieliśmy, dzieci odmiennych kulturowo. – Nasza Grzymała-Moszczyńską, dr Magdaleną
żeby to nie był podręcznik czy monografia, praca jest wielopłaszczyznowa, ponieważ Kosno, Joanną Grzymała-Moszczyńską,
która po prostu stoi na półce i trudno do oprócz przygotowania łatwo dostępnej dr. Krystianem Barzykowskim przygotoniej dotrzeć, ale publikacja, która żyje w co- publikacji we współpracy z Ośrodkiem wała Anna Wojnar.
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PERSONAE
Spotkanie przedstawicieli
Uniwersytetu Jagiellońskiego
z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem
w Kurii Metropolitarnej;
20 stycznia 2017

76.

biskup na katedrze św. Stanisława
w Krakowie kardynał Stanisław
Dziwisz zakończył posługę arcybisku
pa metropolity krakowskiego. Zgodnie
z przepisami prawa kanonicznego po
ukończeniu 75. roku życia oddał się do
dyspozycji papieża Franciszka. Złożył
rezygnację 27 kwietnia 2014, jednak
z uwagi na planowaną organizację w na
szym mieście ogromnego przedsięwzięcia,
jakim były w ubiegłym roku Światowe Dni
Młodzieży, papież przyjął ją dwa i pół roku
później, 8 grudnia 2016.
– Dobry proboszcz czy biskup musi
się w Kościele zakochać. Myślę, że tej
miłości do Kościoła krakowskiego mi nie
brakowało. I tak już pozostanie. Nie będę
dźwigał odpowiedzialności na pierwszej
linii, ale w tym Kościele, który mnie zrodził
do kapłaństwa, będę starał się w dalszym
ciągu służyć Bogu i ludziom, choć na inny
sposób – powiedział kardynał Stanisław
Dziwisz w rozmowie dla Katolickiej
Agencji Informacyjnej w styczniu 2017.
Za ponad jedenaście lat służby kra
kowskiemu Kościołowi przedstawiciele
duchowieństwa, władz państwa, miasta,
reprezentanci świata nauki i kultury, a tak
że mieszkańcy podwawelskiego grodu

dziękowali odchodzącemu na emeryturę
metropolicie podczas uroczystej mszy
świętej 21 stycznia 2017 w Sanktuarium
Świętego Jana Pawła II w Krakowie na
tzw. Białych Morzach.
Dzień wcześniej rektor UJ prof.
Wojciech Nowak oraz prorektorzy prof.
prof. Dorota Malec, Jacek Popiel, Armen
Edigarian, a także były rektor UJ prof.
Franciszek Ziejka spotkali się z księdzem
kardynałem w Kurii Metropolitalnej
w Krakowie. W dowód wdzięczności
za przyjaźń, jaką Kardynał obdarzył
Uniwersytet Jagielloński, kontynuując
tradycje swoich wielkich poprzedników
– Karola Wojtyły oraz Franciszka Ma
charskiego, rektor przekazał Eminencji
reprint Kodeksu Baltazara Behema,
jednego z najcenniejszych zabytków
rękopiśmiennych z początku XVI wie
ku, zawierającego odpisy przywilejów
i statutów miasta Krakowa, roty przysiąg
i ustawy cechów krakowskich, pięknie
ilustrowany 27 barwnymi miniaturami.
Kardynał obdarowany został również
wyjątkową księgą pamiątkową Stanisław
Kardynał Dziwisz na Uniwersytecie Jagiellońskim, dokumentującą na fotogra
fiach uczestnictwo Eminencji w uroczy

Adam Koprowski

DZIĘKUJEMY!

stościach krakowskiej Almae Matris.
– Księga ta stanowi dowód bliskiej
więzi łączącej Waszą Eminencję z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dodatkowo
wzbogacona została ona o adresy skierowane do Waszej Eminencji przez rektorów
poprzednich kadencji oraz przedstawicieli
studentów i absolwentów naszej Uczelni
– zaznaczył podczas spotkania rektor UJ
Wojciech Nowak.
O udziale Kardynała w najważniej
szych momentach uniwersyteckiego
życia rektor UJ mówił także 21 stycznia
podczas mszy świętej dziękczynnej
w Sanktuarium Świętego Jana Pawła
II. Przypomniał, że Kardynał, uczestni
cząc w uroczystych inauguracjach roku
akademickiego, przedświątecznych
spotkaniach czy obchodach tzw. Sonder
aktion Krakau, zawsze służył społecz
ności akademickiej dobrym słowem.
Pod patronatem Eminencji odbywały
się różne sympozja i konferencje, jak
organizowane od 2006 roku Dni Jana
Pawła II czy Dni Tischnerowskie. Warto
też wspomnieć, że to właśnie kardynał
Dziwisz podarował Uczelni, znajdują
cy się obecnie w auli Collegium No
vum, portret Jana Pawła II pędzla Jana
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Gratulacje składa kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi prezydent RP Andrzej Duda

wyjątkowy kontynuator myśli świętego Jana
Pawła II – nadal będzie obdarzał nas swą
przyjaźnią – zaznaczył rektor.
Tydzień później, 28 stycznia 2017,
w katedrze na Wawelu byliśmy świadkami
kolejnego ważnego wydarzenia: posługę
biskupią na stolicy św. Stanisława w Kra

Grzegorz Jakubowski / KPRP

Chrząszcza. Stało się to 9 października
2003 podczas rozpoczęcia sesji nauko
wej zorganizowanej z okazji 25-lecia
pontyfikatu Jana Pawła II.
– Duże znaczenie miało wsparcie,
jakiego udzielił Ksiądz Kardynał w ogromnym przedsięwzięciu pod nazwą „Jubileusz
650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
świętowanym w maju 2014 roku. Msza
święta odprawiona wówczas w Katedrze
Wawelskiej i słowa, które Ksiądz Kardynał skierował do uniwersyteckiego
gremium, na długo pozostaną w naszej
pamięci. Równie piękne wspomnienia
zachowaliśmy z ceremonii kanonizacji
papieża Jana Pawła II w kwietniu 2014
roku, kiedy troska waszej Eminencji była
wyraźnie odczuwalna przez wszystkich
członków delegacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego – podkreślił rektor Wojciech
Nowak. Zwrócił także uwagę na doskonałą
współpracę środowiska akademickiego
z krakowską kurią podczas Światowych
Dni Młodzieży 2016, które zgromadziły
ponad dwa miliony młodych ludzi z ponad
180 krajów świata.

Przemawia kardynał Stanisław Dziwisz, Kapitularz Kanoników Metropolitalnych
w katedrze na Wawelu; 28 stycznia 2017

– Dziś Wasza Eminencja kończy posługę
jako metropolita krakowski, ale nie opuszcza przecież swoich wiernych i przyjaciół.
Wielokrotnie mówił Ksiądz Kardynał, że
z krakowskiej diecezji nie odchodzi, przeciwnie – wciąż będzie tu mieszkać oraz
służyć krakowskiemu Kościołowi. Będziemy
zaszczyceni, jeśli Ksiądz Kardynał – jako
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kowie objął arcybiskup Marek Jędraszew
ski. Tuż po zakończeniu tej uroczystości,
w Kapitularzu Kanoników Metropolital
nych w katedrze na Wawelu prezydent
RP Andrzej Duda uhonorował kardynała
Stanisława Dziwisza Orderem Orła Bia
łego w uznaniu znamienitych zasług dla
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególno-

ści dla życia publicznego i społecznego, za
budowanie pozytywnego wizerunku Polski
na świecie oraz za osiągnięcia w dziele
pojednania między ludźmi.
W swoim wystąpieniu prezydent przy
pomniał zasługi Kardynała, który w latach
1978–2005 był osobistym sekretarzem,
a także powiernikiem, doradcą, przyja
cielem i opiekunem papieża Jana Pawła
II, a po jego śmierci, decyzją papieża
Benedykta XVI, 3 czerwca 2005 został na
stępcą kardynała Franciszka Macharskiego
w metropolii krakowskiej.
W 2008 roku, z inicjatywy Kardynała,
rozpoczęto w Krakowie na tzw. Białych
Morzach budowę Centrum „Nie lękajcie
się” oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II,
które poświęcił 16 października 2016.
– Ta służba, którą 60 lat temu, w 1957
roku, Eminencja rozpoczął, wstępując do
seminarium duchownego, wyznaczyła
drogę życia, które było życiem dla Boga,
dla bliźnich, dla Kościoła, ale także dla
Rzeczypospolitej Polskiej – akcentował
prezydent RP podczas swojego wystą
pienia.
– Nadal będę starał się służyć sprawie,
która nas wszystkich łączy. Tej sprawie
na imię Polska – dodał na zakończenie
kardynał Stanisław Dziwisz.
Order Orła Białego jest najwyższym
i najstarszym odznaczeniem państwowym,
przyznawanym za znamienite zasługi zarówno cywilne, jak i wojskowe, położone
w czasie pokoju lub wojny, dla chwały
i pożytku Rzeczypospolitej Polskiej. Został
ustanowiony ponad 300 lat temu przez
króla polskiego Augusta II Mocnego.

Rita Pagacz-Moczarska

WITAMY!
A
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rcybiskup Marek Jędraszewski, były
metropolita łódzki, został nowym
metropolitą krakowskim. Uroczystość
objęcia przez niego posługi biskupa archi
diecezji krakowskiej odbyła się 28 stycz
nia 2017 w katedrze na Wawelu. Uczest
niczyli w niej przedstawiciele władz pań
stwowych i samorządowych, kardynałowie,
arcybiskupi i biskupi, reprezentanci świata Moment przekazania pastorału nowemu metropolicie krakowskiemu; od lewej: arcybiskup Marek
nauki i kultury, a także mieszkańcy Krako Jędraszewski, nuncjusz apostolski arcybiskup Salvatore Pennacchio, kardynał Stanisław Dziwisz
wa. Bullę nominacyjną przekazał nowemu
metropolicie nuncjusz apostolski arcybiskup w latach 1980−1987 prefektem Arcy (Znać Chrystusa). 2 stycznia 2002 bi
Salvatore Pennacchio. Zgodnie z obrzędem biskupiego Seminarium Duchownego skup Marek Jędraszewski otrzymał tytuł
nowy metropolita otrzymał insygnia wła w Poznaniu. W 1991 roku habilitował naukowy profesora nauk teologicznych.
11 lipca 2012 papież Benedykt XVI
dzy biskupiej – racjonał św. Jadwigi (dwa się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej
szerokie pasy tkaniny, przeznaczone do Akademii Teologicznej w Krakowie na mianował go arcybiskupem metropolitą
nakładania na ramiona, z dwoma okrągłymi podstawie rozprawy Jean-Paul Sartre łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej
odbył się 8 września 2012.
tarczami naszytymi w miejscach
Arcybiskup Marek Jędra
skrzyżowań, wyhaftowane oso
szewski od 2014 roku jest
biście przez św. królową Jadwi
zastępcą przewodniczącego
gę) oraz pastorał, czyli laskę
Konferencji Episkopatu Polski.
pasterską. Po złożeniu nowemu
W KEP jest także członkiem
pasterzowi wyrazów szacunku
Rady Stałej, Sekcji Nauk Fi
i posłuszeństwa przez biskupów
lozoficznych Komisji Nauki
pomocniczych archidiecezji,
Wiary, Komisji Wychowania
przedstawicieli duchowieństwa
Katolickiego, Rady ds. Dusz
diecezjalnego, reprezentantów
pasterstwa Młodzieży, a także
zakonów, a także przez osoby
delegatem ds. duszpasterstwa
świeckie nowy metropolita za
akademickiego. Od 30 września
siadł na katedrze.
2012 roku jest przewodniczą
Arcybiskup Marek Jędra
cym Komisji ds. Katechezy,
szewski urodził się 24 lipca
Szkół i Uniwersytetów Rady
1949 w Poznaniu. W latach
Konferencji Biskupich Europy
1967−1973 studiował tam
(CCEE). 30 listopada 2013
w Arcybiskupim Seminarium
roku Ojciec Święty Franciszek
Duchownym oraz na Papie
włączył go na okres pięciu lat
skim Wydziale Teologicznym.
do grona członków Kongregacji
Święcenia kapłańskie przyjął
Wychowania Katolickiego.
24 maja 1973. Dwa lata póź
Papież Franciszek miano
niej arcybiskup Antoni Bara
wał arcybiskupa Marka Jędra
niak skierował go na studia Nowy metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski
szewskiego nowym metropolitą
specjalistyczne na Wydział
Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu krakowskim 8 grudnia 2016, po przyjęciu
goriańskiego w Rzymie, gdzie w grudniu nowego humanizmu. Studium analitycz- rezygnacji kardynała Stanisława Dziwi
1979 roku obronił pracę doktorską Le no-porównawcze. W 1996 roku otrzymał sza.
Arcybiskup Marek Jędraszewski jest
relazioni intersoggettive nella filosofia nominację na docenta na Papieskim
di Levinas (Relacje międzypodmiotowe Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 77. biskupem archidiecezji krakowskiej.
w filozofii Levinasa), nagrodzoną Złotym 17 maja 1997 Ojciec Święty Jan Paweł II
Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II. mianował go biskupem pomocniczym
Oprac. RPM
Na podstawie książeczki
Po powrocie do Polski był w latach archidiecezji poznańskiej. Święcenia
„Objęcie posługi biskupa archidiecezji krakowskiej
1980−1996 adiunktem na Papieskim biskupie otrzymał 29 czerwca 1997. Jego
przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego”
Wydziale Teologicznym w Poznaniu, dewizą biskupią są słowa Scire Christum
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SMAK ŻYCIA

Dla mnie najciekawsze w historii nauki jako takiej jest zrozumienie mechanizmów, które prowadzą człowieka albo do ważnego odkrycia naukowego, albo do skonstruowania bardzo istotnej,
nośnej teorii – mówi dr hab. Ryszard Witold Gryglewski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

LOS PLECIONY NICZYM WARKOCZ

KAŻDY WIEK MA SWOJE PRZYWILEJE
Syn, Ryszard Witold Gryglewski,
uśmiecha się nieco tajemniczo, gdy wspo
minam o „króliku doświadczalnym”,
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wymarzonym roverem, który
w latach 70. przywiózł do
kraju za pieniądze zarobione
w Anglii?
Stawiam znaki zapytania,
bo wciąż mam w oczach po
stać Profesora sprzed dwuna
stu lat. Opowiadał mi wtedy
o swych pozanaukowych
pasjach, a jego mimika i ge
stykulacja obrazowały wielką
żywiołowość, temperament,
otwartość i humor.
– Czy ojciec lubi towarzy
stwo wnuków?
– I to jeszcze jak!
Tych wnuków ma troje.
Wiktor studiuje na AGH, Wi
told uczy się w gimnazjum,
a Sabinka chodzi do piątej
klasy podstawówki. Rodzic
„wesołej gromadki” przy
znaje, że lubi czasem pod
patrywać, jak jego tata żywo
interesuje się młodymi. Jak
wnuczce na wiele pozwala...
– Sabina zawsze miała
specjalne względy u dziadka.
Już jako mała dziewczynka
mogła „grzebać” w jego pa
pierach, bawić się komputerem – jemu
to nie przeszkadzało! Wyrozumiały,
wspaniały z niego dziadek. Dla mnie był
chyba bardziej surowy, tak przynajmniej
mówię do swojej żony, Marzanny – wy
znaje Ryszard Witold, który czasy swo
jego dzieciństwa wspomina z pewnym
rozrzewnieniem.
Rozmyślając o przemijaniu, często
przypominam słowa samego Ryszarda
Gryglewskiego, urodzonego w Wilnie
w 1932 roku. W rozmowie do cyklu
Fot. Witold Gryglewski

– Ojciec pewnie wiedzie już znacz
nie spokojniejsze życie...
– Jest spełniony.
Po lapidarnej i jakże treściwej od
powiedzi syna konstatuję: senior Gry
glewski rzeczywiście osiągnął wiele.
Jest przecież laureatem licznych presti
żowych nagród, doktorem honoris causa siedmiu uniwersytetów, honorowym
członkiem Brytyjskiego Towarzystwa
Farmakologii, naukowcem najczęściej
cytowanym w światowym piśmiennic
twie z zakresu nauk biomedycznych...
Jest uczonym, który przez wiele lat
współpracował w Anglii z noblistą
Johnem Vane’em, zaś w roku 1981
został pierwszym rektorem krakowskiej
Akademii Medycznej, wybranym (jesz
cze) w PRL w wolnych wyborach. Nade
wszystko jest odważnym człowiekiem,
który zdecydował się być również...
królikiem doświadczalnym! Do dziś
dreszcz przechodzi po skórze, gdy
przypominam sobie jego dramatyczną
opowieść o tym, jak to wraz z krakow
skimi kolegami lekarzami, między
innymi Andrzejem Szczeklikiem, na
szpitalnym łóżku w uniwersyteckiej
klinice przy ul. Skawińskiej testował na
sobie, jaką rolę prostacyklina odgrywa
w ludzkim organizmie. Do dziś także brzmi
w moich uszach jego opowiadanie o geniu
szach i ich pracowitości. Na pytanie: „Czy
Gryglewski jest tytanem pracy?”, mój roz
mówca odpowiedział wówczas: „Leniwy
to on nie jest, ale żeby aż tytanem pracy?!”.

Prof. Ryszard Witold Gryglewski

o eksperymencie na niesłychaną wprost
skalę! Widać, że wie coś więcej. Na razie
jednak z wiedzą się nie zdradza i wyznaje:
– Tata teraz w pełni korzysta z innych
niż praca uroków życia...
Senior pewnie ma więcej czasu na
spacery – choćby po Błoniach znajdują
cych się blisko jego domu? Pewnie pogrą
ża się w lekturze książek, zwłaszcza tych,
które lubi najbardziej – historycznych,
słucha z płyt muzyki, bo to kocha, albo
chodzi do teatru? Może z rozrzewnie
niem wspomina samochodowe wyprawy

„Smak życia”, zamieszczonej w „Alma
Mater”, w numerze 66–67, później
przedrukowanej w książce Uczeni przed
lustrem, Profesor powiedział wówczas
tak: „Kiedyś byłem pewien, że są sprawy
ważniejsze od uczuć, że liczy się tylko
praca i intelekt. Nic bardziej mylnego!”.
GŁĘBOKA WODA

Fot. Archiwum rodzinne

– Czy ojciec, zapracowany nauko
wiec, miał czas na zajmowanie się synem,
na czytanie mu książek? – pytam.
– Miał. Czytał mi wiersze Gałczyń
skiego. Czytał, w dużych fragmentach,
Pana Tadeusza. I nie bacząc na niesłycha
ną plastyczność języka, czytał również
Słówka BoyaŻeleńskiego. Ponadto dużo
rysował. Wprowadzając mnie w świat

Kiedy Ryszard Witold miał dziesięć
lat, rodzice rzucili go na głęboką wodę
– zapisali go do londyńskiej szkoły,
sami przez osiem miesięcy pracowali
w laboratorium Johna Vane’a. Poradził
sobie. Szybko nauczył się języka angiel
skiego, po półrocznej szkolnej edukacji
z klasy H został przeniesiony do klasy
A. Weryfikacja jego wiedzy, postępów
w nauce pokazała, że jest tak dobry, że
trafił z najsłabszej do najlepszej klasy!
ZAUROCZENIE STAROŻYTNYM EGIPTEM

Drugi wyjazd do Londynu, tym razem
o dwa miesiące krótszy, okazał się dla
młodzieńca równie ważny. Poznawał
starożytność. To znaczy prawie wszystkie
popołudnia (po szkole, w której uczył
się i odrabiał zadania do
godziny szesnastej, zgod
nie z angielskim zwycza
jem) spędzał w British
Muzeum, delektując się
pamiątkami z dawnych
czasów – głównie z cza
sów starożytnego Egiptu.
Czy miało to wpływ na
podjęcie w przyszłości
dodatkowych studiów
w Instytucie Archeologii
Uniwersytetu Jagielloń
skiego? Z pewnością tak.
Tyle że po dwóch latach
nauki Ryszard Witold
Gryglewski zrezygnował
z nauki w tym instytucie
– trudno było mu połączyć
zajęcia na tych dwóch
fakultetach. Zdobytą na
archeologii wiedzę przy
szły historyk wykorzystał
jednak w pracy magister
skiej, którą poświęcił zna
nemu z mitologii egipskiej
zabójcy Ozyrysa, bogu
Setowi – panu burz, pu
Dr Emilian Ostachowski, chemik i historyk nauki, ojciec mamy
styni, ciemności i chaosu.
prof. Ryszarda Gryglewskiego jun., okolice Jordanowa; 1926
Notabene wspaniałym
przewodnikiem
magistranta po histo
szeroko pojętego życia biologicznego,
rii
Egiptu,
doradcą
przy pisaniu pracy
brał kartkę, ołówek do ręki i obrazowym
okazał
się
prof.
Joachim
Śliwa, którego
językiem przedstawiał serce, tętnice,
seminaria
Ryszard
Witold
szczególnie
leukocyty... Może tym sposobem zachęcał
sobie
cenił.
do studiowania w przyszłości medycyny?
– Mumifikacja ciała ludzkiego w świeJego rajdowe popisy, szybka jazda autem
tle
historii
obyczajów i nauk medycznych
też jakoś mi w krew nie weszły, pomimo
to
tytuł
dysertacji,
na podstawie której
że połowę młodości spędziłem z nim
w
2003
roku
uzyskał
Pan stopień doktora.
i mamą w samochodzie, jeżdżąc nie tylko
Czy
wpływ
na
wybór
tematu rozprawy
po kraju.
Wiktor Gryglewski, ojciec Ryszarda seniora,
dziadek Ryszarda juniora, pradziadek Wiktora,
Witolda i Sabiny; Wileńszczyzna 1931

Regina Kaleńska z domu Makarska, siostra Haliny
Gryglewskiej, nauczycielka języka polskiego

naukowej miało też zauroczenie Egip
tem? – pytam.
– Promotorem pracy był profesor nauk
medycznych Andrzej Śródka, kierujący
wówczas Katedrą Historii Medycyny.
Czy można mówić o zauroczeniu? Do
pewnego stopnia chyba tak, bo jest tu tak
że łącznik między Egiptem a medycyną.
Mnie jednak przede wszystkim frapowało,
dlaczego – w zależności od cywilizacji –
jedni zaraz po śmierci palili zwłoki swoich
zmarłych, inni je porzucali, prowadzili do
unicestwienia, a jeszcze inni starali się je
zachować, poddając właśnie mumifikacji.
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– To prawda. Jak wielu kolegów, i ja
chodziłem na „dodatkowe” wykłady
z historii Polski. Rozczytywałem się
w zakazanej literaturze, pomimo że moja
ciocia-babcia Renia (nieprzejednana w an
tybolszewizmie, podczas wojny przeszła
bowiem piekło na Wschodzie) od małego
wtajemniczała mnie w dramatyczną prze
szłość naszego kraju, co rusz zaznaczając:
„Tylko o Katyniu, o Armii Czerwonej
nie powtarzaj nikomu, to musi być nasza
tajemnica”. Nie powtarzałem więc, nie
chwaliłem się „wiedzą tajemną”. Ale, na
przykład, nie biegłem do domu, gdy w te
lewizji wyświetlano film Czterej pancerni
i pies.		
RADOŚĆ Z PRACY
Dziadek Wiktor, ojciec Ryszarda,
skończył filologię klasyczną na Uniwer
sytecie Jagiellońskim, uczył w gimna
zjum na Wileńszczyźnie, a nawet został
tam kuratorem szkolnictwa. W latach
drugiej wojny światowej działał w Armii
Krajowej, później z Wilna wywieziono go
do gułagu pod Saratowem, śmierć stanęła
na jego drodze w 1946 roku.
Dziadek ze strony mamy, Emilian
Ostachowski, chemik z wykształcenia,
pracę doktorską przygotowywał w tym
samym budynku, gdzie teraz pracuje
jego wnuk, przy ul. Kopernika 7 – i to
pod okiem Władysława Szumowskiego,
wybitnego badacza dziejów nauk me
dycznych, autora fundamentalnego do
dziś podręcznika Historia medycyny filozoficznie ujęta, a zarazem szefa Instytutu
Historii i Filozofii Medycyny powołanego
w Krakowie w 1920 roku. Czyżby
historia zataczała koło?
– Jabłko od jabłoni znów tak
daleko nie padło – konstatuję
głośno.
– Fakt: nie praktyczna medy
cyna, nie praca w laboratoriach
mnie pochłonęła. Zaciekawiła
mnie historia, filozofia medycyny.
Zwłaszcza ludzie, którzy zapisują
karty historii swoimi odkryciami,
swą pracą.
– A jak rodzice odnieśli się do
wyboru studiów historycznych?
– pytam.
– „Cokolwiek będziesz w ży
ciu robił, to rób to dobrze”. Tak
powiedział tata. Potem jeszcze
dodał: „Miej radość z pracy, to
ważne”.
Promocja doktorska
Ryszarda W. Gryglewskiego;
2004

Fot. Archiwum rodzinne

71/2005 i „Alma Mater” nr
180–181/2015 –2016), muszę
dokonać modyfikacji tego przy
słowia. Senior Józef Gierowski
z wykształcenia był history
kiem – junior prawnikiem
i psychologiem. Senior Ryszard
Gryglewski jest farmakologiem
– junior historykiem. Co ich
zatem zawodowo łączy? Krót
ko: związek z Uniwersytetem
Jagiellońskim. Studia, a później
praca naukowo-dydaktyczna na
tej uczelni.
– Nie chciał Pan zostać
lekarzem? Albo jak ojciec –
farmakologiem? – pytam.
– O studiowaniu medycyny
myślałem w trzeciej klasie li
ceum. Zdawałem sobie jednak
sprawę, że ta dziedzina nauki
wymaga ogromnego nakładu
pracy, i to mnie trochę prze
rażało.
Mój rozmówca wie, co
mówi. Od dziecka przecież
wychowywał się w środowisku
Halina z Makarskich Gryglewska, mama prof. Gryglewskiego sen.
lekarzy, chemików, biologów
(siedzi), prof. Gryglewski sen. z żoną Teresą z Ostachowskich; 1997
czy farmakologów, żył w oto
czeniu
opasłych
książek, słowników i atla
JABŁOŃ
sów medycznych, wsłuchiwał się w relacje
Niedaleko pada jabłko od jabłoni... z doświadczeń laboratoryjnych ojca i matki,
Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci która z nim współpracowała, parokrotnie
prawników – prawnikami, dzieci lekarzy wyjeżdżał z rodzicami do Wielkiej Brytanii,
– lekarzami. Podobnie jest z naukowcami. gdzie miał możność „otrzeć się” o światową
Tyle że w ich przypadku – choćby tylko czołówkę luminarzy medycyny.
– Okres Pana nauki w liceum był
na przykładzie dwóch rodów: Gryglew
czasem
szczególnego zaciekawienia
skich i Gierowskich (ci ostatni zostali
młodzieży
historią – zauważam.
już zaprezentowani w „Alma Mater” nr

Fot. Archiwum rodzinne

MISTRZOWIE
Ta wyrażona w życzeniu ojca radość
z pracy – oczywiście i z nauki – zaczęła
się na studiach. Młody Gryglewski miał
szczęście, trafił na wybitnych wykładow
ców. Na początku oczarowała go erudycja
prof. Aleksandra Krawczuka, znawcy
starożytności i eseisty – jakże on miał dy
namiczny sposób prowadzenia wykładów,
jakże barwnym językiem opowiadał roz
maite dykteryjki związane z omawianym
tematem! Cenił sobie też zajęcia z prof.
Jerzym Wyrozumskim, wyśmienitym
znawcą średniowiecza, w tym dziejów śre
dniowiecznego Krakowa. Tego ostatniego
uczonego tak zapamiętał:
– Był surowy, wymagający. Do eg
zaminu u niego trzeba było się bardzo
rzetelnie przygotowywać – więc się przy
gotowałem. I zdałem. Profesor imponował
mi bardzo także tym, że potrafił z pamięci
cytować rozległe fragmenty dzieła Galla
Anonima po łacinie!
– Miał Pan również zajęcia z prof.
Józefem Gierowskim – wtrącam.
– Wielki historyk, wspaniały czło
wiek! Doskonale zapamiętałem egzamin
u profesora, który trwał przez cały dzień!
Dlaczego? Bo profesor był już wtedy nie
tylko wykładowcą, ale także rektorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego i musiał
reagować na pilne telefony, sprawy orga
nizacyjne i ważne niezapowiedziane wcze
śniej spotkania. W rezultacie co chwilę
opuszczał salę egzaminacyjną i wychodził
do Collegium Novum.
Ryszard Witold Gryglewski wspomina
początek lat 80., a ja uświadamiam sobie,
że jego ojciec pewnie podobnie zapisał się
w pamięci swoich studentów; w czasie,
gdy Józef Gierowski zarządzał Uniwersy
tetem – on był przecież rektorem Akademii
Medycznej. Odrębnej uczelni (Wydział
Lekarski został oderwany od Uniwersy
tetu w 1950 roku), która dopiero 12 maja
1993 wróciła do macierzy jako Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Czy w szkole średniej któryś z na
uczycieli był dla Pana mistrzem? Podpo
wiedział wybór studiów? – dopytuję.
– Świetnym nauczycielem historii
w V Liceum Ogólnokształcącym, które
ukończyłem w 1984 roku, był Marek
Eminowicz, który jednak nie miał wpływu
na wybór moich studiów. W tym miejscu
powinienem jednak jeszcze dodać infor
mację dość istotną: w mojej rodzinie było
wielu humanistów.

Od lewej: Wiktor, Witold, Ryszard junior i Ryszard senior Gryglewscy; 2014

EUREKA!
Profesor Ryszard Gryglewski ma sza
cunek dla mistrzów. Do dziś z największą
atencją wypowiada się o wybitnym chemi
ku i lekarzu prof. Januszu Supniewskim.
Jego wykłady fascynowały go do tego
stopnia, że notatki z nich wciąż przecho
wuje w swoim archiwum.
Syn także jest zwolennikiem rela
cji mistrz–uczeń. Poza tym zawodowo
przygląda się licznym geniuszom i od
krywcom. Uczonym, którzy pozostawili
po sobie trwały ślad w medycynie. Co
go szczególnie zaciekawia? Zrozumienie
mechanizmów, które prowadzą człowieka
albo do ważnego odkrycia naukowego,

albo do skonstruowania bardzo istotnej,
nośnej teorii. Zatem również to, jaki
wpływ na te dokonania miał dom rodzinny,
środowisko, w jakim naukowiec się obra
cał, lektury czy wreszcie jego mistrzowie.
A może tylko przypadek sprawił, że ktoś
(choć do tego fachowo przygotowany!)
mógł wykrzyknąć tak, jak Archimedes:
„Eureka!”, a za swój wynalazek otrzy
mać nawet Nagrodę Nobla! Przykład
Aleksandra Fleminga, bakteriologa, nie
jest w historii medycyny odosobniony.
To przecież rutynowe porządkowanie
i usuwanie szklanych naczyń ze starymi
kulturami bakterii sprawiło, że ten szkocki
lekarz zauważył na jednej z kolonii jakąś
bakteriobójczą pleśń. I że właśnie ta pleśń,

Marzanna Gryglewska z córką Sabiną
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wypalonej podłodze jej dawnego miesz
kania. Podniosła ten talerz. I mimowolnie
włożyła do plecaka. Moje dzieci widziały
ten talerz. Wiedzą, że jest on u dziadka.

Archiwum rodzinne

ULICA KOPERNIKA 7

Prof. Ryszard Gryglewski jun. z żoną Marzanną z Morawskich,
starszy syn Wiktor, młodszy syn Witold i córka Sabina; 2013

po wielu dalszych eksperymentalnych
badaniach, okazała się „cudownym”
antybiotykiem – penicyliną. Może dla
tego wypowiedź samego noblisty brzmi
skromnie? Otóż powiedział on tak: „To
natura wyprodukowała penicylinę, ja ją
tylko odkryłem”.
– Pan był niemal świadkiem odkrycia
przez ojca (przy współudziale prof. Andrzeja
Szczeklika) hormonu tkankowego z grupy
prostaglandyn. Jako dziecko pewnie wielo
krotnie przysłuchiwał się rozmowom rodzi
ców o ich doświadczeniach laboratoryjnych.
– Jednak ani ja, ani nawet mama nie
wiedzieliśmy, że ojciec zdecydował się na
bardzo niebezpieczne, eksperymentalne
wlewy prostacykliny do swojego organizmu.
Żadna z rodzin kilku śmiałków – ekspery
mentatorów nie była zresztą wtajemniczona
w wyczyn, jaki miał miejsce w uniwersytec
kim szpitalu. O tym szczególnym ekspery
mencie wszyscy dowiedzieli się post factum.
– Życie uczonych było rzeczywiście
poważnie zagrożone
– Aż strach pomyśleć, jak się to mogło
skończyć dla taty, dla wujka Szczeklika.
Mówię: „wujek”, bo nasze rodziny były
sobie bliskie.
				
OSMOLONY TALERZ
Czy dom, w którym rodzice oddani
byli nauce, dla ich jedynaka jawił się
przyjaźnie? Już wiem, że małemu chłopcu
czytano dużo książek, że w domu grywano
z nim w szachy, że tato z mamą, Teresą
z domu Ostachowską, zabierali go na
rozmaite wędrówki po Polsce. Teraz do
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wiaduję się, że w tym wędrowaniu zdecy
dowanie najlepszym przewodnikiem była
jednak babcia Halina, ongiś nauczycielka,
także sportsmenka obsypana medalami
i miłośniczka wysokogórskich wypraw.
– Babcia – kobieta o silnej osobowości,
charakterna, choć z natury pogodna i życz
liwa ludziom – była również tą osobą, która
wtajemniczyła mnie w przeszłość taty. Los
go rzeczywiście nie rozpieszczał.
Ryszard Gryglewski o wojnie, także
o Powstaniu Warszawskim, synowi nie
wiele opowiadał. Nie chciał epatować
traumą, której doświadczył na początku
wojny w Wilnie, a później w warszaw
skim mieszkaniu przy ul. Rakowieckiej
9. Nie chciał też nad sobą się rozczulać.
Czy jednak potrafi kiedykolwiek wyrzucić
z pamięci dzień swoich 12. urodzin: 4
sierpnia 1944? Przecież to właśnie w ten
dzień oglądał miotacze ognia w rękach
obłąkanych morderców; ogień szalał po
całym domu, a bandyci wyłapywali bez
bronne kobiety i dzieci, strzały kierowali
w skroń znajdujących się w budynku męż
czyzn. Jego – wysportowanego, gibkiego,
wysokiego chłopaka – nieprzytomnie
pijany „żołnierz” kopnął zaś z taką siłą, że
stoczył się z hukiem ze schodów – na sam
dół. Dziś (o ironio!) można powiedzieć, że
ten mocny kopniak ocalił życie jedynego
syna pani Haliny Gryglewskiej.
– Po tym okrutnym wydarzeniu zosta
ła nam jedna, jedyna pamiątka. Gdy po
Powstaniu Warszawskim babcia Halina
odważyła się zajrzeć do zgruzowanego
budynku przy ul. Rakowieckiej 9, natknęła
się na osmolony talerz, który leżał na

Jest grudzień 2016 roku. Bezśnieżny,
ponury – choć wietrzny i zimny. Portier
otwiera kutą w metalu bramę, a ja kieruję
się w stronę wyrzeźbionego pomnika
uczonego renesansu Macieja Miecho
wity – wybitnego lekarza, historyka,
geografa, księdza, a zarazem archeologa
i alchemika żyjącego w latach 1457–1523.
Figura uczonego stanęła tu z inicjatywy
prof. Zdzisława Gajdy – stomatologa
i historyka, który w latach 1982–2002, aż
do emerytury, kierował Katedrą Historii
Medycyny, zaś do 81. roku życia niemal
codziennie gościł w małym „gabinecie” na
drugim piętrze przy ul. Kopernika 7. Dość
powiedzieć, że zapamiętany przeze mnie
pokoik dziś wygląda inaczej, a z obecnym
kierownikiem Katedry rozmawiam w in
nym pomieszczeniu – piętro niżej.
– Od kiedy pełni Pan obowiązki szefa
Katedry? – pytam.
– Pracuję w tym budynku od marca
2000 roku, wcześniej uczyłem w różnych
szkołach, między innymi Społecznej
Szkole Podstawowej nr 3, a obowiązki
kierownika Katedry pełnię od jesieni 2016
roku – słyszę w odpowiedzi.
– Przejąłem ją z rąk prof. Andrzeja
Śródki, znakomitego historyka nauki.
Miałem sporo szczęścia, że znalazłem się
w kierowanym przez niego zespole, który
powstawał i kształtował się przez wiele lat.
Co więcej, ten zespół istnieje dziś. Nie jest
on liczny, ale – jak myślę – zgrany. Tworzą
go panie: Monika Zamachowska, Dorota
Schmidt-Pospuła, Karolina Grządziel,
Barbara Wasiewicz i Maria Przybyszew
ska. Nadal pracuje z nami prof. Śródka.
Jak się dowiaduję, pewną, można już
powiedzieć, tradycją katedry stały się
wieloletnie projekty badawcze, w których
mój rozmówca wraz ze swoim zespołem
stara się spojrzeć na historię medycyny
z różnych, niekiedy odległych, perspektyw
poznawczych.
– Tak było z książką Powiązania
rodowe twórców polskich szkół naukowo-medycznych, w której wykazywaliśmy,
jak bogatą i przez to ciekawą była sieć
pokrewieństwa oraz powinowactwa,
która splatała się wokół znanych, niejed
nokrotnie światowego formatu lekarzy.

PORTRET
W ZŁOTEJ RAMIE
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W niewielkim gabine
cie prof. Ryszarda Witolda
Gryglewskiego znajdują
się witryny pełne książek,
niewielkie biurko. Na ścia
nach czarno-białe portrety
sławnych lekarzy, między
innymi Hipokratesa, Ro
berta Kocha, pozostawio
ne przez prof. Andrzeja
Stefana Śródkę, naukowca
zajmującego się historią
medycyny, historią nauki
polskiej i patofizjologią,
który funkcję kierownika
katedry objął po Zdzisła
wie Gajdzie. Ciekawostką
jest, że prof. Gajda podjął
się prowadzenia Kate
dry Historii Medycyny na
wielką prośbę... rektora
Akademii Medycznej Ry
szarda Gryglewskiego!
W oczekiwaniu na przy
jazd ze Szczecina nowego W Austriackiej Bibliotece Narodowej, Hofburg, Wiedeń
szefa Katedry miał on
tylko i wyłącznie przez trzy miesiące być naukowych książek podejmujących także
„pełniącym obowiązki”. Tyle że Romuald tematy z zakresu historii medycyny.
Wiesław Gutt, doktor medycyny urodzony
– Nad drzwiami wyróżnia się portret
w Biłgoraju, do Krakowa do pracy na oprawiony w złotą ramę – zauważam.
Uniwersytecie Jagiellońskim nigdy nie
– Przedstawia prof. Władysława
przyjechał. A Zdzisław Gajda? Do stoma Szumowskiego – odpowiada obecny szef
tologii już nie wrócił. Nowa praca nie tylko Katedry.
przypadła mu do gustu, ale też sprawiła, że 				
zaczął pisać i publikować dużo popularno
HISTORIA ZATACZA KOŁO

Anna Wojnar

Najświeższym, dopiero co przyobleczo
nym w formę monografii, jest projekt
zatytułowany Polskie szkoły medyczne
– mistrzowie i uczniowie. Wybrane zagadnienia, w którym staraliśmy się na paru
wybranych przykładach przybliżyć istotę
kształtowania się wspólnot naukowych
w relacji mistrz–uczniowie.
Pytany przeze mnie o to, co jest naj
ciekawsze w tej pracy, co daje satysfakcję,
co sprawia radość, prof. Ryszard Witold
Gryglewski odpowiada: – Najciekawsze są
zawsze te chwile zaskoczenia, kiedy rzecz,
wydawałoby się, pewną i do końca wyja
śnioną postrzegamy w nowym świetle, gdy
dostrzegamy nici łączące ze sobą niekiedy
bardzo odległe fakty, słowem, kiedy kon
struujemy lub uzupełniamy istniejący już
obraz przeszłości. Dla mnie urok badań
historycznych w polu nauk medycznych
leży we wzajemnym przenikaniu się przy
rodoznawstwa i humanistyki, dziedzin tak
bardzo od siebie różnych i zarazem tak do
siebie podobnych.
Czy jest Pan wierny swoim zaintere
sowaniom badawczym?
– Sądzę, że tak – słyszę w odpowie
dzi. – Pociągało mnie i nadal pociąga
to, co intuicyjnie przyporządkowujemy
dorobkowi tzw. polskiej szkoły filozofii
medycyny. Ciągle znajduję dla siebie
inspirację w analizie źródeł związanych
z rozwojem historii medycyny jako odręb
nej dyscypliny nauki. Od paru lat z coraz
większym zainteresowaniem spoglądam
w kierunku historii nauk podstawowych.
Chciałbym też dobrze służyć historii mo
jego Wydziału Lekarskiego. 		

Prof. Ryszard Witold Gryglewski podczas wykładu
Sztuka leczenia zwierząt, czyli rzecz o historii weterynarii, aula Collegium Novum; 2016

Ryszard Witold Gryglewski znakomicie
zna biografię uczonego z portretu. Poświę
cił mu rozprawę habilitacyjną. Tytuł pracy
brzmi: Historia i filozofia medycyny Władysława Szumowskiego na tle rozwoju historii
i filozofii medycyny w Europie i Polsce.
– Historia zatacza koło. Emilian Osta
chowski, Pana dziadek, znał Szumowskie
go, także z nim współpracował.
– Mnie przyszło szukać materiałów źró
dłowych o Mistrzu nie tylko w krakowskich
archiwach.
Profesor Szumo wski, choć po śmierci
(1954) został pochowany na cmentarzu
Rakowickim, jednak nie z Krakowa,
a z Warszawy pochodził. Początki jego
działalności naukowo-dydaktycznej przy
padły na okres tworzenia się polskiej
państwowości, odzyskanej po 123 latach
zaborów. Koniec zaś pracy akademickiej,
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do utraty zdrowia przyczynił się niemiecki
obóz koncentracyjny w Sachsenhausen,
dokąd Szumowski został wywieziony
wraz z innymi profesorami Uniwersytetu
Jagiellońskiego zatrzymanymi podczas
Sonderaktion Krakau.
					
BIOGRAFISTA
Na drugie spotkanie, też w gabinecie
profesora, przychodzę przed umówioną
godziną. Profesor jest jeszcze w sali pię
tro wyżej, prowadzi w języku angielskim
seminarium z doktorantami – obcokra
jowcami. Mam więc nieco czasu i okazję,
by przyjrzeć się książkom. Zaciekawienie
budzi tytuł Dzieje medycyny w Polsce,
trzytomowa praca prof. Wojciecha Kazi
mierza Noszczyka. Ceniony warszawski
chirurg, widać, miał jeszcze jedną pasję
– historię. Podobnie jak związani z Kra
kowem profesorowie medycyny.
W tym miejscu warto wspomnieć prof.
Andrzeja Szczeklika, a kogo lepiej o niego
zapytać niż historyka, dla którego główny
nurt zawodowej pracy to biografistyka; syn
znanego w świecie nauki farmakologa ma,
między innymi, swój udział w niedawno
starannie wydanym słowniku opracowa
nym przez prof. Bolesława Orłowskiego.
Biogramy tam umieszczone przybliżają

postaci uczonych, którzy mieli istotny
wkład w naukę.
– Profesor Szczeklik – lekarz nauko
wiec, pisarz eseista i filozof medycyny,
akurat zajmował się nie tyle czystą historią
medycyny, co jej zanurzeniem w kulturze.
Tryptyk: Katharsis, Kore i Nieśmiertelność, jest wspaniałym dowodem na to,
że medycyna, oprócz tego, że traktuje
o chorobach i sposobie ich leczenia,
jest częścią naszej tradycji duchowej.
Nie można medycyny wyabstrahować
z intelektualnego i kulturowego dziedzic
twa. Takim spojrzeniem prof. Szczeklik
nawiązuje zresztą do tradycji polskiej
szkoły filozofii medycyny. Dlatego moż
na go uznać – obok wspomnianego już
Władysława Szumowskiego – za jednego
ze znaczących jej przedstawicieli – mówi
Ryszard Witold Gryglewski.
		
***
„Nigdy nie chciałem być lekarzem” –
takim wyznaniem dwanaście lat temu za
skoczył mnie ojciec. Syn też nim nie chciał
zostać. A jednak los pleciony niczym war
kocz sprawił, że obaj są wyjątkowo mocno
związani z medycyną. Z Uniwersytetem
Jagiellońskim.

Teresa Bętkowska

Anna Wojnar

wiąże się już z czasami formowania Polski
Ludowej. Wiadomo, nie był to okres łatwy
dla ludzi samodzielnie myślących. Tymcza
sem naukowiec z krwi i kości właśnie do
takich należał. Przypomnę krótko: dzięki
swemu konsekwentnemu działaniu znalazł
Instytutowi Historii Medycyny (taka była
pierwsza nazwa Katedry) lokum – najpierw
przy al. Krasińskiego 12, a tuż przed wybu
chem drugiej wojny światowej w budynku,
w którym rozmawiam z prof. Ryszardem
Witoldem Gryglewskim. Dzięki przytom
ności umysłu, także zapobiegliwości – za
co mu wielka chwała! – w nienaruszonych
skrzyniach ocalał pokaźny zbiór starodru
ków, rękopisów, narzędzi lekarskich, archi
walnych dokumentów, słowników, atlasów,
pieczątek – bezcenna spuścizna przeszłości;
obecnie ów zbiór (znacznie przez ostatnie
lata powiększony, dziś liczy ponad dwa
tysiące eksponatów!) jest skatalogowany,
znajduje się w Muzeum Historii Medycyny
przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Gospodarzem
Muzeum jest Katedra Historii Medycyny.
– Profesor Szumowski w 1948 roku
został wysłany na emeryturę. Nadszedł
czas reżimu. Czas filozofii marksistow
skiej. Władza ludowa wykorzystała fakt,
że zdrowie profesora mocno szwanko
wało, że osiągnął już wiek emerytalny
– i zwolniły go. Tyle że „zapomniały”, że
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Podczas Śniadania Profesorskiego w 2012 roku na dziedzińcu
Collegium Maius prof. Ryszard Witold Gryglewski wygłosił wykład
Academiae restitutor, czyli rzecz o Hugonie Kołłątaju

ORDER ORŁA BIAŁEGO
DLA PROFESORA RYSZARDA JERZEGO GRYGLEWSKIEGO

Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

W

ybitny specjalista w dziedzinie
farmakologii, członek Polskiej
Akademii Nauk i Polskiej Akademii
Umiejętności, były rektor Akademii
Medycznej w Krakowie, długoletni kie
rownik Katedry Farmakologii Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
– prof. Ryszard Jerzy Gryglewski został
uhonorowany Orderem Orła Białego.
To wyjątkowe odznaczenie wręczył
Uczonemu prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda. W uroczystości,
która odbyła się 26 stycznia 2017 w Pała
cu Prezydenckim, uczestniczyli minister
zdrowia Konstanty Radziwiłł, członkowie
Kapituły Orderu Orła Białego, Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów, przedstawi
ciele Uniwersytetu Jagiellońskiego i Pol
skiej Akademii Nauk, a także najbliższa
rodzina Profesora – żona, syn, synowa
oraz troje wnucząt.
Prezydent RP, wymieniając najważ
niejsze osiągnięcia naukowe bohatera
uroczystości, szczególną uwagę zwrócił
na odkrycie przez niego prostacykliny.
– Profesorze, to dla mnie niezwykle
poruszająca chwila, że mogłem odznaczyć wybitnego ‒ absolutnie wybitnego!
– przedstawiciela nie tylko polskiej, ale
i światowej nauki. Ale przede wszystkim,
że mogłem docenić i odznaczyć uczonego,
który przyczynił się do ogromnego postę-

Prof. Ryszard Jerzy Gryglewski z prezydentem RP Andrzejem Dudą

pu, jeżeli chodzi o rozwój światowej farmakologii w dziedzinie leczenia chorób
układu krążenia, a także chorób układu
nerwowego i hormonalnego – akcentował
Andrzej Duda. – Ilekroć wręczam w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie
młodym następcom Pana Profesora,
mówię, że czekam na polską Nagrodę

Nobla. Panie Profesorze, Pan przecierał
szlaki w kierunku Nagrody Nobla, mam
nadzieję, że prędzej czy później jakiś
polski uczony, idąc Pana śladem jako
odważnego naukowca, jako człowieka
wolnej myśli akademickiej, tę nagrodę
dla Rzeczypospolitej otrzyma.

RPM

Uczestnicy uroczystości w Pałacu Prezydenckim
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WIELKA RZECZ DLA KRAKOWA
N

agroda Miasta Krakowa to wyróżnienie elitarne i wyjątkowe. Jej kolejne
edycje składają się na swoistą kronikę,
w której na przestrzeni wieków zapisywane
są osiągnięcia najwybitniejszych obywateli tego miasta – mówił prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski 25 listopada 2016
w Sali im. Stanisława Wyspiańskiego
UMK podczas uroczystości wręczania
prestiżowych wyróżnień. Podkreślił, że
wśród uhonorowanych znajdują się artyści
i uczeni, których dorobek jest powszechnie
znany i ceniony.
W 2016 roku do tego znakomitego gro
na dołączyli Aleksander Skotnicki, Janusz
K. Kozłowski, Krzysztof Królas, Marek
Stankiewicz, Grzegorz Turnau oraz Jerzy
Illg. Komisja Nagrody, której przewodniczy
prezes Polskiej Akademii Umiejętności
prof. Andrzej Białas, wyróżniła także
autorów wybitnych prac dyplomowych:
Weronikę Bogal, Adama Łyko, Michała
Grzybowskiego, Dominikę Kruszynę,

Dominika Rybiałka, Adrianę Szulecką
i Aleksandrę Wandę Zajdel.
W kategorii kultura i sztuka uhonoro
wany został ordynator Kliniki Hematologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
prof. Aleksander Skotnicki – za działalność
na rzecz rozwoju dialogu polskożydow
skiego, a w szczególności za organizację
wystaw i spotkań, a także publikację ksią
żek poświęconych przedwojennym, okupa
cyjnym i powojennym losom mieszkańców
Krakowa żydowskiego pochodzenia.
Profesor ma na swym koncie blisko 300
publikacji naukowych i na co dzień zajmuje
się prowadzeniem Kliniki i Katedry Hema
tologii, równocześnie jednak – jak napisano
w uzasadnieniu – jest współorganizatorem
spotkań kulturalnych w synagodze Wysokiej
w Krakowie oraz galerii Stradomskiego
Centrum Dialogu, poświęconych wybitnym
postaciom i ich działalności na rzecz porozumienia polsko-żydowsko-niemieckiego,
z udziałem konsulów generalnych USA,

Niemiec i ambasadorów Izraela. Jest pasjonatem promowania Krakowa poza granicami kraju, inicjatorem wymiany myśli
kulturalnej wśród narodów świata.
W tej samej kategorii nagrodzeni zostali
także: redaktor naczelny wydawnictwa
Znak Jerzy Illg – za promowanie krakow
skiej kultury, oraz kompozytor, poeta,
wykonawca poezji śpiewanej Grzegorz
Turnau – za osiągnięcia artystyczne.
W kategorii nauka i technika uhono
rowano profesora Uniwersytetu Jagielloń
skiego, wybitnego archeologa Janusza K.
Kozłowskiego, badacza paleolitu i neolitu,
którego główne zainteresowania badawcze
koncentrują się, między innymi, wokół
pojawienia się pierwszych Homo sapiens
w Azji i Europie około 45–40 tysięcy lat
temu, wczesnych znalezisk człowieka
anatomicznie współczesnego w północnej
Afryce, a także pojawienia się wczesnych
społeczeństw we wschodniej części basenu
Morza Śródziemnego w IX–VII wieku p.n.e.

Wyróżnienia za prace dyplomowe obronione w 2015 roku przyznano: Weronice Bogal i Adamowi Łyko z Politechniki
Krakowskiej za pracę inżynierską Muzeum Historii Podgórza i obserwatorium przyrody w kamieniołomie Liban w Krakowie; Michałowi Grzybowskiemu z Politechniki Krakowskiej – za pracę inżynierską Rewaloryzacja założenia parkowego przy dworku Jana Matejki w Krzesławicach; Dominice Kruszynie z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – za pracę magisterską Stare Miasto i Kazimierz. Projekt mapy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózku inwalidzkim po Krakowie; Dominikowi Rybiałkowi z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – za pracę magisterską Motywy żydowskie w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora na podstawie analizy
spektakli „Umarła klasa” oraz „Wielopole, Wielopole”; Adrianie Szuleckiej z Akademii Górniczo-Hutniczej – za pracę
magisterską Porównanie prognostycznych i rzeczywistych wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza w Krakowie; Aleksandrze Wandzie Zajdel z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – za pracę licencjacką Wybrane elementy informacji
wizualnej dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
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Fot. Anna Wojnar

Laureatami nagrody w tej kategorii
zostali również dwaj inni profesorowie
naszej Uczelni: Krzysztof Królas i Marek
Stankiewicz, których – co zaznaczono
w uzasadnieniu – determinacja, śmiałe
wizje i zaangażowanie przyczyniły się
do zbudowania w Krakowie pierwszego
w Europie Środkowej synchrotronowego
źródła światła, czyli synchrotronu SOLA
RIS. Profesor Krzysztof Królas, w latach
1993–1999 prorektor UJ ds. polityki
kadrowej i finansowej UJ, był koordy
natorem starań polskiego środowiska na
ukowego o budowę synchrotronu, a prof.
Marek Stankiewicz, od 2010 roku pełniący
funkcję dyrektora Narodowego Centrum
Promieniowania Synchrotronowego SO
LARIS, jednym z autorów projektu tego
ogromnego przedsięwzięcia w Krakowie
przy Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 2016 roku w kategorii sport nagrody
nie przyznano.
Prezydent Jacek Majchrowski po
dziękował wszystkim nagrodzonym za
ich bezcenny wkład w rozwój polskiej
nauki i kultury, a także za zaangażowanie
w rozwój Krakowa.
– Obecny tutaj wydawca, poeta Jerzy
Illg powiedział kiedyś pięknie, że „w Krakowie o wiele łatwiej tworzyć, bo trafia
się tutaj na podatny grunt”. Chciałem
państwu podziękować za to, że korzystacie
z tego gruntu, z tej gleby, z której wyrasta
wasza twórczość. To naprawdę wielka
rzecz dla Krakowa – zaznaczył prezydent.
W imieniu nagrodzonych głos zabrał
Jerzy Illg. Dziękując za zorganizowanie
uroczystości, wyraził opinię, że wszystkim
dotychczasowym laureatom Nagrody Mia

Uroczystość wręczenia Nagród Miasta Krakowa odbyła się w Sali im. Stanisława Wyspiańskiego UMK;
25 listopada 2016

sta Krakowa w ich działalności z pewno
ścią bliska była sentencja, którą w jednym
z wywiadów wypowiedział, parafrazując
słowa Johna Fitzgeralda Kennedy’ego,
prof. Aleksander Skotnicki: „Nie zasta
nawiaj się, co Kraków może zrobić dla
ciebie, pomyśl, co ty możesz zrobić dla
Krakowa”.
– Każdy z nas na swym polu starał się
robić tyle, ile mógł – podkreślił Jerzy Illg.
– Ta nagroda stanowi w moim przekonaniu
nie tylko wyróżnienie za dotychczasowe
dokonania, ale może w jeszcze większym
stopniu zobowiązanie, żeby zwłaszcza
w obecnym czasie, kiedy wokół nas tyle jest
kłamstwa, małości i dokonań pozornych,
opowiadać się po stronie prawdy i dobra,
przykładać rękę do tego, co ma sens, co
pozostanie wartością trwałą i nie pozwoli
się zafałszować ani przekreślić.

Laureaci, oprócz dyplomów, otrzymali
także pamiątkowe medale autorstwa Kazi
mierza Adamskiego.
Tradycja przyznawania nagród osobom
szczególnie zasłużonym dla Krakowa sięga
XVI wieku. Pierwsza nagroda została przy
znana w roku 1535 za kodyfikację prawa
miejskiego. Otrzymał ją Mikołaj Jaskier.
Wśród dotychczasowych laureatów nagrody
jest wielu profesorów Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, między innymi Aleksander Koj,
Józef Gierowski, Władysław Stróżewski, Jan
Błoński, Maria Podraza-Kwiatkowska, Mar
ta Wyka, Adam Strzałkowski, Franciszek
Ziejka, Tadeusz Ulewicz, Antoni Jackowski,
Jan K. Ostrowski, Jerzy Wyrozumski, Zdzi
sław Żygulski junior, Stanisław Bryndza
-Stabro, Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz,
Janusz Sondel, Jacek Purchla.

Rita Pagacz-Moczarska

Pamiątkowe zdjęcie laureatów
z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim.
W pierwszym rzędzie od prawej:
Marek
Stankiewicz, prof. Krzysztof51
Królas,
ALMA prof.
MATER
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Grzegorz Turnau, prof. Aleksander Skotnicki,
dr Jerzy Illg, prof. Janusz K. Kozłowski

ORDER ŚW. SYLWESTRA PAPIEŻA
DLA PROFESORA WACŁAWA URUSZCZAKA
W

Rafał Smereka

ka w zagadnienia średniowiecznego prawa
kanonicznego. Katedra Prawa Kościelnego
i Wyznaniowego została reaktywowana
w 1990 roku z inicjatywy ówczesnego dzie
kana prof. Wojciecha Marii Bartla. W 1992
roku kierownictwo Katedry objął prof.
Uruszczak, który od wielu lat prowadzi
także zajęcia na uczelni papieskiej. Począt
kowo w Instytucie Prawa Kanonicznego
PAT, a następnie na Wydziale Prawa Ka
nonicznego UP JPII. Kształci i wychowuje
przyszłych kanonistów. Poprzez liczne pu
blikacje i wystąpienia oddziałuje na kształt
relacji między Kościołem i państwem.
Z inicjatywą przyznania Orderu św.
Sylwestra Papieża w klasie komandorskiej
wystąpiły władze Wydziału Prawa Kano
nicznego UP JPII. Gratulacje Profesorowi
złożyli przedstawiciele władz obu uczelni.
Prof. Wacław Uruszczak,
kawaler Orderu Świętego Sylwestra Papieża

Rafał Smereka

ysokie odznaczenie przyznawane
przez Stolicę Apostolską osobom
świeckim – Order św. Sylwestra Papieża
otrzymał kierownik Katedry Historii Prawa
Polskiego UJ i zarazem kierownik Zakładu
Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ
prof. Wacław Uruszczak.
Odznaczenie wręczyli ksiądz prof. Jan
Dyduch i ksiądz prof. Tomasz Rozkrut pod
czas sympozjum Kościół wobec małżeńskich
sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris
Laetitia” papieża Franciszka, które odbyło
się 17 listopada 2016 na Uniwersytecie Pa
pieskim Jana Pawła II w Krakowie.
– Powołaniem każdego uczonego jest
służba prawdzie, jej odkrywanie i przekazywanie innym – mówił Jan Paweł II podczas
pielgrzymki w 1997 roku do przedstawicie
li świata nauki. Do tych słów odniósł się
wygłaszający laudację ksiądz prof. Jan Dy
duch. Dodał, że praca naukowobadawcza
i dydaktyczna jest szczególnym
rodzajem apostolstwa.
Profesor Wacław Uruszczak
jest wybitnym znawcą historii
prawa i prawa kościelnego oraz
prawa wyznaniowego. W swo
im przemówieniu podczas uro
czystości przypomniał postać
swojego mistrza prof. Adama
Vetulaniego, wybitnego histo
ryka prawa i kanonisty. Profesor
Vetulani w latach 1928–1946,
z przerwą w okresie okupacji
niemieckiej, kierował Katedrą
Prawa Kościelnego, a w 1946
roku objął Katedrę Historii
Prawa Polskiego, którą kierował
do 1970 roku. Kiedy Katedra
Prawa Kościelnego została zli
kwidowana w 1950 roku, prof.
Vetulani kontynuował badania
w zakresie prawa kanonicznego
i kanonistyki, dzieląc się nimi na
arenie międzynarodowej. To on
wprowadził Wacława Uruszcza
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Papieski dyplom nadania Orderu

Red.

ZA WYBITNE ZASŁUGI
W DZIEDZINIE ORTOPEDII
I TRAUMATOLOGII

Z

Przemawia rektor UJ prof. Wojciech Nowak, obok prof. Daniel Zarzycki

Uczestnicy uroczystości

a wybitne zasługi w dziedzinie ortopedii
i traumatologii, a zwłaszcza za wprowa
dzenie nowych metod leczenia i własnych
technik operacyjnych prof. Daniel Zarzycki
uhonorowany został srebrnym medalem Plus
Ratio Quam Vis. W uzasadnieniu tego wyjąt
kowego wyróżnienia, które wręczył Profe
sorowi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Wojciech Nowak 13 października 2016
podczas VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Kręgosłupa w Zakopanem, podkre
ślono także zasługi uczonego w kierowaniu
Uniwersyteckim Szpitalem Ortopedyczno
Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz
Katedrą Ortopedii i Kliniką Rehabilitacji
Wydziału Lekarskiego UJ CM, jak również
w promowaniu Uniwersytetu Jagiellońskie
go na forum międzynarodowym.
Uroczystość znakomicie wpisała się
w obchody jubileuszu 85lecia Szpitala
OrtopedycznoRehabilitacyjnego w Zakopa
nem, gromadząc liczne grono wyjątkowych
gości, wśród których byli prorektor UJ ds.
Collegium Medicum prof. Tomasz Gro
dzicki, prorektorzy UJ ds. CM poprzednich
kadencji prof.prof. Wiesław Pawlik i Piotr
Laidler, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie prof. Andrzej Matyja, dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie prof. Maciej Kowalczyk, kanc
lerz UJ Ewa PędrackaKwaskowska.
Profesor Daniel Zarzycki – współautor
wielu patentów z zakresu implantów kręgo
słupowych, autor ponad 300 publikacji nauko
wych w czasopismach krajowych i zagranicz
nych, twórca, założyciel i pierwszy prezydent
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa,
członek Europejskiego i Amerykańskiego To
warzystwa Kręgosłupowego kieruje Szpitalem
w Zakopanem od ponad 40 lat.
W placówce, liczącej obecnie 160 łóżek,
wykonywanych jest rocznie ponad 2300
zabiegów operacyjnych, a w ramach lecze
nia ambulatoryjnego udzielanych jest blisko
20 tysięcy porad. Chorzy leczeni są na od
działach ortopedycznym i rehabilitacyjnym,
anestezjologii i intensywnej terapii. Placówka
stanowi zaplecze szpitalne dla Katedry i Kli
niki Ortopedii Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Collegium Medicum.

Fot. Jerzy Sawicz

RPM

Prof. Daniel Zarzycki w otoczeniu
współpracowników i przyjaciół
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prof. Danielowi Zarzyckiemu prorektor UJ ds. CM
prof. Tomasz Grodzicki

O KOBIECEJ KULTURZE EPISTOLARNEJ
K

obiecej kulturze epistolarnej po 1750
roku poświęcona zostanie między
narodowa konferencja naukowa, która
w dniach 3–5 marca 2017 odbędzie się
w Bibliotece Jagiellońskiej. Towarzyszyć
jej będzie wystawa cennych rękopisów
z zasobów Biblioteki. Pokazane zostaną
na niej listy, między innymi, Rahel Varn
hagen, George Sand, Marii Skłodowskiej
Curie, Sary Austin, Heleny Modrzejew
skiej i wielu innych. Ekspozycję będzie
można oglądać do 22 marca.
W odpowiedzi na jeden z listów
niemieckiej intelektualistki Rahel Varn
hagen née Levin jej przyjaciel z czasów
młodości napisał: taki list mogła napisać
tylko kobieta w pełnym znaczeniu tego
słowa. Każdy, nawet łachudra, powiada,
że pisać listy potrafią tylko kobiety; listy
wymagają bowiem lekkości, niewymuszonego przechodzenia od jednej materii do
drugiej, mężczyźni zaś zawsze trzymają
się jednego. Ten nieco prowokacyjny
wyimek z listu Veitastał się inspiracją
dla organizatorów konferencji naukowej
poświęconej kobiecej kulturze epistolarnej
po 1750 roku, a także mottem dla wystawy
rękopisów listów kobiecych, zgromadzo
nych w Bibliotece Jagiellońskiej. W sa
mej konferencji, której pełny tytuł brzmi
Pisać listy potrafią tylko kobiety. Oblicza
kobiecej kultury epistolarnej po 1750 r.,
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udział weźmie 45 specjalistów z ośrodków
akademickich w Polsce, USA, Niemczech
i Austrii. Spektrum zapowiedzianych refe
ratów obejmuje historię listu kobiecego,
jego obecność w kulturze europejskiej,
materialność, estetykę i poetykę, kwestie
genologiczne, problematykę literackości
i fikcjonalizowania listu, a także problema
tykę edycyjną. Konferencja organizowana
jest wspólnie przez instytuty germani
styczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Uniwersytetu Śląskiego w partnerstwie
z Biblioteką Jagiellońską oraz Uniwersy
tetem w Lipsku, a także we współpracy
z Interdyscyplinarnym Zespołem Badaw
czym „Badania nad Kulturą Dawną”. Nic
więc dziwnego, że wśród autorek, których
twórczość dotyczy rozważań i dyskusji
naukowych, znajdą się głównie przedsta
wicielki niemieckiego obszaru języko
wego, między innymi Charlotte Schiller,
wspomniana już Rahel Varnhagen, Bettine
von Arnim, Gabriele Münter czy bliższe
współczesności Alma MahlerWerfel oraz
Ingeborg Bachmann.
Podczas wystawy rękopisów w Biblio
tece Jagiellońskiej, której otwarcie nastąpi
3 marca o godzinie 17, poza rękopisami
niemieckojęzycznymi wyżej wymienio
nych i wielu innych autorek pokazane
zostaną także listy znamienitych intelektu
alistek, pisarek i artystek z Polski, Anglii,

Francji czy Włoch. Dla przykładu wymie
nić można manuskrypty Marii Szymanow
skiej, Heleny Modrzejewskiej, Gabrieli
Zapolskiej, Olgi Boznańskiej czy Marii
SkłodowskiejCurie, a także Mary Shelley,
George Sand, Sary Austin czy Józefiny Bo
naparte. W zamyśle kuratorów, dr. Pawła
Zarychty z Instytutu Filologii Germańskiej
UJ oraz Joanny Baster z Biblioteki Jagiel
lońskiej, wystawa powinna ukazać nie
tyle mnogość samych autorek piszących
listy po 1750 roku, co przede wszystkim
uwydatnić ich ogromny wkład w kulturę
polską i europejską, który dokonywał się
także poprzez listy właśnie. Stąd, podobnie
jak podczas wspomnianej konferencji,
wystawa dotyczyć będzie także aspektów
takich jak materialność, poetyka i estety
ka listu kobiecego, listowniki i powieści
epistolarne, list kobiecy w kulturze i lite
raturze, jego rola w emancypacji kobiet
i ich dążeniach do równouprawnienia na
różnych polach działalności artystycznej,
naukowej i społecznej.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Narodowego Centrum Nauki
w ramach realizacji grantu Opus 8 przy
znanego dr. Pawłowi Zarychcie.
Szczegółowe informacje o obu wyda
rzeniach można znaleźć na stronie: http://
www.ifg.filg.uj.edu.pl/frauenbriefe
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ZAPALAMY ŚWIECE I POCHYLAMY GŁOWY...

grudnia 2016 w Krakowie zmarł niego pytania o odpowiedzialność moralną
– Dla nas na zawsze zostanie w paprof. Aleksander Koj. Uczony uczonych za stan świadomości społecznej mięci przede wszystkim jako wybitny
o międzynarodowej renomie. Jeden z naj czy stan środowiska naturalnego są aktualne uczony i osoba wielce zasłużona dla
wybitniejszych polskich naukowców do dziś.
rozwoju Instytutu Biologii Molekularnej,
w dziedzinie biochemii i biologii mole
– Zapalamy świece i pochylamy głowy a następnie Wydziału Biochemii, Biofizyki
kularnej. Trzykrotny rektor Uniwersytetu – powiedział rektor UJ prof. Wojciech No i Biotechnologii Uniwersytetu JagielJagiellońskiego, który z krakow
lońskiego – mówił dziekan
ską Almae Matris związany był
Wydziału prof. Zbigniew Ma
blisko pięćdziesiąt lat.
deja. Zaznaczył, że zarówno
Człowiek o wielkiej wrażli
obecna pozycja naukowa, jak
wości, niecodziennych talentach,
i sytuacja lokalowa tej jednost
ogromnej wiedzy i pracowitości.
ki w dużej mierze są właśnie
Autorytet moralny. Czterokrotny
zasługą Profesora.
uczestnik seminariów organi
O roli, jaką prof. Aleksander
zowanych na zaproszenie Jana
Koj odegrał w integracji środo
Pawła II w Castel Gandolfo.
wiska rektorskiego w Polsce,
Uczciwy i prawy. Wymagający,
mówił prof. Jerzy Woźnicki
ale sprawiedliwy i dotrzymujący
reprezentujący obecnych
słowa. Systematyczny i skrupu
i byłych członków KRASP,
latny. Bardzo oddany powierzo
Zgromadzenie Fundatorów
nym mu obowiązkom, a przy tym
Fundacji Rektorów Polskich
niezwykle skromny. Wspaniały
oraz Radę Główną Nauki
pedagog i nieoceniony Mistrz
i Szkolnictwa Wyższego.
studentów i doktorantów. Wy
Wiele ciepłych słów pod
chowawca wielu pokoleń zna
adresem prof. Aleksandra Koja
komitych naukowców. Twórca
padło też z ust prof. Francisz
krakowskiej szkoły biochemii.
ka Ziejki, który przez sześć lat
Powszechnie lubiany i szano
był jednym z jego najbliższych
wany. Przyjaciel Uniwersytetu.
współpracowników, a w 1999
Człowiek wielkiego serca – tak
roku przejął po nim władzę na UJ.
wspominano prof. Aleksandra
– Był człowiekiem pełnym pasji!
Koja podczas uroczystości po
Ta pasja była motorem jego dziagrzebowych, które odbyły się
łań w życiu. Ona kierowała jego
4 stycznia 2017 w kolegiacie
krokami do naukowego laboratośw. Anny.
rium, ale i do gabinetu prorektora,
– Całe życie szukał prawdy
a następnie rektora – akcentował
Prof. Aleksander Koj,
i tą prawdą żył – akcentował
prof. Franciszek Ziejka.
rektor UJ w latach 1987–1990, 1993–1996, 1996–1999
podczas mszy świętej żałobnej
Po zakończeniu uroczystości
biskup Grzegorz Ryś. W swej homilii wak. Wymieniając zasługi Profesora, pod pogrzebowych w kolegiacie św. Anny urna
przypomniał przemówienie rektora Alek kreślił zwłaszcza, że jako współzałożyciel z prochami prof. Aleksandra Koja została
sandra Koja wygłoszone blisko 20 lat temu, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół przewieziona na cmentarz Rakowicki.
8 czerwca 1997, także w kolegiacie św. Polskich i jej pierwszy przewodniczący W ostatniej drodze Profesorowi towa
Anny, podczas spotkania Ojca Świętego odegrał on ogromną rolę w budowaniu rzyszyły setki osób, w tym liczne grono
Jana Pawła II z rektorami polskich uczelni autonomii Uniwersytetu i całego szkolnic przedstawicieli społeczności akademickiej
i przedstawicielami świata nauki i kultury twa wyższego w Polsce w trudnym okresie Krakowa, reprezentanci różnych ośrodków
Krakowa i całej Polski. Podkreślił, że słowa transformacji. Przypomniał też, że prof. naukowych w Polsce, władz samorządo
wypowiedziane wówczas przez 302. rekto Aleksander Koj przez wiele lat przewodni wych, a także jego byli współpracownicy,
ra Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwłaszcza czył Kolegium Rektorów Szkół Wyższych uczniowie, pracownicy administracji oraz
te dotyczące trudności i zagrożeń pojawia Krakowa, a przede wszystkim był jednym rodzina i przyjaciele.
jących się u progu XXI wieku w różnych z inicjatorów powstania Kampusu 600lecia
Prochy prof. Aleksandra Koja spoczęły
sferach szkolnictwa wyższego w naszym Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Alei Zasłużonych.
kraju, jak również sformułowane przez w Krakowie.
Rita Pagacz-Moczarska
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apalamy świece i pochy
1996–1999, niezwykle aktywny
lamy głowy. Towarzyszy
na polu organizacyjnym, także
my w ostatniej drodze naszemu
w trudnych dla Uczelni latach
współpracownikowi i przyjacie
transformacji, kiedy wprowadzał
lowi, wybitnemu naukowcowi.
w życie autonomię naszego Uni
Odszedł prof. Aleksander Koj,
wersytetu i całego szkolnictwa
nestor nauki polskiej, absolwent
wyższego w Polsce, jako współ
Wydziału Lekarskiego Akademii
założyciel Konferencji Rektorów
Medycznej w Krakowie, profesor
Akademickich Szkół Polskich
nauk przyrodniczych, zafascyno
i jej pierwszy przewodniczący.
wany badaniami nauk podstawo
Wizjoner rozwoju Uniwersytetu
wych – biochemii i biologii mo
Jagiellońskiego, wybitnie zasłużo
lekularnej. Doktor honoris causa
ny dla powstania Kampusu 600le
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
cia Odnowienia Uniwersytetu
całe swoje naukowe życie związał
Jagiellońskiego, gdzie osobiście
z Uniwersytetem Jagiellońskim
położył kamień węgielny pod
– najpierw z Wydziałem Biolo
siedzibę dzisiejszych wydziałów
gii i Nauk o Ziemi, a następnie
przyrodniczych. Wspaniały peda
z Wydziałem Biochemii, Biofizyki
gog i Mistrz dla rzeszy studentów
i Biotechnologii jako współtwórca
i doktorantów, wychowawca wielu
tego wydziału.
pokoleń znakomitych uczonych.
Naukowiec o międzynarodowej
Stworzony do życia naukowca.
renomie, doktor honoris causa
Sam o sobie mówił, że gdyby miał
trzech amerykańskich uniwer
powtórzyć życie, poszedłby znów
sytetów: Cleveland State Univer
na medycynę. Lekarzowi łatwiej
sity, University of Hartford, State
nauczyć się technik biologicznych,
University of New York w Buffalo.
niż biologowi zgłębić tło medyczne
Budowa pierwszego obiektu Kampusu 600-lecia Odnowienia UniwersyCzłonek polskich i zagra tetu Jagiellońskiego, ówczesny rektor prof. Aleksander Koj podczas wmu- niezbędne do badań w dziedzinie
nicznych gremiów naukowych, rowania kamienia węgielnego pod Centrum Badań Przyrodniczych UJ; biochemii, biotechnologii, inży25 czerwca 1998
między innymi Polskiej Akademii
nierii genetycznej itd. Lekarz jest
Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, norowany licznymi nagrodami i wyróż
bardziej świadom, po co to robi: aby ulepPolskiego Towarzystwa Biochemicznego, nieniami.
szyć diagnostykę i terapię – jednym słowem:
Prorektor i trzykrotny rektor naszej
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
poprawić jakość życia człowieka.
brytyjskiego Biochemical Society. Uho Uczelni: w latach 1987–1990, 1993–1996,
Profesor mówił jeszcze, że „jest raczej
obowiązkowy i konsekwent
ny, dlatego pewnie nauka
pochłania go bez reszty,
jest jego pasją, a czasem
i obsesją”.
Mimo postępującej cho
roby był bardzo aktywny na
ukowo i służył radą wszyst
kim potrzebującym – sam
miałem możliwość z tych rad
korzystać.
Dziś z ogromnym ża
lem żegnamy Profesora na
zawsze. Cała społeczność
Uniwersytetu Jagiellońskie
go zapala świece i nisko
pochyla głowy.
Abiit ad plures (Dołączył
do większości) (Petroniusz)

Wojciech Nowak

rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
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NAUKA BYŁA JEGO PASJĄ
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egnamy dziś wspaniałego profesora,
wybitnego biochemika i biologa mole
kularnego, znakomitego uczonego i nauczy
ciela akademickiego, wielce zasłużonego
dla polskiego i światowego środowiska
naukowego.
[...] Profesor Aleksander Koj był z wy
kształcenia lekarzem, ukończył Akademię
Medyczną w Krakowie, jednak swoje
życie zawodowe związał z nauką. W roku
1961 uzyskał stopień doktora i podjął pracę
naukową w National Institute for Medical
Research w Londynie. Po powrocie do
kraju i uzyskaniu habilitacji rozwijał karierę
naukową w nowo powstałym wtedy Instytu
cie Biologii Molekularnej UJ. W Instytucie,
a później na wydziale, który w dużej mierze
zawdzięcza mu swój dzisiejszy kształt
zarówno lokalowy, jak i naukowy. W Insty
tucie, do którego zawsze wracał z licznych
wyjazdów zagranicznych i w którym mógł
realizować pasję swojego życia, jaką była
nauka. Mawiał: nauka pochłania mnie bez
reszty. Jest moją pasją, ale czasem i obsesją.
Najważniejsze spośród ponad 200
opublikowanych przez Profesora prac na
ukowych dotyczyły: metabolizmu siarki,
szybkości syntezy i katabolizmu białek
osocza, własności proteinaz i ich białkowych
inhibitorów oraz regulacji syntezy białek
ostrej fazy przez cytokiny. Prace te zawsze
były szeroko cytowane przez naukowców
na całym świecie.

Z archiwum prof. Aleksandra Koja

Ż

VIII Seminarium w Castel Gandolfo 8–10 sierpnia 1995; od lewej: papież Jan Paweł II, prof. Aleksander Koj,
prof. Władysław Stróżewski, ksiądz prof. Józef Życiński

Za swoją pracę naukową Profesor
został uhonorowany wieloma nagroda
mi, między innymi Nagrodą Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, Nagrodą Fundacji
Alfreda Jurzykowskiego, Nagrodą Miasta
Krakowa, medalem Merentibus Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem

Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski. [...]
Jako nauczyciel akademicki prowadził
przez dziesięciolecia świetne wykłady
z biochemii dla studentów biotechnologii,
biologii oraz chemii. Wypromował przeszło
60 magistrów oraz 13 doktorów. Dla licz
nego grona uczniów kontynuujących jego
dzieło, jak i dla całego środowiska nauko
wego był niekwestionowanym autorytetem
w sprawach akademickich i naukowych.
Zapamiętamy go jako człowieka
niezwykle pracowitego, oddanego po
wierzonym mu obowiązkom i przekazy
waniu swojej ogromnej wiedzy, a przy
tym niezwykle skromnego. Na co dzień
wskazującego nam, jak można czerpać
radość i satysfakcję z nauki. Dorobek
naukowy prof. Koja i jego metody pracy
będą w następnych latach wzorem i in
spiracją dla przyszłych badaczy, a jego
wychowankowie przekażą kolejnym po
koleniom wiedzę, którą uzyskali w cza
sie studiów u swojego Mistrza. W naszej
pamięci pozostanie Pan Profesor jako
Człowiek wielkiego serca i kultury
osobistej. Przyjaciel Uniwersytetu, jego
pracowników i studentów.

Zbigniew Madeja

Rektor UJ prof. Aleksander Koj z kardynałem Josephem Ratzingerem, z tyłu od prawej: prorektor UJ prof.
Franciszek Ziejka, kardynał Franciszek Macharski, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ prof. Wiesław Pawlik,
dziedziniec Collegium Nowodworskiego; 19 kwietnia 1999

dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii UJ
(fragment wystąpienia)
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ZASŁUGUJE NA NASZĄ WDZIĘCZNOŚĆ
a początku lat 90. minione
go wieku nową przestrzeń
do działania zyskała utworzona
wcześniej Rada Główna Szkol
nictwa Wyższego. Po okresie
swej pierwszej kadencji rek
torskiej w latach 1987–1990
członkiem Rady na okres jej ko
lejnej kadencji został wówczas
prof. Aleksander Koj, któremu
powierzyła ona odpowiedzial
ną funkcję przewodniczącego
komisji organizacji i rozwoju.
Stopniowo odradzały się też
idee i praktyka współdziałania
rektorów. Powstały konferen
cje rektorów poszczególnych
typów uczelni, z Konferencją
Rektorów Uniwersytetów Pol
skich oraz Konferencją Rek
torów Polskich Uczelni Tech
nicznych na czele, które jednak
działały osobno i ze sobą nie
współpracowały. W pierwszej
Rektor UJ prof. Aleksander Koj podczas swojego wystąpienia w kolegiacie św. Anny; 8 czerwca 1997
połowie dekady, do roku 1995,
próby ustanowienia struktury szerzej Został bowiem współzałożycielem Fun Do sukcesu podjętych wówczas inicja
integrującej rektorów nie powiodły się dacji Rektorów Polskich, powołanej po tyw w ogromnym stopniu przyczyniły
niezbędnych pracach przygotowawczych się autorytet i pozycja osobista rektora
pomimo ponawianych starań.
To dopiero tu, na Uniwersytecie w czwartą rocznicę utworzenia KRASP, Aleksandra Koja, zaufanie, jakim się cie
Jagiellońskim, 7 czerwca 1997, po roku 7 czerwca 2001, przez grono 80 rektorów szył, zdolność do działania krok po kroku
przygotowań prowadzonych z inicjatywy w murach Politechniki Warszawskiej. i z wielkim umiarem, ale i konsekwentnie
i pod kierownictwem rektora Aleksandra Profesor Aleksander Koj został nie tylko dla osiągania założonych celów.
[...] Należałem do grona nielicznych
Koja, z udziałem grona kilku jeszcze członkiem Zgromadzenia Fundatorów,
rektorów z Krakowa, Warszawy i z Pozna ale przez trzy kolejne kadencje członkiem osób obdarzonych wspólnie przez rektora
nia, do grona których miałem osobiście Rady Fundacji, która wkrótce osiągnęła Aleksandra Koja i jego, dziś pogrążoną
zaszczyt należeć, udało nam się utworzyć status pozarządowej organizacji pożytku w smutku, małżonkę, której składam
w Collegium Novum UJ nową organizację publicznego. Dopiero pogarszający się z tego miejsca swoje kondolencje, wiel
– Konferencję Rektorów Akademickich stan zdrowia Profesora skłonił go w ko ką osobistą przyjaźnią i życzliwością.
Szkół Polskich (KRASP), która z czasem lejnej dekadzie do ograniczenia swego Stanowi to przedmiot mojej dumy, coś,
zyskała status respektowanego organu działania w FRP, która z czasem stworzy czym się szczycę jako wychowanek prof.
reprezentującego uczelnie akademickie. ła, wspólnie z Instytutem Społeczeństwa Aleksandra Koja w rektorstwie.
Żegnaj, Drogi Alku, żegnaj Przy
Wybór rektora Aleksandra Koja na pierw Wiedzy, wiodące w Polsce centrum badań
szego przewodniczącego KRASP był wte nad szkolnictwem wyższym o znaczącej jacielu! Bądź pewny, że będziemy
kontynuować Twoje dzieło!
dy oczywisty. I to on w dniu następnym, renomie międzynarodowej.
Zaprezentowany tu w ogromnym skró
Odszedł Wielki Człowiek. Cześć jego
tu, w kolegiacie św. Anny 8 czerwca 1997
ogłosił w wystąpieniu skierowanym do cie wkład rektora Koja w ustanowienie pamięci.
Ojca Świętego, w imieniu zgromadzonych i działanie kluczowych, dziś oczywistych
rektorów, powołanie KRASP jako jednej dla wszystkich, renomowanych instytu
Jerzy Woźnicki
członek prezydium
wspólnej reprezentacji uczelni akademic cji przedstawicielskich w szkolnictwie
wyższym i nauce, w tym Rady Głównej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
kich w naszym kraju.
prezes Fundacji Rektorów Polskich
W 1999 roku dobiegła końca trzecia oraz Konferencji i Fundacji Rektorów,
przewodniczący Rady Głównej
i ostatnia kadencja rektorska prof. Alek zasługuje na naszą wielką wdzięczność.
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(fragment wystąpienia)
sandra Koja. Ale on wcale nie wycofał się Myliłby się ktoś, kto uważałby, że było to
z działalności w środowisku rektorskim. takie oczywiste lata temu. Tak nie było.
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CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA
e wstępie do wydanej w 2014 roku
książki wspomnieniowej Trzy kadencje Aleksander Koj postawił pytanie:
Dlaczego tyle miejsca poświęcam opisowi
badań naukowych, jeśli są to wspomnienia
rektora? Odpowiedź jest banalna: takie
było moje życie, nauka była zarówno przyjemnością, jak i ucieczką od codziennych
obowiązków, była jak narkotyk. Ale jeśli
tak mnie interesowały badania, to dlaczego
zgodziłem się na karierę administracyjno-akademicką? Myślę, że był to zbieg
okoliczności i wielkie wyzwanie: na mojej
ścieżce prowadzącej do laboratorium pojawiła się stroma góra. Należało ją obejść
lub wspiąć się – ja wybrałem to drugie.
Sądzę, że w tych kilku zdaniach odbija
się jak w soczewce osobowość rektora
Koja. W swojej skromności stwierdził, że
to głównie okoliczności sprawiły, że on,
syn wiejskich nauczycieli z Opolszczyzny,
zapisał ważną i piękną kartę w dziejach
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tymczasem
prawda jest inna: to nie okolicznościom,
ale zaletom swego charakteru i swojego
umysłu, swoim umiejętnościom zawdzię
cza on miejsce w najnowszej historii
Uniwersytetu i historii polskiej nauki. To
dlatego żegnamy go dziś z prawdziwym
żalem i wielkim smutkiem.
Przez sześć lat byłem jednym z najbliż
szych jego współpracowników. Z jego rąk
1 października 1999 roku przejąłem insy
gnia władzy rektorskiej. Nie zamierzam
jednak tu mówić o rozlicznych jego zasłu
gach w dziele rozwoju naszej Uczelni czy
w dziele organizacji świata akademickiego
polskiego. Tu chciałbym jedynie z mocą
podkreślić to, co nie zawsze potrafili do
strzec ludzie z dala od niego stojący: jego
piękny charakter!
Aleksander Koj był człowiekiem obda
rzonym wyjątkowymi zaletami. Był czło
wiekiem pełnym pasji! Ta pasja była mo
torem jego działań w życiu. Ona kierowała
jego krokami do naukowego laboratorium,
ale i do gabinetu prorektora, a następnie
rektora. Na pozór był człowiekiem mało
przystępnym, niekiedy wydawał się zbyt
oficjalnym. Utrzymywał dystans nawet
wobec ludzi, z którymi współpracował na
co dzień. Ale w gruncie rzeczy w swoich

działaniach i w swoim postępowaniu
był człowiekiem wielkiego serca,
wielkiej dobroci i wielkiej kultury.
Znaną była w środowisku uni
wersyteckim jego systematyczność
i skrupulatność, z jaką prowadził
notatki w kolejnych tomach „bru
lionów”, które nazwał po latach
świadectwem „samotności na górze”,
a które w ciągu kilkunastu lat spra
wowania najwyższych urzędów na
Uczelni pozwalały mu pilnować każ
dej sprawy, jaką niosło z sobą życie.
Aleksander Koj był człowiekiem
Prof. Aleksander Koj podczas jubileuszu 80. urodzin
wymagającym wobec studentów,
w Collegium Novum; 26 lutego 2015
wobec swoich podwładnych i wobec
swoich współpracowników, ale przede jego sukcesów. Dzięki nim nie obchodził
wszystkim – wobec siebie. Pisząc we przywołanej we wspomnieniach „stromej
wspomnieniach o swoim dniu powszednim góry”, która pojawiła się na jego życiowej
w rektoracie, jakby mimochodem zanoto drodze do laboratorium, ale odważnie
wał: W miarę zdobywania doświadczenia wszedł na jej szczyt!
w zarządzaniu Uczelnią doszedłem do
Przyszliśmy dziś do uniwersyteckiej
wniosku, że należy tak długo – i w taki spo- kolegiaty św. Anny, aby go pożegnać.
sób – prowadzić dyskusję, aby uczestnicy Przyszliśmy do świątyni, do której przy
uznali podsuwany pomysł za ich własny chodził przez kilkadziesiąt lat, w której
– a wówczas rektor stawał się tylko wyko- w ciągu dwunastu lat reprezentował wła
nawcą pewnej idei. [...] Nauczyłem się także dze Uniwersytetu, w której przed blisko
słuchać cierpliwie dyskutantów, nawet jeśli dwudziestu laty, w dniu 8 czerwca 1997,
zupełnie nie zgadzałem się z ich poglądami. w imieniu nie tylko Uniwersytetu Jagiel
Dzięki zastosowaniu tego podejścia udało lońskiego, ale całego polskiego świata
mi się zrealizować rozmaite plany, które akademickiego dziękował Ojcu Świętemu
nie miały szansy na poparcie przez Senat, Janowi Pawłowi II za kanonizację królo
dopóki były autorskimi pomysłami rektora. wej Jadwigi, owej wielkiej dobrodziejki
Sądzę, że w tych słowach rektor Koj odpo krakowskiego Uniwersytetu i opiekunki
wiedział na pytanie, które przywołałem na uczonych oraz studentów. Ale dziękował
początku. Posiadł on stosunkowo rzadką zarazem za dar wolności, który Polska przy
w naszym świecie cnotę: cnotę cierpliwo duchowym wsparciu następcy św. Piotra
ści. Umiał słuchać innych! Co więcej, cnotę odzyskała po czterdziestu pięciu latach
cierpliwości łączył z innymi: z cnotą pra zniewolenia.
cowitości i spolegliwości, z cnotą rozwagi
Dzisiaj przyszliśmy tu, aby złożyć mu
i rzetelności. Był człowiekiem sprawiedli należny hołd, a przede wszystkim, aby mu
wym i dotrzymującym słowa. Ci, którzy podziękować za dobro, jakim obdarzył
na co dzień współpracowali z nim, mogą nasz Uniwersytet, a także i nasz Kraków.
potwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że Żegnamy go jako wielkiego uczonego,
w prawdziwie trudnych sytuacjach, a takich jako oddanego sprawom Uniwersytetu
było niemało, wykazywał się zawsze wielką rektora, ale nade wszystko – jako wiel
odwagę.
kiego Człowieka.
Przywołane cechy charakteru, wro
Panie Rektorze, spoczywaj w pokoju!
dzone i nabyte, sprawiły, że pozostawił
po sobie trwały ślad w historii naszego
Franciszek Ziejka
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytetu, ale i w historii Krakowa.
w latach 1999–2005
One były przysłowiowym kluczem do
Anna Wojnar
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PAMIĘCI PROFESORA ADAMA BIELAŃSKIEGO
Krakowie w dniach 7–9 grudnia
2016 odbyło się III Ogólnopol
skie Forum Chemii Nieorganicznej.
Obrady naukowe Forum, które z ini
cjatywy Wydziałów Chemii Uniwer
sytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Wydziału Cera
miki i Inżynierii Materiałowej Akade
mii GórniczoHutniczej od 2012 roku
odbywa się co dwa lata, poprzedziła
uroczysta sesja wspomnieniowa po
święcona zmarłemu 4 września 2016
prof. Adamowi Bielańskiemu.
Oprócz uczestników Forum w spot
kaniu wzięli udział przedstawiciele
władz Uniwersytetu Jagiellońskiego
i innych instytucji naukowych, a także
rodzina, uczniowie prof. Bielańskiego
oraz studenci i pracownicy Wydziału
Chemii UJ. Licznie zgromadzonych
gości powitała prowadząca sesję prof.
Grażyna Stochel. Uroczystego otwar
cia dokonał prorektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego ds. badań naukowych
i funduszy strukturalnych prof. Sta
nisław Kistryn, który podkreślił, że
możemy być dumni, że prof. Bielański
związany był z naszą Uczelnią, a jego
podręczniki wciąż kształtują chemiczną
wiedzę młodzieży. Wspomniał też rok
1968, kiedy Profesor, pełniąc funkcję
prorektora ds. nauki, stanął w obronie
studentów.
Następnie głos zabrał prezes Polskiej
Akademii Umiejętności prof. Andrzej Bia
łas. Szczególnie podkreślił zasługi prof.
Bielańskiego w odbudowywaniu struktur
Polskiej Akademii Umiejętności w latach
90. ubiegłego wieku. Profesor Bielański
swą postawą wzbudzał entuzjazm i chęć
do pracy, co było wówczas największym
bogactwem Akademii. Został wybrany
na wiceprezesa PAU i to właśnie, między
innymi, dzięki jego działaniom oraz wyjąt
kowym zdolnościom współpracy z ludźmi
udało się odbudować struktury PAU. Na
zakończenie prof. Białas powiedział, że
Akademia będzie się starać o utworzenie
Nagrody im. Adama Bielańskiego.
Przewodniczący Komitetu Chemii
PAN prof. Janusz Jurczak przypominał
współpracę z prof. Adamem Bielańskim
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rozwijał się i przekształcał (najpierw
w Wydział Ceramiczny, a obecnie
w Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki AGH) pozostało na długie
lata. – Przemysł budowlany jest przemysłem narodowym w dużej mierze
dzięki prof. Adamowi Bielańskiemu
– podsumował swe wystąpienie
prof. Lis.
Profesor Wiesław Kurdowski,
dawny uczeń Adama Bielańskiego,
a obecnie autorytet w dziedzinie
współczesnej inżynierii materiałów
wiążących i tworzyw cementowych,
wspominał prof. Bielańskiego jako
uczonego i wychowawcę, który umiał
skupić uwagę studentów na tym, co
istotne w danej dziedzinie. Dlatego
wyniki jego pracy były tak doskonałe,
a egzamin był przyjemną rozmową
pogłębiającą zasób wiedzy studenta.
Profesor wspomniał też o niezwykłej
pogodzie ducha i poczuciu humoru,
jakim prof. Bielański wyróżniał się
wśród kadry akademickiej.
Profesor Małgorzata Witko, dy
rektor Instytutu Katalizy i Fizykoche
mii Powierzchni im. Jerzego Habera
PAN w Krakowie, gdzie prof. Bielański
pracował po przejściu na emeryturę
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprócz
uznania dla naukowej wiedzy i pracowi
tości Profesora, szczególnie podkreśliła
jego zaangażowanie w edukację i upo
wszechnianie nauki. Wielokrotnie wzna
wiane podręczniki, których był autorem,
w każdym nowym wydaniu były aktuali
zowane, a wykłady popularnonaukowe
dla młodzieży, jakie Profesor wygłaszał
w czasie Dni Otwartych Instytutu, cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem ze strony
uczniów i wychowawców. Profesor Witko
wspomniała również, że prof. Bielański
był także melomanem, miłośnikiem histo
rii i sztuk pięknych.
W ostatniej części sesji prof. Grażyna
Stochel oddała głos współpracownikom
i uczniom prof. Bielańskiego z Wydziału
Chemii UJ. Przedstawiciel młodego poko
lenia, naukowy wnuk Profesora, obecny
kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej
i prodziekan Wydziału Chemii UJ ds. Ba
Anna Wojnar

W

Prof. Adam Bielański; 6 grudnia 2012

w ramach działań Komitetu i ogrom
ne zaangażowanie prof. Bielańskiego.
Pomimo sędziwego wieku uczestniczył
w posiedzeniach różnych komisji, biorąc
na siebie wiele obowiązków, które zawsze
sumienne wypełniał. – Była to szkoła zarządzania nauką, jakiej ani wcześniej, ani
później nigdy nie doświadczyłem – mówił
prof. Jurczak.
Prorektor ds. współpracy Akademii
GórniczoHutniczej prof. Jerzy Lis mówił
o działalności naukowej i organizacyjnej
prof. Bielańskiego na Akademii Górniczej,
a później Akademii GórniczoHutniczej.
Przybliżył zebranym okres, gdy w 1949
roku prof. Bielański tworzył Wydział
Mineralny i był dziekanem tego wydzia
łu. Podkreślił, że dla prof. Bielańskiego
ogromnie istotne były aspekty aplikacyjne
badań podstawowych, stąd do kadry nowe
go wydziału zaproszeni zostali inżyniero
wie z praktyką w przemyśle. Zaintereso
wanie Profesora rozwojem utworzonego
Wydziału Mineralnego, który dynamicznie

Fot Anna Wojnar

dań i Współpracy prof. Wojciech Macyk,
wyraził radość, że tak znakomity uczony
i wspaniały człowiek jak prof. Bielański
był jednym z nas. – To właśnie on był
pomysłodawcą kolokwiów Kraków–Jena
i jemu zawdzięczamy rozwój chemii nieorganicznej i rozwój katalizy – powiedział.
Profesor Krystyna Dyrek, długoletnia
i najbliższa współpracowniczka Profesora,
wspominała ogromny entuzjazm, jakim
Adam Bielański dzielił się ze swymi
współpracownikami, i jego niesłabnące
zainteresowanie postępami i trudnościa
mi tych, z którymi na co dzień pracował.
Był świadomy, że dobry uniwersytet to
zarówno znaczące osiągnięcia nauko
we, jak i właściwie prowadzony proces
dydaktyczny. Jego troska o budowę
badawczego zaplecza aparaturowego na
Uniwersytecie zaowocowała utworzeniem
Środowiskowego Laboratorium Analiz Fi
zykochemicznych i Badań Strukturalnych,
a jego podręczniki akademickie i wykłady
były zawsze atrakcyjne i klarowne, co
owocowało ogromną popularnością wśród
studentów. Profesor Dyrek przypomniała
też słowa Profesora: Jeśli postawione zadania wykonuje się wytrwale, to marzenia
zawsze się spełniają.
Ostatnim mówcą w sesji wspomnienio
wej był prof. Zbigniew Sojka, kierownik
Zespołu Katalizy i Fizykochemii Ciała
Stałego na Wydziale Chemii UJ z zespo
łu utworzonego przed laty przez prof.
Bielańskiego, który przybliżył zebranym
sylwetkę Profesora, poczynając od lat
szkolnych, a kończąc na ostatnich latach
jego bogatego, wypełnionego pracą życia.

Sesja wspomnieniowa poświęcona zmarłemu prof. Adamowi Bielańskiemu odbyła się 7 grudnia 2016
w auli Collegium Novum

Adam Bielański publikował przez 77 lat,
a wśród jego wychowanków (wliczając
także naukowych wnuków) jest obecnie
10 profesorów, ośmioro doktorów habili
towanych i ponad 20 doktorów.
Obrady Forum trwały jeszcze dwa ko
lejne dni, a wśród uczestników było wielu
znakomitych uczonych, którzy w trakcie
swych wystąpień wspominali inspirujące
kontakty z Profesorem. Uroczystą sesję
zakończył koncert fortepianowy w wyko

naniu Stefana Łabanowskiego. Profesor
Bielański interesował się rozwojem talentu
tego młodego artysty. Muzyka Chopina:
Scherzo h-mol op. 20, mazurki i Barkarola
Fis-dur op. 60, pięknie wybrzmiała w auli
Collegium Novum, będąc końcowym
akordem tego wszystkiego, co prof. Adam
Bielański nam pozostawił.

Alicja Rafalska-Łasocha

Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii

Więcej informacji na temat III Forum Chemii Nieorganicznej
znajduje się pod adresem:
http://www.chemia.uj.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/
iii-ogolnopolskie-forum-chemii-nieorganicznej

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz
Uniwersytetu
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HISTORIA KRAKOWSKIEJ MEDYCYNY
W DAWNEJ DZIELNICY WESOŁA
D

ziejom budynków szpi
talnych i sylwetkom
związanych z nimi ludzi
została poświęcona kolejna
monografia z serii prac pre
zentujących historię budyn
ków uniwersyteckich, któ
rej naczelnym redaktorem
jest prof. Andrzej Chwalba.
Książka zatytułowana Kliniki i zakłady teoretyczne
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w krakowskiej dzielnicy
Wesoła. Gmachy i ludzie jest
pracą zespołową.
W krótkim wprowadzeniu prof.
Piotr Franaszek przybliża czytelnikom

okoliczności, w wy
niku których właśnie
w dzielnicy Wesoła
powstał tak wielki ze
spół budynków szpital
nych. Autor zarysował
początki szpitalnictwa
w Krakowie od czasów
średniowiecznych, po
przez epokę nowo
żytną, aż do początku
wieku XX.
W pierwszej czę
ści książki Urszula
Bęczkowska opisuje
wybrane, a zarazem
najważniejsze i najbardziej charaktery
styczne budowle Collegium Medicum.

Druga część monografii, na którą składają
się teksty autorstwa Aleksandry Arkusz,
Ryszarda W. Gryglewskiego i Andrzeja
Synowca, prezentuje sylwetki najwybit
niejszych przedstawicieli krakowskiej
medycyny. Nie są to wyczerpujące bio
gramy bohaterów, gdyż niejeden z pre
zentowanych życiorysów mógłby stać się
tematem pasjonującej biografii opisanej
w osobnej książce.
Monografia poświęcona dziejom kra
kowskiej medycyny w dawnej dzielnicy
Wesoła ukazała się w grudniu 2016 roku
nakładem Księgarni Akademickiej. Po
niżej artykuł wprowadzający w tematykę
autorstwa prof. Piotra Franaszka.

Red.

GMACHY I LUDZIE PRZY ULICY KOPERNIKA
H

Jak to się stało, że to właśnie w dzielni
cy Wesoła skoncentrowały się krakowskie
szpitale? Od końca XVIII wieku obszar ten
stał się znany i modny wśród mieszkańców
Krakowa ze względu na znajdujące się tutaj

liczne ogrody. Do czasu powstania Plant
ich odwiedzanie, a zwłaszcza jednego,
założonego przez Jana Kantego Krzyża
nowskiego, należało do dobrego tonu, gdyż
to tam „sprzedawano lody i zupkę z ziół
leczniczych”.
Początki krakowskiej medycyny się
gają XIII stulecia. Jednym z najstarszych
szpitali krakowskich był Szpital św. Ducha.
Jego powstanie na początku XIII wieku
wiąże się ze sprowadzeniem do Polski
zakonu kanoników regularnych św. Ducha
de Saxia, zwanych najczęściej duchakami.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

istoria krakowskiej medycyny w daw
nej dzielnicy Wesoła liczy już blisko
230 lat. Istniejący tutaj zespół budynków
szpitalnych, w większości już zabytkowych,
stanowi ewenement w skali nie tylko na
szego kraju, ale i całej Europy. Z każdym
z tych gmachów związane były losy wielu
ludzi. To w budynkach Collegium Medicum
żyli i pracowali lekarze i naukowcy, wybitni
przedstawiciele krakowskiej medycyny.
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Szpital św. Ducha otwarty w 1827 roku w zabudowaniach poklasztornych zakonu duchaków
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wyburzonych w 1892 roku w związku z budową Teatru im. Juliusza Słowackiego); akwarela Ludwika Łepkowskiego; 1887

Igor Stanisławski

Szpital św. Łazarza przy ul. Kopernika 19

albo Uniwersytetowi, albo Zgromadzeniu
Sióstr Miłosierdzia. Dopiero w epoce au
tonomii władze krajowe Galicji przejęły
w 1866 roku Szpital św. Łazarza – wraz ze
Szpitalem św. Ducha były zarządzane przez
jedną administrację, na czele której stanął
Jan Harajewicz.
Zanim jednak to nastąpiło, wobec po
garszających się warunków lokalowych
i sanitarnych szpitala oraz nasilających się
konfliktów pomiędzy profesurą a siostrami
zakonnymi, w listopadzie 1827 roku władze
Uniwersytetu podjęły decyzję o wypro
wadzeniu ze Szpitala św. Łazarza trzech
klinik uniwersyteckich: chorób wewnętrz
nych (zwanej wówczas kliniką lekarską),
chirurgicznej i położniczej. W 1826 roku
Uniwersytet otrzymał w formie darowizny
trzy murowane budynki znajdujące się na
posesji przy ul. Kopernika 7. Wcześniej
mieściła się tam jedna z krakowskich lóż
wolnomularskich o nazwie „Przesąd Zwy

ciężony”, rozwiązana na mocy bulli papieża
Leona XII. I to właśnie tam umieszczono
przeniesione kliniki. Budynki należało wy
remontować i zaadaptować na cele szpitalne.
Projekt architektoniczny wykonał Jan Bogu
mił Trenner, inspektor budownictwa Urzędu
Budowniczego Wolnego Miasta Krakowa,
który też kierował pracami. Wkrótce okazało
się, że przejęte budynki są zbyt małe, dlatego
też klinika położnicza powróciła do budynku
Szpitala św. Łazarza, a jednocześnie – na
początku lat 40. XIX wieku – przystąpiono
do rozbudowy klinik według projektu Karola
Kremera.
Wobec stałego przepełnienia Szpitala
św. Łazarza także jego rozbudowa stała się
jednym z pierwszych zadań, jakie przyjęły
na siebie galicyjskie władze autonomicz
ne. Próbowano w ten sposób nawiązać do
planów z 1834 roku, kiedy to sporządzono
projekt szpitala na 300 osób, autorstwa
Franciszka Lanciego. Tych planów nie udało

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

W połowie XIII wieku biskup Jan Prandota
z Białaczowa przeniósł klasztor i szpital
duchaków z Prądnika do Krakowa, tuż obok
murów miejskich, w pewnym oddaleniu od
codziennego życia miasta. Bardzo szybko
szpital ten stał się najważniejszą krakowską
placówką. Jego likwidacja związana jest
z uruchomieniem w końcu XVIII wieku
Szpitala św. Łazarza w krakowskiej dziel
nicy Wesoła. Drugim obiektem, który także
uległ likwidacji po uruchomieniu Szpitala
św. Łazarza, był Szpital św. Barbary – pierw
szy polski szpital kliniczny. Jego powstanie
było rezultatem intensywnych zabiegów
doktora medycyny Jędrzeja Badurskiego.
Pragnął on zorganizować szpital, w którym
studenci medycyny Akademii Krakowskiej
mogli zdobywać praktyczne umiejętności
przy łóżku pacjenta. Decyzją Komisji Edu
kacji Narodowej (KEN) z 7 stycznia 1780
na nowy szpital dla Akademii Krakowskiej
przeznaczono pojezuicki budynek przy
kościele św. Barbary. Był to mały szpitalik,
a warunki lokalowe nie dawały możliwości
jego dalszego rozwoju, tym bardziej że mie
ścił jeszcze salę do nauki anatomii, aptekę
i mieszkania dla sióstr. A dodatkowo znajdo
wał się w centrum miasta i w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeźni i kanału ściekowego.
Dlatego też władze Akademii Krakowskiej
oraz prymas Michał Poniatowski, będący ad
ministratorem diecezji krakowskiej, podjęli
starania o pozyskanie większego budynku.
W kwietniu 1788 roku na Wesołej,
w zabudowaniach odkupionych od klasztoru
karmelitów, utworzono Szpital św. Łazarza.
Wydarzenie to stanowi początek historii
szpitalnictwa krakowskiego w tej części mia
sta, a zwłaszcza medycyny uniwersyteckiej.
Do nowego gmachu przeniesiono Szpital św.
Barbary. Utworzono także oddział położni
czy i zakład opieki nad podrzutkami. Dla
Akademii Krakowskiej Szpital św. Łazarza
stał się szpitalem klinicznym. Wydzielono
w nim także mieszkania dla lekarza i stu
dentów medycyny. Niestety, Akademia
Krakowska została całkowicie pominięta
w akcie powołania szpitala i – pomimo
zabiegów – nie uzyskała do niego prawa
własności. Chociaż została wprowadzona do
szpitala, to jednak nie określono formalnej
podstawy jej obecności w nim. Dlatego też
władze Akademii podjęły w KEN wysiłki
mające na celu zdobycie urzędowej cesji
realności szpitala na rzecz Akademii Kra
kowskiej. Walka ta toczyła się przez wiele lat
i w zależności od aktualnej sytuacji politycz
nej i przynależności państwowej Krakowa
prawo własności do szpitala przyznawano

Przepełnione wnętrza Szpitala
św. Łazarza, sala kobiet; 1931
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Theatrum Anatomicum przy ul. Kopernika 12 według projektu Feliksa Księżarskiego (1869–1871);
fotografia Natana Kriegera (XIX/XX w.)
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Theatrum Anatomicum przy ul. Kopernika 12, sala wykładowa
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się zrealizować, natomiast do poszerzania
swojej bazy lokalowej przystąpiły władze
uniwersyteckie. W 1866 roku zakupiono
parcelę znajdującą się przy ul. Kopernika 5,
wraz z dworkiem należącym do prof. Józefa
Macieja Brodowicza. W dawnym domu Bro
dowicza, po przeprowadzeniu niezbędnych
prac remontowych, umiejscowiono klinikę
okulistyczną, natomiast w 1870 roku otwarto
wybudowaną na parceli klinikę położniczo
-ginekologiczną.
Poważne problemy lokalowe miały także
zakłady teoretyczne Wydziału Lekarskiego,
mieszczące się w tzw. starym Collegium
Physicum przy ul. św. Anny 6. W 1869 roku
zakupiono parcelę przy ul. Kopernika 12
przeznaczoną na budowę gmachu dla
Zakładu Anatomii Opisowej. Projekt archi
tektoniczny budynku nazwanego Theatrum
Anatomicum opracował Feliks Księgarski,
wybitny krakowski architekt, późniejszy
twórca gmachu Collegium Novum. Prace
budowlane ukończono w 1871 roku.
W 1873 roku Wydział Krajowy w Galicji
podjął decyzję o rozbudowie Szpitala św.
Łazarza. Plan przewidywał wybudowanie
dwóch pawilonów przeznaczonych dla
pacjentów chorób wewnętrznych i po jed
nym dla pacjentów wymagających leczenia
chirurgicznego, ginekologicznego i dla
chorych wenerycznie. Planów tych nie udało
się w pełni zrealizować, gdyż nie powstały
pawilony dla trzech ostatnich wymienio
nych powyżej oddziałów, natomiast przy
ul. Kopernika 17 wzniesiono jednopiętrowy
gmach, którego centralna część, ustawiona
równolegle do ul. Kopernika, służyła admi
nistracji szpitalnej, natomiast dwa boczne
skrzydła, prostopadłe do ulicy, przeznaczone
były na oddział wewnętrzny, kobiecy i mę
ski. W 1879 roku na tyłach Szpitala św. Ła
zarza otwarto nowo wybudowany pawilon
dla osób chorych psychicznie. Dodatkowo
w latach 70. XIX wieku pomiędzy starym
gmachem Szpitala św. Łazarza a nowym
budynkiem oddziału wewnętrznego po
wstało zaplecze gospodarcze szpitala, które
obejmowało kuchnię, piekarnię, pralnię, su
szarnię, magazyny i lodownię. Natomiast na
początku lat 90. przy szpitalu powstał nowy
pawilon chirurgiczny, który ze względu na
charakterystyczne ceglane lico elewacji
zaczęto powszechnie nazywać „czerwoną
chirurgią”.
W latach 1874–1876 przy ul. Strzelec
kiej powstał pierwszy krakowski szpital
pediatryczny noszący imię św. Ludwika.
Inicjatorem jego budowy był dr Maciej
Jakubowski, późniejszy wieloletni dyrektor

Prof. Adam Bochenek
wśród współpracowników
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Klinika uniwersytecka przy ul. Kopernika 7; ok. 1901 roku

Igor Stanisławski

tego zakładu. Sfinansowanie całości przed
sięwzięcia było możliwe dzięki społecznej
działalności Towarzystwa Opieki Szpitalnej
dla Dzieci. Obiekt został wzniesiony przez
Antoniego Łuszczkiewicza według projektu
Wincentego Schella. Na początku lat 80.
zbudowano drugi, piętrowy, pawilon, połą
czony z pierwszym przykrytą galerią. Nowy
budynek był przeznaczony dla pacjentów
dotkniętych chorobami zakaźnymi. Szpital
pediatryczny św. Ludwika w Krakowie
korzystał ze wsparcia finansowego władz
krajowych, pomimo że formalnie był szpi
talem prywatnym.
Przez ponad 60 lat nie zmieniła się,
a nawet pogorszyła, sytuacja najstarszego
gmachu klinicznego przy ul. Kopernika 7.
Wydział Lekarski UJ oczekiwał od władz
krajowych podjęcia działań, które dopro
wadziłyby do powstania nowych gmachów
zarówno dla klinik, jak i dla zakładów
teoretycznych. Dopiero rozporządzeniem
z 6 kwietnia 1888 cesarz austriacki zezwolił
na budowę nowego gmachu chirurgii. Ka
mień węgielny wmurowano dwa miesiące
później, a już w październiku 1889 roku
uroczyście otwarto gmach tzw. białej chirur
gii, w którym wkrótce miał miejsce I Zjazd
Towarzystwa Chirurgów Polskich. Nato
miast sześć lat później, w listopadzie 1895
roku, wśród wielu wygłaszanych laudacji
dokonano niezwykle uroczystego otwarcia
dwupiętrowego budynku przy ul. Grze
górzeckiej 16. Gmach, zwany Collegium
Medicum, został przeznaczony na zakłady
teoretyczne Wydziału Lekarskiego. Parter
zajmowała Katedra Anatomii Patologicz
nej. Na pierwszym piętrze umiejscowiono
Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej,
Zakład Medycyny Sądowej oraz Zakład
Farmakologii, którego część pomieszczeń
znajdowała się również na drugim piętrze.
Pozostałe pokoje drugiego piętra zajmował
Zakład Fizjologiczny. Projekt tego gmachu
opracował Józef Sare. W listopadzie 1898
roku na tyłach budynku „białej chirurgii”
otwarto nowy pawilon kliniki okulistycznej,
a zwolnione przez nią pomieszczenia przy
ul. Kopernika 7 przekazano klinice położ
niczo-ginekologicznej. Po wieloletnich
zabiegach Wydziału Lekarskiego udało
się w styczniu 1901 roku oddać do użytku
nowy pawilon kliniki chorób wewnętrznych
znajdujący się przy ul. Kopernika 15. Dotych
czas zajmowany przez klinikę budynek przy
ul. Kopernika 7 przejął Zakład Chemii Lekar
skiej. W 1905 roku, a więc jeszcze w okresie
galicyjskim, oddano do użytku gmach Towa
rzystwa Lekarskiego Krakowskiego na rogu

Siedziba Katedry Biochemii Lekarskiej – budynek przy ul. Kopernika 7
w przebudowanej siedzibie loży masońskiej

ulic Kopernika i Radziwiłłowskiej. Aranżacją
jego wnętrza zajmował się Stanisław Wyspiański. Natomiast tuż przed wybuchem
pierwszej wojny światowej, w 1914 roku,
otwarto klinikę neurologiczno-psychiatryczną
znajdującą się przy ul. Botanicznej 3.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku Wydział Lekarski dążył do realizacji
wcześniejszych planów rozbudowy zaple
cza klinicznego. Dlatego też podejmował
działania mające na celu wykupienie przez
władze gruntów okalających istniejący
zespół kliniczno-szpitalny. Najpilniejszą

potrzebą była budowa kliniki położniczo
-ginekologicznej przy ul. Kopernika 23.
Chociaż starania w tym względzie podjęto
już w 1919 roku, to jednak oddanie kliniki
do użytku nastąpiło dopiero w 1936 roku.
Pomimo ogromnych potrzeb zgłaszanych
władzom przez Uniwersytet, brak finan
sowania uniemożliwiał realizację wielu
zamierzeń inwestycyjnych. Te, które się
udało zrealizować, nie były finansowane
przez państwo. Do najważniejszych należała
siedziba Szkoły Pielęgniarek i Higienistek
przy ul. Kopernika 25. Jej powstanie w la
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Za M.L. Jakubowski, Kronika
Szpitala św. Ludwika, s. 30.

Maciej Leon Jakubowski z lekarzami ze Szpitala św. Łazarza

powstało w roku 2013. We wrześniu 2010
roku przy Szpitalu św. Ludwika oddano
do użytku nowy pawilon przeznaczony
dla Oddziału Psychiatrii Dzieci i poradni
specjalistycznych, który na cześć pioniera
polskiej pediatrii został nazwany Pawilonem
Jakubowskiego.
Z każdym z opisywanych gmachów
związane były losy wielu wybitnych przed

Klinika chirurgiczna przy ul. Kopernika 40 według fotografii Natana Kriegera; po 1898
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Winda ręczna do przewożenia
chorych w klinice chirurgicznej
przy ul. Kopernika 40; 1929

Narodowe Archiwum Cyfrowe

katedr medycznych wiszą portrety ich mi
strzów i założycieli poszczególnych jedno
stek. Nie sposób wymienić tych wszystkich,
którzy wpłynęli na rozwój krakowskiej
medycyny.
Przeniesienie klinik lekarskich Akademii
Krakowskiej ze Szpitala św. Barbary do
Szpitala św. Łazarza stworzyło nową sytu
ację dla profesorów Akademii. Lekarzem
naczelnym został Jędrzej Badurski, kierujący
także kliniką chorób wewnętrznych. W 1823
roku na Wydziale Lekarskim rozpoczął pracę
Maciej Józef Brodowicz, dzięki którego wy
siłkom udało się w 1827 roku przeprowadzić
kliniki uniwersyteckie do nowej siedziby
przy ul. Kopernika 7, gdzie Brodowicz
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tach 1924–1925 było możliwe dzięki fundu
szom pochodzącym z Fundacji Rockefellera.
Z kolei oddany w 1933 roku Dom Medyków
przy ul. Grzegórzeckiej 20 był finansowany
przez prywatnych darczyńców. Dopiero we
wrześniu 1938 roku rozpoczęto budowę
nowej kliniki otolaryngologicznej przy
ul. Śniadeckich 2. Budowa pawilonu została
dokończona już podczas okupacji niemiec
kiej. W okresie międzywojennym zabudo
wania Szpitala św. Łazarza powiększyły się
o nowy pawilon dla oddziału urologicznego
przy ul. Grzegórzeckiej 18. Jego powstanie
możliwe było dzięki wsparciu ówczesnego
premiera dr. Kazimierza Bartla.
W porównaniu do inwestycji prowa
dzonych w XIX stuleciu, po drugiej wojnie
światowej powstało stosunkowo niewiele
budowli szpitalnych w dzielnicy Wesoła.
Oprócz prac modernizacyjnych (rozbu
dowano Zakład Chemii Lekarskiej przy
ul. Kopernika 7 oraz Theatrum Anatomicum)
wzniesiono nowy gmach Zakładu Farma
kologii Klinicznej przy ul. Śniadeckich 10
oraz pawilon Oddziału Chirurgii Ogólnej,
Onkologicznej i Gastrologicznej. Już w XXI
wieku, 2006 roku, powstało nowoczesne
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wy
działu Lekarskiego przy ul. Łazarza 16
i Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej
i Katastrof przy ul. Kopernika 50, które
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Szpital pediatryczny św. Ludwika przy ul. Strzeleckiej 2–4 po rozbudowie Tomasza Prylińskiego; 1882

stawicieli krakowskiej medycyny. Sale klinik
i budynków szpitalnych w dawnej dzielnicy
Wesoła przemierzało i wciąż przemierza
wielu uznanych lekarzy i naukowców nie
zwykle zasłużonych dla polskiej medycyny.
Na ścianach gabinetów dzisiejszych szefów

Narodowe Archiwum Cyfrowe
Narodowe Archiwum Cyfrowe

kierował Kliniką Lekarską UJ. W budynku
przy ul. Kopernika 7 pracował również Józef
Dietl, jeden z najwybitniejszych polskich
lekarzy, rektor UJ oraz prezydent Krakowa.
Na parterze budynku znajdowała się klinika
chirurgiczna, którą od 1830 roku kierował,
pochodzący z Poznania, Ludwik Bierkow
ski. Z kolei w 1882 roku Katedrę Chirurgii
UJ, zwolnioną po śmierci Antoniego Bryka,
objął Jan MikuliczRadecki.
W skład kompleksu klinicznego przy
ul. Kopernika 7 wchodził nieistniejący już
dzisiaj budynek, w którym mieściło się labo
ratorium analiz chemicznych. Jego znaczenie
wzrosło wraz z powierzeniem krakowskiej
chemii lekarskiej Leonowi Marchlewskie
mu, twórcy podstaw nowoczesnej biochemii
w Polsce. Z budynkiem przy ul. Kopernika 7
wiążą się także początki polskiej historii
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Uroczystość poświęcenia nowego gmachu kliniki ginekologiczno-położniczej przy ul. Kopernika 23 – z udziałem arcybiskupa metropolity krakowskiego
Adama Sapiehy, za nim w pierwszym rzędzie siedzą: wojewoda krakowski Michał Gnoiński, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego
Wojciech Świętosławski, wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Józef Ujejski; 1936

Klinika ginekologiczno-położnicza przy ul. Kopernika 23, widok od strony północno-zachodniej; 1932

medycyny, z tak wybitnym jej przedstawicie
lem jak Władysław Szumowski. Z kolei po
sąsiedzku, w dawnym dworku Józefa Bro
dowicza, w 1866 roku Antoni Sławikowski
organizował klinikę krakowskiej okulistyki.
Po nim stanowisko kierownika kliniki objął
Lucjan Rydel, wychowanek uniwersytetu
wiedeńskiego, niejednokrotnie uważany za
twórcą krakowskiej szkoły okulistycznej.
Jego następca, Bolesław Wicherkiewicz,
pracował już w nowym gmachu przy
ul. Kopernika 38. Z parcelą przy ul. Koper
nika 7 związane jest także funkcjonowanie
Katedry Histologii UJ, Katedry Biologii
Noworodki
wystawione
ALMA MATER
nr 191w łóżeczkach
na taras kliniki ginekologiczno-położniczej
przy ul. Kopernika 23; 1936
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Stara klinika otolaryngologiczna, zatłoczone wnętrze ambulatorium; 1937

To on, w styczniu 1896 roku, współpracując
z Karolem Olszewskim, wykonał pierwsze
zdjęcie rentgenowskie ze wskazań lekar
skich. Po Obalińskim „czerwoną chirurgią”
Katedra Historii Medycyny UJ CM

i Embriologii Lekarskiej oraz Katedry i Za
kładu Higieny. Pierwszym kierownikiem
powołanej w 1890 roku Katedry Higieny zo
stał Odo Bujwid, znany ze swoich wysiłków
nad modyfikacją pasteurowskiej szczepionki
przeciw wściekliźnie, dzięki czemu stały się
one bezpieczniejsze i skuteczniejsze.
Jedna z ważniejszych postaci chirurgii
polskiej, Ludwik Rydygier, kierował kliniką
chirurgii od 1887 roku. Dwa lata później
otwarto nowoczesny jak na koniec XIX
wieku gmach „białej chirurgii”, przy ul. Ko
pernika 40. Gdy w 1897 roku Rydygier prze
niósł się na nowo otwarty Wydział Lekarski
Uniwersytetu Lwowskiego, Rada Wydziału
Lekarskiego UJ powierzyła kierowanie
katedrą i kliniką Alfredowi Obalińskiemu,
zaś następcą – po jego niespodziewanej
śmierci – został Bronisław Kader-Kadaras.
Od kwietnia 1921 roku kliniką kierował
Maksymilian Rutkowski. Znacznie wcze
śniej, bo na początku lat 90. XIX wieku,
Alfred Obaliński stworzył „czerwoną chi
rurgię”, czyli oddział chirurgiczny Szpitala
św. Łazarza. Z osobą Obalińskiego wiążą
się również początki radiologii w Krakowie.

Stanisław Mucha/Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Klinika okulistyczna przy ul. Kopernika 38; ok. 1900 roku
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kierował Rudolf Trzebicky, następnie zaś
Józef Bogdanik. W 1920 roku w oparciu
o personel i pomieszczenia oddziału chirur
gicznego „czerwonej chirurgii” utworzono
II Katedrę i Klinikę Chirurgii UJ. Jej szefem
został Maksymilian Rutkowski, a po nim Jan
Glatzel, który z kolei od 1937 roku kierował
„białą chirurgią”. Po drugiej wojnie świa
towej na czele I Katedry Chirurgii stanął
Kornel Michejda, który następnie przejął
kierownictwo II Katedry Chirurgii.
Przełom wieku XVIII i XIX przyniósł
całkowicie nowe podejście do schorzeń
układu nerwowego i chorób psychicznych.
Pierwsze wykłady z psychiatrii wygłaszał
w Krakowie Gustaw Neusser, który w 1870

roku przeniósł się tutaj z Wiednia, a trzy lata
później rozpoczął pracę na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Lata 70. XIX wieku to także
początek krakowskiej neurologii. Pierwszą
habilitację z tego zakresu uzyskał w 1871
roku Stanisław Domański. W 1905 roku
Jan Władysław Piltz został profesorem
nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagielloń
skiego i pierwszym kierownikiem powstałej
wówczas Katedry Neurologiczno-Psychia
trycznej UJ. To właśnie on podjął starania,
które ostatecznie doprowadziły do otwarcia
w 1914 roku kliniki neurologiczno-psychia
trycznej przy ul. Botanicznej 3. Jego następ
cą został Stefan Kazimierz Pieńkowski, zaś
po nim Eugeniusz Brzezicki.
Z budynkiem Collegium Medicum przy
ul. Grzegórzeckiej łączy się wiele nazwisk
wybitnych naukowców. Wybitnymi patolo
gami byli Tadeusz Browicz, Leon Konrad
Gliński, Stanisław Ciechanowski. W zakre

Prof. Tadeusz Tempka z zespołem
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Gabinet prof. Stanisława Ciechanowskiego w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 16; 1930

Igor Stanisławski

sie fizjologii wyróżniali się Napoleon Ni
kodem Cybulski, Jerzy Kaulbersz, a wśród
farmakologów Janusz Wiktor Supniewski.
Wybitnymi przedstawicielami medycyny
sądowej byli Leon Wachholz oraz Jan Sta
nisław Olbrycht.
Pierwszym kierownikiem Kliniki Uro
logicznej przy ul. Grzegórzeckiej 18 został
Tadeusz Pisarski. Po jego śmierci w 1936
roku ordynatorem został Emil Michałowski.
Wieloletnie wysiłki Edwarda Sas-Kor
czyńskiego zaowocowały w 1901 roku
oddaniem do użytku nowego gmachu dla
kliniki chorób wewnętrznych, z salą wy
kładową i zapleczem diagnostycznym przy
ul. Kopernika 15. Jego następcą na stanowi
sku kierownika został w 1906 roku Walery
Jaworski. Wielkim dziełem Jaworskiego

Posadzka w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 16

Urszula Bęczkowska

było utworzenie w Krakowie w 1900 roku
pierwszego na ziemiach polskich, a zarazem
jednego z pierwszych na świecie, muzeum
historii medycyny i farmacji pod nazwą Mu
zeum Historyczne dla Wydziału Lekarskiego
UJ. Następcami Jaworskiego na stanowisku
kierownika kliniki chorób wewnętrznych
byli kolejno: Witold Eugeniusz Orłowski,
Józef Latkowski i Tadeusz Tempka.
Szkoła Pielęgniarek i Higienistek
przy ul. Kopernika 25,
powstała – według projektu
Jerzego Struszkiewicza
– w następstwie przebudowy
dawnego domu Wilkoszewskich,
ze środków Fundacji Rockefellera

Twórcą kliniki laryngologicznej Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, najstarszej tego typu
kliniki w Polsce, był Przemysław Pieniążek.
Po jego śmierci w 1916 roku przez osiem
naście lat laryngologią kierowali jego dwaj
asystenci: Franciszek Nowotny i Aleksander
Baurowicz, i dopiero w 1934 kierownictwo
kliniki przeszło w ręce Jana Miodońskiego,
który zainicjował budowę nowego gmachu
dla kliniki.
Twórcą Theatrum Anatomicum przy
ul. Kopernika 12 był Ludwik Karol Te
ichmann. Po nim katedrę anatomii Uni
wersytetu Jagiellońskiego objął Kazimierz
Kostanecki. Uczniem Kostaneckiego był
Adam Bochenek, uznawany za prekursora
kierunku neurologicznego w badaniach
anatomicznych, a także inicjator prac nad
podręcznikiem Anatomia człowieka. Wybit
nymi uczniami Kostaneckiego byli również
Zygmunt Szantroch i Tadeusz Rogalski.
Katedra Ginekologii i Położnictwa długo
nie miała swojej stałej siedziby, kilkakrotnie
przenoszona ze Szpitala św. Łazarza do

budynku przy ul. Kopernika 7, aby dopiero
w 1936 roku otrzymać nowy budynek przy
ul. Kopernika 23. Za twórcę nowoczesnej
szkoły ginekologiczno-położniczej w Polsce
uznaje się Maurycego Madurowicza. Po
nim katedrę objął Henryk Jordan, następnie
Aleksander Rosner.
Maciej Leon Jakubowski odegrał wyjąt
kową rolę w powstaniu i działalności szpitala
pediatrycznego przy ul. Strzeleckiej 2. Jego
też uważa się za ojca polskiej pediatrii.
Następcą Jakubowskiego został jego uczeń
Ksawery Franciszek Lewkowicz. Wśród wy
bitnych pediatrów związanych ze szpitalem
należy wymienić Jana Rudolfa Raczyńskie
go, Włodzimierza Rawicz-Mikułowskiego
oraz Władysława Bujaka.
Pisząc historię krakowskiej medycyny,
nie można pominąć wybitnych przedstawi
cielek zawodu pielęgniarskiego – jak Anna
Rydlówna, Hanna Chrzanowska czy Rozalia
Celakówna.
Kilkuwiekowy rozwój krakowskiej
medycyny doprowadził do powstania
i rozwoju uniwersyteckich budynków szpi
talnych w krakowskiej dzielnicy Wesoła.
Wyjątkowa architektura poszczególnych
budowli oraz ich historyczny i zabytkowy
charakter zobowiązują kolejne pokolenia
do nieprzerwanej dbałości o cały istniejący
kompleks zabudowy. W XIX i XX wieku
oprócz najlepszych absolwentów Akademii
Krakowskiej, a następnie Uniwersytetu
Jagiellońskiego przybywali tutaj lekarze
wykształceni w Wiedniu, a także w innych
ośrodkach podzielonego państwa polskiego
oraz za granicą. Ich następcy przez kolejne
pokolenia aż do dziś wpisują się do grona
najwybitniejszych przedstawicieli polskiej
medycyny.

Piotr Franaszek

Instytut Historii UJ
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O BURSIE JERUZALEM

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

Trzy ustawy rektora Jakuba Arciszewskiego z roku 1533

Bursa Jeruzalem po pożarze

W

śród licznych dokumentów zwią
zanych z działalnością Uniwer
sytetu Krakowskiego zachowały się
Ustawy Bursy Jeruzalem (1453–1841),
które przypadkiem odnalazł w Bibliotece
Krasińskich w Warszawie Kazimierz Mo
rawski1, a wydał je Antoni Karbowiak2.
Bursę tę ufundował w 1453 roku kardynał
Zbigniew Oleśnicki3, a w rok po śmierci
fundatora uchwalono jej statuty. Bursa
Jeruzalem znajdowała się na rogu ulic
Gołębiej i Jagiellońskiej4, tam, gdzie dziś
stoi wschodnia część Collegium Novum.
Była ona – obok najstarszej Bursy Ubogich
(Bursa Pauperum)5 – jednym z najwięk
szych i najbogatszych domów studenc
kich. Prawo wstępu do niej przysługiwało
wszystkich studentom, bez względu na
pochodzenie, stan i narodowość. Mieszkali
w niej – oprócz żaków z Polski, Niemiec,
Czech, Węgier i innych krajów – bakałarze
i magistrzy, nadto księża świeccy i alumni
z różnych zakonów, na przykład cystersów
mogilskich i benedyktynów tynieckich
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oraz braci z klasztoru bożogrobców
w Miechowie. W skład zarządu bursy
wchodzili seniorzy (seniores), których
obowiązkiem było mieszkanie w niej,
czuwanie nad obyczajami mieszkańców,
przyjmowanie scholarów do bursy i roz
strzyganie drobnych spraw wewnętrznych.
Prowizorzy (provisores) natomiast miesz
kali poza bursą, zajmowali się jej finan
sami, zaopatrzeniem w opał i żywność
oraz troszczyli się o stan budynku. Roz
patrywali także spory między seniorem
i mieszkańcami bursy6. Bursa Jeruzalem
w ciągu kilku wieków była przebudowy
wana, zaś w roku 1818 została połączona
z Bursą Filozofów (Bursa Philosophorum)7.
Doświadczały ją także wielkie pożary,
które wybuchły w roku 1462 i 1841. Pożar
w roku 1841 strawił w całości obie bursy,
dlatego zaniechano ostatecznie ich odbu
dowy, a na ich miejscu rozpoczęto w roku
1887 budowę Collegium Novum8. Bursa
miała – obok zacnego darczyńcy Zbigniewa
Oleśnickiego – licznych fundatorów i do

brodziejów, wśród których warto wymienić
takie nazwiska jak Grzegorz z Szamotuł9,
Jerzy Myszkowski 10, Jan Zamoyski 11,
Jakub Zadzik12, Marcin Waleszyński13.
W powyższym zbiorze przepisów o Bursie
Jeruzalem znajdują się, między innymi,
trzy ustawy, wydane za rektoratu Jakuba
Arciszewskiego14. W pierwszej zwraca się
uwagę na pilne przestrzeganie przepisów
zobowiązujących scholarów do dokona
nia zapisu u urzędującego rektora, zanim
zamieszkają w Bursie Jeruzalem15. Druga
ustawa nakazuje noszenie odpowiedniego
i schludnego stroju, czego niejednokrotnie
studenci nie przestrzegali, narażając się
tym samym na kary finansowe i obniżając
prestiż uniwersytetu16. W trzeciej zalecono,
by scholarzy i bakałarze zamieszkujący
Bursę uczyli się intensywnie łaciny i po
sługiwali się nią czynnie, a ci, którzy będą
mówili językiem pospolitym w murach
uniwersytetu, winni być dyscyplinowani
różnymi karami17.

Ustawy wydane w rektoracie Jakuba Arciszewskiego w Roku Pańskim 1533
po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu
USTAWA O ZAPISYWANIU STUDENTÓW
U REKTORA

wiek wydziale, wcześniej stawił się ze
swym magistrem do urzędującego rektora
i poprosił o włączenie go w poczet studen
tów naszego uniwersytetu i wpisanie do
księgi rektorskiej. W ten sposób włączony
i wpisany u rektora w poczet studentów
ma się udać wraz ze swym magistrem do
zarządcy kolegium i bursy, w której za
mierza zamieszkać, i poprosić o przyjęcie
do tego domu. Niech żaden z zarządców
albo seniorów nie przyjmuje nikogo do

domu uniwersyteckiego pod groźbą kary
sześćdziesięciu groszy, o ile nie otrzyma
on od magistra wystarczającego świadec
twa o wpisie tegoż w poczet studentów.
To samo pragniemy oznajmić rektorom
szkół, aby nikomu z nich nie zezwalali
na wstępowanie do kolegium, o ile taki
kandydat nie zostanie wpisany u rektora
uniwersytetu w poczet studentów, a o jego
wpisie nie zostaną oni powiadomieni przez
magistra tegoż studenta.

Wprawdzie od początku i od pierwszej
fundacji naszego uniwersytetu postano
wiono i zarządzono, aby wszyscy i każdy
z osobna, chcący się cieszyć przywilejami
naszego uniwersytetu, zostali zapisani
w wykazie i księdze rektorskiej, to jed
nak wiemy z doświadczenia, że obecnie
wielu tego nie przestrzega, co prowadzi
do znacznego zaburzenia
porządku naszego uni
wersytetu. Tacy (studen
ci) bowiem ze swoistą
i niezwykłą samowolą nie
słuchają poleceń rektora
i uchylają się całkowicie
od jego jurysdykcji; nadto
niektórzy, po uzupełnie
niu wykładów w zakresie
sztuk (wyzwolonych) na
stopień bakałarza, doma
gają się – jak stwierdzono
– aby najpierw wpisać
ich w poczet studentów,
i to w tym samym se
mestrze, w którym zo
stali zaliczeni do grona
studentów uniwersytetu,
a następnie chcą osią
gnąć stopień bakałarza.
Dlatego też my, magister
Jakub z Arciszowa, doktor
prawa kanonicznego i ka
nonik kościoła katedral
nego w Krakowie, obecny
rektor uniwersytetu, po
rozważnym omówieniu
tej sprawy z dziekanami
i naszymi doradcami, po
stanawiamy i polecamy
ściśle przestrzegać, aby
każdy, kto przybędzie
na nasz uniwersytet na
studia i zechce cieszyć
się przywilejami naszego
Ustawa z 1533 roku opublikowana w Archiwum do dziejów literatury i oświaty w
Polsce wydawane przez Komisyę do badań tego zakresu przez Wydział ﬁlologiczny
uniwersytetu oraz słuchać
Akademii Umiejętności w Krakowie powołaną, tom VI, 1890
wykładów na jakimkol

USTAWA O STROJU
I ODZIENIU
Nadto postanawiamy
i polecamy, aby żaden stu
dent włączony i wpisany
w ten sposób do księgi rek
torskiej, który zechce uczest
niczyć i słuchać wykładów
na jakimkolwiek wydziale
w naszej Akademii, nie cho
dził w zbyt krótkiej szacie
świeckiej lub rozmaicie skro
jonej, z rękawami podziura
wionymi lub zwisającymi
albo rękawami odsłaniają
cymi ręce na wzór żołnierzy
najemnych, handlarzy lub
dworzan, gdyż niełatwo da
się odróżnić studenta od
osoby świeckiej. Niech nad
to w ogóle nie odważają się
występować i chodzić pu
blicznie poza domem i bur
są w świeckich czapkach
utkanych z wełny lub spo
rządzonych z kozich czy
innych skór i ozdobionych
w spadające na uszy ogony
albo też chodzić w opoń
czach na różne sposoby roz
cinanych lub związanych
pasem wbrew zwyczajom
studentów. Studenci powinni
unikać wszelkiego pospoli
tego stroju, który przynosi
ujmę ówczesnemu rektorowi,
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Bursa Jeruzalem (Jerozolimska) i Filozofów przed pożarem, według rysunku J. Brodowskiego
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łożony lub senior albo rektor szkoły ma
przekazać rektorowi takiego nieposłusz
nego i zuchwałego studenta, a urzędujący
rektor uniwersytetu będzie mógł wedle
swego uznania ukarać surowiej takiego
buntownika. Jeśli ten nie weźmie pod
uwagę kary rektora, po uiszczeniu należnej
opłaty, winien być przez przełożonego lub
seniora usunięty z domu i wykluczony
przez rektora z uniwersytetu jako wróg
dobrych obyczajów. Ponieważ jest wielu
takich (studentów), którzy nie zamiesz
kują ani w domach uniwersyteckich, ani
w szkołach, zarządzamy, aby magistrzy

USTAWA O JĘZYKU ŁACIŃSKIM
Ponadto, widząc, że wielu studentów
w naszej Akademii interesuje się podob
no literaturą bardziej wyszukaną, jednak
niewielu robi postępy w języku łaciń
skim, dlatego postanawiamy, polecamy
i pragniemy, żeby ściśle przestrzegano,
aby każdy student lub bakałarz zamiesz
kujący kolegium lub dom uniwersytecki
w semestrze letnim od godziny dziesiątej
do godziny dwudziestej drugiej, zaś w se
mestrze zimowym od godziny dwunastej
aż do godziny dwudziestej czwartej był
zobowiązany mówić po łacinie w domu,
na podwórzu, we wspólnej izbie lub we
własnym pokoju. Jeśli zaś ktoś będzie
rozmawiał w języku pospolitym i zostanie
wskazany i po trzykroć zapisany przez
tajnych sekretarzy, których każdy senior
winien posiadać w kolegium lub bursie,
ma być ukarany jednym denarem w ten
sposób, żeby taka kara nie przekraczała
jednego grosza. Polecamy zaś, aby senior
bursy podczas sobotniego sądu egze
kwował tego rodzaju karę od studentów
Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

doktorom, przełożonym, prowizorom, se
niorom kolegiów i burs oraz pozostałym
magistrom; i w ogóle [strój ten] nie będzie
kiedykolwiek uznany za odpowiedni dla
studentów, gdyż z tego powodu może
powstać zgorszenie i hańba dla uniwersy
tetu i domu, który studenci zamieszkują.
Nakazujemy także i polecamy rektorom
szkół, aby nikomu w stroju przez nas zaka
zanym lub tym, który w przyszłości będzie
zakazany przez rektora uniwersytetu, nie
zezwalali na wstępowanie do kolegium,
żeby można było odróżnić studenta od
niestudenta. Jeśli zaś któryś spośród stu
dentów w ten sposób się oddala i odchodzi
od szlachetnego życia i usiłuje publicznie
się pojawiać w takim stroju (lub tym, który
będzie zakazany przez rektora), to niech
najpierw upomni go przełożony kolegium
lub senior bursy, aby zdjął ten strój i nie
pokazywał się w nim publicznie poza
domem. Jeśli zaś nie będzie przestrzegał
tego upomnienia przełożonego lub seniora,
należy go wezwać do sądu i upomnieć
przez przełożonego albo seniora i dorad
ców, aby ten strój zdjął z siebie w ciągu
ośmiu dni. Jeśli zaś tego nie zrobi, winno
się go ukarać karą czterech groszy podczas
najbliższego sądu, a po dwóch tygodniach,
jeśli tego stroju nie zdejmie, należy go
skazać na karę ośmiu groszy. Skoro zaś
w kolegium przez przełożonego albo se
niora kolegium lub bursy zostanie ukarany
dwukrotnie karą pieniężną, a nadal uparcie
będzie trwał w swym postanowieniu, prze

kolegium większego i pozostali magistrzy
i ich słudzy zwracali uwagę na takich
studentów występujących w zakazanym
stroju (lub tym, który będzie zakazany)
i upominali ich po bratersku i życzliwie,
aby zdjęli ten niegodny i nieprzyzwoity
strój. Jeśli nie zechcą tego uczynić, pedel
uniwersytecki ma ich przekazać rektorowi,
który takich zuchwałych i nieposłusznych
studentów winien ukarać karą ośmiu gro
szy lub skazać na większą karę, jak o tym
dopiero co wyżej wspominaliśmy.

ALMA MATER nr 191
Kaplica Bursy Jeruzalem (Jerozolimskiej) podczas burzenia, według rysunku J. Brodowskiego

Jan Mehlich

Kopia tablicy erekcyjnej Bursy Jeruzalem (1453) przedstawiająca biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, fundatora bursy.
Płaskorzeźba na ścianie Collegium Maius

mówiących pospolitym językiem i niczego
z tych pieniędzy im nie oddawał, lecz całą
sumę przeznaczał na użytek i potrzeby
wspólnoty. Postanawiamy, aby stosowa
no to w przypadku dorosłych studentów.
Jeśli zaś chodzi o młodszych studentów,
którzy pędzą życie pod opieką magistrów
i wedle ich poleceń, i rozumieją dyscy
plinę, postanawiamy, aby tacy studenci
zostali łagodnie wychłostani przez swych
magistrów lub – gdyby ich magistrzy
okazali się opieszali – przez seniora domu.
Pragniemy, aby ustawą tą byli związani
rektorzy szkół i karali swych scholarów
mówiących językiem potocznym zgodnie
ze zwyczajem przyjętym w szkołach oraz
wedle uznania ich przełożonego i seniora
oraz ich doradców. Polecamy wreszcie
i nakazujemy, żeby do ustaw tego rodzaju
włączyć nasze rozporządzenia i ustawy,
a przede wszystkim wpisać je w obręb
wszystkich ustaw, aby częściej powtarza
ne, mogły być przez wszystkich poznane
i żeby nikt nie mógł się tłumaczyć ich
nieznajomością. Rektorzy zaś takich szkół
powinni posiadać w swych szkołach nasze
spisane ustawy i ilekroć się zdarzy, że
ktoś ponownie trafi do bursy lub szkoły,
wówczas senior bursy lub rektor szkoły ma
przedstawić takiemu scholarowi te ustawy,

aby ten złożył na ręce prowizora, seniora
lub rektora szkoły obietnicę, że będzie
ich przestrzegał. Tak więc seniorzy burs
i rektorzy szkół są zobowiązani do prze
strzegania i egzekwowania tych naszych
ustaw i poleceń pod groźbą uiszczenia
kary sześćdziesięciu groszy urzędującemu
rektorowi.

Wstęp i przekład Krzysztof Pawłowski

Jagiellońskie Centrum Językowe
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Kazimierz Morawski (1852–1925), filolog klasyczny,
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1400–2000, Kraków 2000, s. 136.
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7
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8
M. Bogdanowska, A. Chwalba, Collegium Novum, Kraków
2014.
9
Grzegorz Snopek z Szamotuł (zm. 11 lub 12 lipca 1541),
profesor Akademii Krakowskiej, archidiakon poznański;
PSB, t. IX, 1960–1961, s. 90–91; Z. Pietrzyk, Poczet rektorów..., op.cit., s. 136.
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Jerzy Myszkowski (ok. 1480–1543), kanclerz arcybiskupa
Jana Łaskiego i biskupa Piotra Tomickiego, archidiakon
krakowski; PSB, t. XXII, 1977, s. 372–373.
11
Jan Zamoyski (ur. ok. 1543, zm. 3 kwietnia 1614), benedyktyn, sekretarz prymasa Jana Uchańskiego, od roku
1604 arcybiskup lwowski, przeznaczył znaczną część
swych dochodów na utrzymanie katedry, zakonów
i klasztorów we Lwowie.
12
Jakub Zadzik (ur. 1582, zm. 1642), biskup chełmiński od
roku 1624, podkanclerzy, kanclerz wielki koronny, biskup
krakowski od roku 1635, budowniczy kościołów w Bielinach k. Kielc, Dróżbinie i Rakowie, restaurator kolegiaty św. Michała i kaplicy św. Jana Chrzciciela w katedrze
wawelskiej.
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Marcin Jan Waleszyński, (1669 – 16 lutego 1739), doktor
filozofii i teologii, kilkakrotny rektor Akademii Krakowskiej; Z. Pietrzyk, Poczet rektorów..., op.cit., s. 212.
14
Jakub Arciszewski z Arciszewa (de Ercieszow, Erdzieschow, Herdzeszow), zm. 31 lipca 1533, profesor i ośmiokrotny rektor Uniwersytetu Krakowskiego; PSB, t. I, 1938,
s. 151; Z. Pietrzyk, Poczet rektorów..., op.cit., s. 129.
15
O tych przepisach była już mowa w ustawach Bursy Jeruzalem, wydanych w roku 1456. Por. ArLit, s. 97.
16
Zwrócono uwagę na ten problem najpierw w ustawie
z roku 1492 i ponownie w roku 1566. Por. ArLit, s. 115
i s. 138.
17
O zaleceniu pilnego uczenia się łaciny i stosowaniu różnych kar wobec krnąbrnych studentów pisze także biskup
krakowski Jakub Zadzik w swym rozporządzeniu (Ordinatio Zadzikoviana) z roku 1640. Por. ArLit, s. 151.
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PISANIE LISTÓW JEST MOJĄ PASJĄ...
Listy Wincentego Lutosławskiego do Williama Jamesa
incenty Lutosławski (1863–
1954), dziś niemal zapo
mniany, był filozofem, uznanym
badaczem myśli Platona, autorem
pionierskiej metody stylometrycz
nej, która pozwoliła mu ustalić chro
nologię dzieł ateńskiego filozofa, był
także, choć jedynie przez krótki czas
(w 1900 roku) wykładowcą, jako
prywatny docent na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Był wreszcie niestru
dzonym działaczem społecznym,
orędownikiem poczwórnej wstrze
mięźliwości (od alkoholu, tytoniu,
hazardu i rozpusty), założycielem,
między innymi, stowarzyszenia
Eleusis, Zakonu Kowali, Wszech
nicy Mickiewiczowskiej, w któ
rych upowszechniał wyznawane
przez siebie ideały. W jego sercu,
jak pisał Stanisław Pigoń, działacz
Eleusis, płonęło nieustające, niczym
niewytłumione pragnienie ucieleśnienia ideału, przeformowania
dusz, przeobrażenia bryły świata,
realizowania utopistycznego „państwa doskonałości”... 1. Dorobek
Lutosławskiego jest tak bogaty
i różnorodny jak jego działalność. Poza
pracami takimi jak The Origin and Growth
of Plato’s Logic (1897) czy Principes de
stylométrie appliqués à la chronologie des
oeuvres de Platon (1898), które sprawiły,
że nazwisko Lutosławskiego stało się
rozpoznawalne w międzynarodowym śro
dowisku filozoficznym przełomu wieków,
był autorem wielu, różnie ocenianych,
a często otwarcie krytykowanych, publika
cji książkowych i artykułów dotyczących
kwestii narodowych, politycznospołecz
nych, edukacyjnych czy religijnych. Swoje
bogate, ale i niespokojne życie opisał
w autobiografii Jeden łatwy żywot (1933),
jednak źródłem niewyczerpanym i na razie
niezbadanym, dokumentującym szczegóły
życia filozofa, jest jego korespondencja,
której objętość – jak sam pisał – znacznie
przekraczała wszystko to, co udało mu
się opublikować. [...] W ciągu ostatnich
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śmierci Amerykanina) i była bardzo
regularna oraz, przynajmniej ze
strony Lutosławskiego, niezwy
kle obszerna i intensywna – były
okresy, w których filozof słał do
Jamesa listy lub choćby kartki
pocztowe codziennie, a wiele listów
liczy kilka lub kilkanaście stron
(najdłuższy z listów ma stron 60!).
Przede wszystkim jednak wyjątko
wość tej korespondencji wynikała
ze szczególnego stosunku, jaki
łączył obu myślicieli. Niewątpli
wie Lutosławski szanował Jamesa
jako psychologa i filozofa, bardzo
wysoko oceniał jego kompetencje
naukowe. Jednak przede wszystkim
cenił go jako człowieka o wyjąt
kowym – jak uważał – charakte
rze, co szczerze i wprost wyrażał
w korespondencji do niego: Lubię
Cię i ufam Ci po prostu dlatego, że
moje pierwsze osobiste wrażenie,
jakie na mnie zrobiłeś, potwierdziła
lektura Twoich tekstów. Uważam, że
jesteś uczciwą i szczerą duszą, że
masz wielką moc rozumienia innych
(Łomża, 24 marca 1899)3. W innym
zaś miejscu dodawał: Nie spotkałem jeszcze żadnego Amerykanina takiego jak Ty.
Wszyscy inni są bez-duszy („souless”),
a przynajmniej robią na mnie takie wrażenie. Tylko Ty jeden jesteś prawdziwie nieśmiertelnym bytem i musisz nauczać tej nieśmiertelności w swój trudny, ale i skuteczny
sposób (Los Angeles, 22 stycznia 1908).
Lutosławski twierdził nawet, że James
ma polską duszę, która tylko przypadkiem
wcieliła się w amerykańskie ciało, określał
go mianem American Pole – amerykańskie
go Polaka. W jednym z listów napisał: Ten
amerykański świat wydaje mi się prostacki,
bez wychowania, bez kultury, zdziecinniały,
moralizatorski, snobistyczny – wybacz
mi – zapominam, że piszę do Polaka, który
wierzy w to, że jest Amerykaninem (Nowy
Jork, 22 listopada 1907). Komplementu
jąc zaś Doświadczenia religijne, napisał
wprost: Teraz przeczytałem Twoją książkę
Archiwum Nauki PAN i PAU, sygn. AN.KIII.155. 21860
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Portret Wincentego Lutosławskiego, 2. ćw. XX w.

pięćdziesięciu lat [Lutosławski pisał te
słowa w 1933 roku, a więc mając lat
70 – A.Ś.] napisałem przeszło sto tysięcy
listów do kilkuset osób [...]. Przewyższają
one objętością dziesięciokrotnie wszystko,
com dotąd drukiem ogłosił. Jako pisarz
byłem głównie autorem listów osobistych
i poufnych2. Wśród licznych korespon
dentów Lutosławskiego, między którymi
wiele jest postaci nietuzinkowych, uwagę
zwraca jedna, szczególna: William James
(1842–1910), uznawany za jednego z naj
wybitniejszych filozofów i psychologów
amerykańskich. Korespondencja pomię
dzy myślicielami miała, z kilku powodów,
charakter wyjątkowy. Wymiana listów
trwała przez długi czas (Lutosławski po
znał Jamesa w 1893 roku, w czasie swojej
pierwszej podróży do Ameryki, i niemal
od razu po spotkaniu obaj filozofowie
zaczęli wymieniać listy, co czynili aż do

wać bezlitośnie, [...] Wszechstronny zawsze ten Polak bywa. [...] Nie wie Polak,
co niemożliwość...4.
Wydaje się jednak, że Lutosławski,
pomimo wielkiego uznania i szacunku,
jakie żywił do Jamesa, traktował go przede
wszystkim jako przyjaciela i powiernika.
Listy, które doń słał, z rzadka tylko miały
pragmatyczny charakter, nieczęsto też
dotyczyły spraw zawodowych. Częściej
były wyrazem gwałtownej potrzeby wy
powiedzenia, wyrażenia samego siebie,
a James – jako właśnie ów „nieśmiertel
ny byt”, był, w przekonaniu polskiego
filozofa tym, który potrzebę tę był zdolny
zrozumieć. Lutosławski tłumaczył Jame
sowi: Piszę do Ciebie tak, jak gdybym [do

Archiwum Nauki PAN i PAU, sygn. AN.KIII.155.9020

do samego końca, moje najwyższe uznanie
mogę wyrazić słowami: jesteś prawdziwym
Polakiem, wolną boską duszą... (Sassnitz,
20 lipca 1902). W ustach Lutosławskiego
był to komplement najwyższy. Słowo
„Polak” miało dlań bowiem znaczenie
szczególne – Polak to Król Duch, który, jak
pisał, panuje nad materialnymi warunkami
bytu, dowodzący wszechmocy swojej woli,
jak Popiel u Słowackiego – wyzywający
czasem Boga, jak Konrad u Mickiewicza,
a jednak umiejący dać dowody pokory na
wzór ks. Piotra, [...] z oczu mu bije blask,
co mniej wolne duchy zniewala do posłuszeństwa, z ust płynie słowo, którym on
wszystko wyrazić umie, głaskać kolejno
i druzgotać, najczulej pieścić i pioruno-
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Wincenty Lutosławski pod drzewem, 2. ćw. XX w.

List Wincentego Lutosławskiego do Williama Jamesa z 25 sierpnia 1899

ciebie – A.Ś.] mówił, tak jak gdybyś mógł
natychmiast odczytać to, co piszę. Napisałem wiele listów, których, po zastanowieniu
się, nawet nie wysłałem. Gdy darzę kogoś
zaufaniem, wysyłam doń niemal każdy list,
który napiszę, i tak naprawdę nie oczekuję
nawet odpowiedzi. Piszę dla własnej satysfakcji, ponieważ lubię to robić [...]. Nigdy
nie otrzymałem nawet jednej odpowiedzi
odnoszącej się do mojego własnego sposobu zapisywania mojej duszy (Łomża,
24 marca 1899).
Na listy, które Lutosławski słał do
Jamesa, można popatrzeć niczym na pa
miętnik, na kartach którego filozof zapi
sywał szczegóły swych (nieustannych od
pewnego momentu) zmagań finansowych,
perturbacji zawodowych, kłopotów i ra
dości rodzinnych, zwierzał się z planów,
oczekiwań i nadziei, nowych pomysłów,
komentował sytuację polityczno-społecz
ną w kraju i na świecie, ze szczegółami
relacjonował przebieg spotkań z najróż
niejszymi osobami czy też niemal dzień
po dniu zdawał relację z przebiegu swej
drugiej podróży do Ameryki (październik
1907 – lipiec 1908), a wszystko to w spo
sób pozwalający na odczytanie z pełną
wyrazistością emocji, jakie wzbudzały
weń opisywane zdarzenia. Listy Lutosław
skiego do Jamesa są także szczególnym
i bardzo osobistym świadectwem zmagań
polskiego filozofa z dolegliwościami
natury psychicznej (Lutosławski cierpiał
na chorobę afektywną dwubiegunową, co
zresztą James bardzo trafnie zdiagnozo
wał). Lutosławski, co prawda, wspominał
o swoich problemach otwarcie (na przy
ALMA MATER nr 191
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Ccorrespondents and Photograph album,
1865–1929, bMS Am 1092 (sygn.), listy:
527, 529–534). Archiwum Nauki Polskiej
Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umie
jętności posiada największy zbiór kore
spondencji Lutosławskiego, sporo listów
(do i od Lutosławskiego) znajduje się także
w zbiorach Biblioteki Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy przy ul. Koszy
kowej. Trzeba jednak pamiętać, że wiele
listów jest rozproszonych w najróżniej
szych muzeach, bibliotekach i archiwach
w Polsce i na świecie, nie wspominając
o wielu zbiorach prywatnych.
Autografy listów Jamesa do Lutosław
skiego są przechowywane w Beinecke
Rare Book and Manuscript Library Uni
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kład w wydanym w 1909 roku Rozwoju
potęgi woli, książce nazywanej pierwszym
polskim podręcznikiem jogi, dość dokład
nie opisywał stan, w jakim się znajdował:
za życia poznałem, czym jest śmierć5), jed
nak listy, w których zwierzał się ze swoich
mrocznych nastrojów, braku chęci do życia
(Czuję się niczym upadły anioł, życie stało
się dla mnie nieznośnym ciężarem; Łomża,
23 sierpnia 1899), zszedłem na najgłębszy
poziom słabości, ciało moje jest dla mnie
ciężarem (Łomża, 25 sierpnia 1899),
jestem śmiertelnie poraniony (Kraków,
27 października 1899), dają wgląd w samo
wnętrze duszy polskiego filozofa – duszy
niespokojnej, znękanej nieustannym po
szukiwaniem swojego miejsca na ziemi.
Pisanie listów, jak się wydaje, było dla
Lutosławskiego swoistą autoterapią i z ta
kim nastawieniem, można sądzić, pisał do
Jamesa: Pisanie listów jest moją pasją,
(Jena, 1 stycznia 1898), [...] listy dają mi
przede wszystkim możliwość ukazania
moich myśli i uczuć, ponieważ w całym
moim życiu nie zdołałem jeszcze odnaleźć
miejsca, w którym czułbym, że jestem tam,
gdzie być powinienem (Lipsk, 21 listopada
1898), [...] Ogólnie rzecz biorąc, w moich
listach nie ma niczego konkretnego. Są
jedynie odbiciem stanów umysłu (Lipsk,
11 lutego 1899).
Upublicznienie dziś choćby części
korespondencji filozofa jest realizacją
myśli, którą Lutosławski wyraził w 1933
roku, pisząc: Listy te były przeważnie ściśle
poufne i osobiste, więc stanowiłyby obfity
materjał dla obiektywnego biografa6. Listy
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Wincenty Lutosławski z książką w mieszkaniu,
czerwiec 1935

Lutosławskiego do Jamesa są „materia
łu” tego wyjątkowo cennym i bogatym
źródłem.
Prace zmierzające do opracowania
i wydania tych listów już trwają. Zbiór
autografów listów Lutosławskiego adre
sowanych do Jamesa jest przechowywany
w Archiwum Nauki Polskiej Akademii
Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
w Krakowie (sygnatura K III–155, którą
oznaczono całość spuścizny Lutosław
skiego). Zbiór obejmuje 49 listów oraz
60 kart pocztowych. Jeden list i sześć kart
pocztowych, które Lutosławski napisał
do Jamesa, znajdują się także w zbio
rach Houghton Library w Harwardzie
(Letters to William James from Various

Karta pocztowa napisana przez Wincentego Lutosławskiego do Williama Jamesa 25 kwietnia 1909
(awers i rewers)

Agata Świerzowska

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ
1

2
3

4

5

6
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wersytetu w Yale oraz w Houghton Library
w Harwardzie. Niemal wszystkie listy
Jamesa do Lutosławskiego (a także frag
menty niektórych listów Lutosławskiego
do Jamesa) zostały wydane w liczącym
12 tomów zbiorze The Correspondence
of William James (I.K. Skrupskelis, E.M.
Berkeley, H. James, t. 1–12, Charlottesvil
le, 1992–2004).

S. Pigoń, Z Komborni w świat, Kraków 1957, s. 234 [pisownia oryginalna].
W. Lutosławski, Jeden łatwy żywot, Warszawa 1933, s. 20.
Wszystkie cytaty z listów Lutosławskiego do Jamesa są podawane w przekładzie autorki artykułu.
W. Lutosławski, Współczesne kierunki umysłowe w społeczeństwie polskim, „Głos”, 1902, nr 26, s. 421.
W. Lutosławski, Rozwój potęgi woli przez psychofizyczne
ćwiczenia, Kraków 1909, s. VII.
W. Lutosławski, Jeden łatwy żywot..., s. 20.

Wincenty Lutosławski, 3. ćw. XX w.

Apel
Komitetu ds. Opieki nad Grobami
Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biorąc pod uwagę stworzoną przez ustawodawcę możliwość odpisu

1% podatku
na organizację pożytku publicznego,
Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ
zwraca się z uprzejmą prośbą również w tym roku do wszystkich,
którym pielęgnowanie pamięci
o zmarłych profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest obojętne,
o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”:
nr konta 74 1240 4445 1111 0010 2217 6300, KRS 0000260174,
z adnotacją „Groby profesorów UJ”.
Dzięki dotychczasowemu wsparciu
możliwe było w ubiegłym roku odnowienie, między innymi, grobów
prof. Stanisława Zaremby (1863-1942) na cmentarzu Rakowickim
oraz prof. Heleny Willman-Grabowskiej (1870-1957)
na Powązkach w Warszawie.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!
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Anna Wojnar

SCHOLARIS

MediaTory 2016
M

ediaTory – plebiscyt, podczas
którego studenci dziennikarstwa
z całej Polski wskazują i nagradzają ludzi
mediów, których dokonania w danym
roku uważają za najważniejsze, ma już
dziesięć lat. Jubileuszowa gala odbyła
się 3 grudnia 2016 w auli Auditorium
Maximum. Laureaci zostali wybrani
przez ponad 10 tysięcy studentów dzien
nikarstwa z 22 uczelni z całej Polski. – Co
roku wyniki głosowania w plebiscycie
MediaTory pokazują, co jest ważne
dla studentów dziennikarstwa. W ten
sposób młodzi adepci wskazują osoby,
od których warto uczyć się rzetelności
i profesjonalizmu w pełnieniu zawodu
dziennikarza – podkreśliła prezes Sto
warzyszenia MediaTory Wioletta Klytta.
W gali, która zgromadziła blisko 1200
gości, uczestniczyła prorektor UJ prof.
prof. Dorota Malec.
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Jako pierwszy pamiątkową statuetkę,
w kategorii AkumulaTOR, odebrał dzien
nikarz i komentator sportowy Mateusz
Borek (Polsat Sport, Polsat). Jak uzasad
nili studenci, za uświetnienie Mistrzostw
Europy 2016 w piłce nożnej szczerymi
emocjami i humorem. Za wspieranie polskiej reprezentacji na każdym kroku, bez
względu na wyniki. Za odnajdywanie się
w komentowaniu wielu dyscyplin sportowych. Opowiadając o swojej ścieżce ka
riery, Mateusz Borek podkreślił, że jedną
z predyspozycji do uprawiania zawodu
dziennikarza jest umiejętność konstruk
tywnego podejścia do tremy, która wtedy
sprzyja twórczemu działaniu i wzmaga
koncentrację. – W tym roku mija dwadzieścia lat od pierwszego meczu, który
komentowałem. Z czasem człowiek uczy
się myśleć w trakcie komentowania transmisji, ale nie jesteśmy w stanie uniknąć

emocji. Chodzi tu o właściwe proporcje.
Dziennikarstwo sportowe to trochę jak
stan umysłu małego chłopca. Ja jestem
uzależniony od adrenaliny, od emocji,
które towarzyszą wielkim wydarzeniom
sportowym. Nie wyobrażam sobie rutyny w pracy. Mam to szczęście, że robię
to, co kocham – mówił Mateusz Borek.
Studentom życzył, aby konsekwentnie
realizowali swoje pasje. – Trzeba w życiu wierzyć w siebie i mądrze marzyć, te
mądre marzenia przekuwać na ambicje,
ambicje zamieniać w cele i te cele potem
osiągać, choć droga do tego wcale nie
musi być łatwa – dodał laureat.
ObserwaTORem 2016 został dzienni
karz i publicysta Cezary Łazarewicz, wy
różniony za książkę Żeby nie było śladów.
Sprawa Grzegorza Przemyka. Autor
szczegółowo opisał historię maturzysty
śmiertelnie pobitego przez milicję. Była

to jedna z najgłośniejszych zbrodni lat
osiemdziesiątych w PRL, która nie docze
kała się sprawiedliwego wyroku. Studenci
nagrodzili autora za: dotarcie do akt,
opowieści świadków i niesłusznie oskarżonych oraz za ukazanie kulis działań
komunistycznej władzy, tuszującej jedno
z najgłośniejszych zabójstw w PRL-u.
Za skrupulatność w odtwarzaniu przebiegu wydarzeń i zaskakującą formę
reportażu. Za pokazanie zatwardziałości
systemu bezpieczeństwa narodowego oraz
urzędowych koneksji, które przyczyniły
się do komplikacji procesu. Autor, zapy
tany, czy jego książka to akt oskarżenia
wobec ludzi czy systemu, odpowiedział:
To moje rozliczenie z systemem i pewnie
już drugiej takiej książki nie napiszę.
Traktuję tę książkę nie jako akt oskarżenia, ale swojego rodzaju akt sprawiedliwości, który polega na tym, że skoro
wymiar sprawiedliwości nie mógł sobie
z tą sprawą poradzić, to ja, jako reporter,
jestem w stanie opisać te wydarzenia tak,
żeby nikt o tym nie zapomniał.
Roman Osica, dziennikarz prasowy
i radiowy (Radio ZET), został nagro
dzony w kategorii TORpeda za wzorowe
dziennikarstwo radiowe. Za ekspresowe
informowanie o najgłośniejszych aferach
ostatniego roku. Za śledzenie sprawy podsłuchiwania dziennikarzy i prawników,
za odkrycie audytu, będącego dowodem
w sprawie, oraz ujawnienie próby zatajenia jego wyników, a także za śledzenie
zamieszania wokół reprywatyzacji działki
Chmielna 70. Zapytany o swój warsztat
pracy, podkreślił, że istotą dziennikarstwa
newsowego czy śledczego jest kontakt
z informatorami, którzy posiadają informacje, do których nie mają dostępu
oficjalne źródła. Tak naprawdę sukcesem
dziennikarza jest znajomość jak największej liczby takich osób. Jak to osiągnąć,
trzeba się uczyć samemu. Ciekawostką
jest, że Roman Osica jest członkiem ze
społu muzycznego Poparzeni Kawą Trzy,
w którym śpiewa i gra na saksofonie.
W kategorii ReformaTOR zwyciężyła
dziennikarka prasowa Justyna Kopińska
(„Duży Format”, „Gazeta Wyborcza”).
Studenci nagrodzili ją za reportaż Bo to
tylko kobiety były. Jest to efekt kolejne
go dziennikarskiego śledztwa autorki,
która demaskuje problem molestowania
i mobbingu kobiet w polskiej armii. Bo
haterkami reportażu są kapitan Agnieszka
i chorąży Anna, które opowiadają o tra
gicznych zdarzeniach, jakich doświad

czyły podczas pobytu na misji w Afgani
stanie. Żołnierki były molestowane przez
pułkownika, prokuratora wojskowego,
który dokonując tych czynów, wykorzy
stywał władzę, którą posiadał. Kobiety
zdecydowały się zeznawać przed sądem
wojskowym. Pułkownik został wpraw
dzie skazany na 2,5 roku więzienia i de
gradację, ale w sądzie apelacyjnym, na
wniosek innego prokuratora wojskowego,
kara została zmniejszona do dziewięciu
miesięcy w zawieszeniu, a sprawca nie
utracił również stopnia wojskowego.
Skazany przeszedł na emeryturę wojsko
wą i założył własną kancelarię prawną.
Po opublikowaniu materiału na łamach
„Dużego Formatu” rzecznik praw oby
watelskich rozpoczął kontrolę w służbach
mundurowych. Studenci docenili Justynę
Kopińską nie tylko za zwrócenie uwagi
na problem gwałtów w polskiej armii,
ale także za skłonienie wspomnianych
kobiet do mówienia, pomimo traumy
oraz możliwych poważnych konsekwen
cji ze strony przełożonych. – Dziękuję
bohaterkom mojego tekstu. To bardzo
odważne kobiety, które mimo upokorzenia
i strachu mówiły o swojej traumatycznych
doświadczeniach w otwarty sposób. Tę
nagrodę dedykuję im – podkreśliła Ju
styna Kopińska.
ProwokaTOR 2016 to Paweł Resz
ka, dziennikarz śledczy i politycz
ny, laureat wielu nagród. Pracował
w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku”,
teraz jest związany z „Tygodnikiem
Powszechnym”. Studenci nagrodzili go
za książkę Chciwość. Jak nas oszukują
wielkie firmy. To zapis rozmów, które
Paweł Reszka przeprowadził z kilku
nastoma pracownikami największych
renomowanych banków, firm doradztwa
finansowego i towarzystw ubezpieczenio
wych. – Za ujawnienie rozbudowanego
systemu oszustw i zasad funkcjonowania
największych polskich banków oraz firm
ubezpieczeniowych. Za chęć pokazania
prawdziwego oblicza manipulacji, której
ofiarą może paść każdy. Za przekonanie
rozmówców do wyjawienia tajemnic ich
pracy oraz przedstawienia schematu bezwzględnych działań stosowanych w celu
uzyskania korzyści. Za sprowokowanie do
myślenia i postawienie pytania: jak funkcjonuje świat finansów? Za pokazanie, że
chciwość to nie tylko cecha firm, ale także
klientów – uzasadnili studenci.
DetonaTORami 2016 okazali się Bo
żena Aksamit i Piotr Głuchowski, autorzy

książki Zatoka świń. To kryminał non-fic
tion, powstały jako efekt dziennikarskie
go śledztwa dotyczącego seksskandalu
w Trójmieście – wykorzystywania kilku
dziesięciu nieletnich dziewczyn (gwałty,
stręczycielstwo, szantaże, przemoc) przez
jednego mężczyznę zwanego „Kryst
kiem”. Autorzy w szczegółowy i wstrzą
sający sposób opisali ten proceder. – Za
dotarcie do nowych faktów w sprawie
i pokazanie, że za aferą stoją powiązane
ze sobą wpływowe osoby z różnych branż.
Za dziennikarskie dążenie do prawdy oraz
wytrwałość w prowadzeniu wielomiesięcznego śledztwa, a także wykazanie
się odwagą i determinacją – uzasadnili
studenci. Publikacja ukazuje przerażają
ce, ciemne oblicze Sopotu i procederu,
który toczył się tam bezkarnie latami.
Widzimy tu także niechęć funkcjona
riuszy do karania sprawców czy nawet
do poszukiwania dowodów, a nawet
tendencję do piętnowania ofiar. To właśnie dzięki dociekliwym dziennikarzom
zostało wszczęte śledztwo i cokolwiek
zaczęło się dziać w tej sprawie.
Statuetkę InicjaTORa odebrała dzien
nikarka TVN24 Anita Werner za poruszający reportaż z brazylijskiego więzienia
dla kobiet, do którego dziennikarka
i polska ekipa została wpuszczona jako
pierwsza i, jak na razie, jedyna na świecie. Za zdobycie pozwoleń oraz skłonienie
do rozmów kobiet skazanych za najcięższe
przestępstwa. Za ukazanie ich od innej
strony. Materiał Miss więzienia, emito
wany w TVN Style, powstał w zakładzie
karnym w dzielnicy Butanta w São Paulo.
Jest to jedno z największych kobiecych
więzień w Brazylii, gdzie karę odbywa
ponad tysiąc więźniarek skazanych za
zabójstwa, przemyt narkotyków i kra
dzieże. W dniu święta patronki więźniów
Matki Bożego Miłosierdzia odbywa się
tutaj niecodzienne wydarzenie – konkurs
piękności. Anita Werner miała jedyną
i niepowtarzalną szansę uczestniczyć
w emocjonujących przygotowaniach
do wyborów miss, co było okazją do
poznania burzliwych historii więźnia
rek. Spędziła z nimi długie godziny,
rozmawiając o ich życiu w zamknięciu,
a także o tym, co zostawiły poza murami
więzienia. – Spotkanie z tymi kobietami
było dla mnie niesamowitym przeżyciem
pod każdym względem, udało się z nimi
porozmawiać naprawdę bardzo szczerze,
a każda z naszych bohaterek w pewnym
momencie otwierała przede mną swoją
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skiej Rosji w swoich korespondencjach, za
które został ostatecznie wydalony z tego
państwa. Za stworzenie kopalni wiedzy
na temat tamtejszej sceny politycznej –
uzasadnili studenci. Publicysta w swoich
felietonach z dużą wnikliwością, ale
i z odpowiednim dystansem opisuje realia
kraju rządzonego przez Władimira Putina.
Przybliża czytelnikom sprawy interesu
jące i poważne, niekiedy zabawne, nie
pomijając też faktów budzących zdzi
wienie, a nawet strach. Kreśląc opowieść
o tym potężnym państwie Radziwinowicz
znakomicie pokazuje dwuznaczności
i wszechobecny absurd charakterystyczne
dla rosyjskiej rzeczywistości.
AuTORytet to kategoria, w której
studenci nagradzają dziennikarzy za ca
łokształt pracy zawodowej. W tym roku
wyróżniony został Mariusz Szczygieł
– pisarz i reporter, od wielu lat zwią
zany z „Gazetą Wyborczą”. Założyciel
Fundacji Instytut Reportażu oraz wy
dawnictwa Dowody na Istnienie. Autor
Antologii polskiego reportażu XX wieku.

Studenci z całej Polski docenili go za
liczne publikacje, wywiady i reportaże,
a także za wieloletnie inspirowanie i motywowanie kolejnych pokoleń studentów
do ciągłego rozwoju swojego dziennikarskiego warsztatu. Dziękując za nagrodę,
Mariusz Szczygieł powiedział: Jestem
osobą spontaniczną, która nie trzyma
języka na wodzy. Zastanawiałem się więc,
czy ta nagroda nie zmobilizuje mnie, by
lepiej się zachowywać i mądrzej mówić.
To odpowiedzialność, z którą muszę się
zmierzyć.
Obok krótkich rozmów z laureata
mi galę urozmaiciły liczne materiały
filmowe podsumowujące 10 lat plebi
scytu. O oprawę muzyczną zadbał Gro
mee wraz z zespołem. Organizatorami
10 edycji plebiscytu były Stowarzyszenie
MediaTory oraz Koło Naukowe Studen
tów Dziennikarstwa UJ, we współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz
sponsorem głównym – Fundacją Seriatim.

Anna Wojnar

Anna Wojnar

duszę i serce. Jestem im za to bardzo
wdzięczna – mówiła Anita Werner. Stu
denci docenili dziennikarkę także za
bezbłędne odnalezienie się w innej niż
dotychczas formie oraz tematyce. – Fajnie
jest wyjść czasem ze studia, to był dla
mnie powrót do czasów pracy reporterskiej i fantastycznie było znów poczuć te
emocje – podkreśliła Werner.
NawigaTOR 2016 to Wacław Ra
dziwinowicz, wieloletni korespondent
„Gazety Wyborczej”. Statuetkę otrzymał
za swoją najnowszą książkę Crème de la
Kreml. 172 opowieści o Rosji. To zbiór
felietonów publikowanych na łamach
„Gazety Wyborczej” od 26 listopada
2012 do 16 stycznia 2016. Dziennikarz
był korespondentem w Moskwie przez
18 lat, do grudnia zeszłego roku, kiedy to
został przez władze rosyjskie zmuszony
do opuszczenia kraju. Studenci nagrodzili
go za zbiór opowieści, który zabiera nas
w podróż po wciąż tajemniczym, niebezpiecznym, a zarazem urokliwym kraju. Za
bezkompromisowe opisy realiów putinow-
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Od lewej: Paweł Reszka, Bożena Aksamit, Roman Osica,
Anita Werner, Cezary Łazarewicz, Justyna Kopińska,
Wacław Radziwinowicz, Piotr Głuchowski

DZIESIĄTA EDYCJA NAGRODY
IM. WINCENTEGO POLA
2016 roku Rada Instytutu Geo
grafii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznała
Nagrodę im. Wincentego Pola po raz
dziesiąty. Wyróżnikiem tej nagrody jest
wszechstronność nagrodzonego, gdyż jest
ona przyznawana młodym pracownikom
naukowodydaktycznym posiadającym
osiągnięcia nie tylko naukowe, ale także
dydaktyczne i organizacyjne.
Tegorocznym laureatem został
dr Krzysztof Ostafin. Rada IGiGP UJ
doceniła jego osiągnięcia w działalności
naukowej, dotyczącej zmian środowiska
przyrodniczego, w tym w szczególności
w badaniach przemian krajobrazu w Be
skidach oraz dynamiki zmian pokrywy
lodowej południowego Spitsbergenu i kra
jobrazu wybrzeży na tym obszarze. Wyniki
tych badań zostały zamieszczone w arty
kułach opublikowanych, między innymi,
w renomowanych periodykach takich jak
„Land Use Policy”, „AMBIO”, „Global
Environental Change”, oraz w innych pu
blikacjach naukowych. Doktor Krzysztof
Ostafin wykazuje duże zaangażowanie
w pozyskiwaniu projektów badawczych.
Uzyskał grant w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki zatytu
łowany Opracowanie interaktywnej bazy
danych społeczno-gospodarczych dla
Galicji i Śląska Austriackiego w latach
1857–1910, kierował też grantem Fundacji
Księcia Monako Southeastern Spitsbergen
Landscape-seascape and Biodiversity Dynamics under Current Climate Warming.
Rada Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskie
go doceniła również prace organizacyjne
dr. Ostafina na rzecz Instytutu, w tym
w szczególności działalność w Komisji
Promocji oraz jego doskonałą pracę dy
daktyczną, potwierdzoną bardzo wysoką
oceną w ankiecie studenckiej, a zwłaszcza
– podkreślaną przez studentów – jasność
przekazu i umiejętność tłumaczenia trud
nych kwestii.
Doktor Krzysztof Ostafin jest absol
wentem Liceum Ogólnokształcącego

Bartosz Załuski

W

Dr Krzysztof Ostafin podczas wyprawy na wschodnie wybrzeże Spitsbergenu,
w tle zatoka Hambergbukta; 2016

im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach,
które ukończył w 1998 roku. W 2003
roku ukończył studia magisterskie, spe
cjalizując się w geografii fizycznej, pracą
magisterską o strukturze i przemianach
środowiska, przygotowaną pod opieką
prof. Wiesława Ziai. Za tę pracę otrzy
mał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim
konkursie Polskiej Asocjacji Ekologii
Krajobrazu. W 2003 roku uzyskał kwa
lifikacje pedagogiczne Studium Pedago
gicznego UJ, a trzy lata później, po dwu
letnim studium, tytuł technika informatyka
w zakresie administrowania sieciowymi
systemami operacyjnymi. W 2009 roku
ukończył studia doktoranckie na Wydzia
le Biologii i Nauk o Ziemi UJ (kierunek
geografia), a następnie obronił rozprawę
doktorską zatytułowaną Zmiany granicy
rolno-leśnej w środkowej części Beskidu
Średniego od połowy XIX w. do 2005 r.
W latach 2007–2009 pracował jako na
uczyciel w gimnazjum w Suchej Beskidz
kiej, a następnie jako specjalista systemów
informacji geograficznej w BielskuBiałej.
Od 2009 roku jest zatrudniony w Instytu
cie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
UJ w Zakładzie Systemów Informacji
Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji,
początkowo jako asystent, a od 2012 roku

jako adiunkt. W latach 2005 i 2016 wziął
udział w wyprawach naukowych Uniwer
sytetu Jagiellońskiego na Spitsbergen.
Zainteresowania badawcze Krzysz
tofa Ostafina skupiają się wokół zmian
środowiska przyrodniczego obszarów
górskich oraz oceny jakości danych prze
strzennych. Za bardzo ciekawe w swojej
pracy naukowej uważa łączenie różnych
materiałów, zarówno archiwalnych, na
przykład map z XIX wieku, jak i nowo
czesnych, na przykład zdjęć satelitarnych,
numerycznych modeli terenu. Wyniki
swoich badań prezentował na konferen
cjach międzynarodowych ( w Montrealu,
Birmensdorfie, Tromsø) i krajowych.
Tegoroczny laureat Nagrody im. Win
centego Pola jest członkiem Polskiego
Towarzystwa Geograficznego (PTG),
European Society for Environmental Hi
story (ESEH) i Association of Polar Early
Career Scientists (APECS).
Prywatnie dr Krzysztof Ostafin jest
mężem Anny, ojcem Weroniki, Jasia
i Kacpra. Kolekcjonuje archiwalne mapy
topograficzne i stare pocztówki przedsta
wiające Beskidy.

Marek Drewnik

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
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IMPRESSIONES

MUZYCZNY ORIENT EXPRESS
Noworoczny Koncert
Uniwersytecki

8 stycznia w Auditorium Maximum wystąpiła Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, zabierając publiczność w niezwykłą
muzyczną podróż trasą legendarnego Orient Expressu. Pociąg Sinfonietty Cracovii zatrzymał się w Londynie, Paryżu, Warszawie, Pradze, Budapeszcie,
Bukareszcie, Moskwie i Stambule. W repertuarze znalazły się utwory dynastii Straussów, Edwarda Elgara, Wolfganga Amadeusza Mozarta,
Fryderyka Chopina, Antonina Dvořáka oraz Piotra Czajkowskiego
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Dyrygent zespołu Jurek Dybał, na co dzień muzyk Filharmonii Wiedeńskiej, otrzymał od rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka
prezent w postaci miniaturowej repliki berła rektorskiego

Fot. Anna Wojnar

Życzenia szczęśliwego Nowego Roku, w imieniu całej społeczności akademickiej, złożył zgromadzonym gościom rektor UJ prof. Wojciech Nowak

Fot. Anna Wojnar

Część muzyczną koncertu dopełniła pozamuzyczna gra sceniczna dyrygenta i orkiestry symfonicznej

Koncert uświetnił występ solistki Zen Hu, dzięki której publiczność mogła usłyszeć egzotyczne, kontemplacyjne brzmienie tradycyjnego
chińskiego instrumentu Erhu oraz wirtuozerski popis możliwości elektrycznych skrzypiec
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JAK ROZKOCHAĆ W SOBIE UKOCHANĄ KOBIETĘ?
Porady z rękopisu królowej Marii Kazimiery d’Arquien Sobieskiej

W

Muzeum Pałac w Wilanowie

zbiorach Biblioteki
w wielu dolegliwościach:
Jagiellońskiej prze
Mogą posłużyć we wszystchowywany jest, pochodzą
kich rodzajach ran, które
cy z początku XVIII wieku,
można uznać za śmiertelne,
rękopis BJ 2284, który w II
przy utracie krwi zarówno
tomie Katalogu rękopisów
z żył, jak i tętnic [...], przy
Biblijoteki Uniwersytetu
bólu oczu – kilka kropli naJagiellońskiego Władysława
leży zmieszać z białą wodą
Wisłockiego figuruje pod na
różaną i przemywać oczy
zwą Księga kabał królowej
dwa razy dziennie [...], takSobieskiej. Włoskie, fran
że przy bólu zębów – kilka
cuskie, niemieckie i łaciń
kropli połączyć z „eau de
skie teksty tworzące kodeks
vie”, zatrzymać w ustach
zostały spisane przez kilka
tak, aby mieszanina została
osób. Osnowę dokumentu
doprowadzona do chorego
stanowią krótkie, zazwyczaj
zęba, następnie wypłukać
kilkustronicowe, włoskie
usta sporą ilością wody,
traktaty kabalistyczne, które
przy wszelkich urazach nadają wgląd w siedemnasto
leży zrobić plaster z dobrze
i osiemnastowieczną wiedzę
ubitych białek i nałożyć na
numerologiczną oraz astro
bolące miejsce [...]. Podob
logiczną. Wiedza ta jest czę
ne działanie ma też balsam
sto ilustrowana pytaniami
aleksandryjski, przygotowy
o przyszłość i powodzenie
wany, podobnie jak krople
syna królowej Marii Kazi
Rabela, na bazie witriolu
miery d’Arquien Sobieskiej
oraz oliwy. Właściwości
– Jakuba Sobieskiego. Jed
regenerujące oraz wzma
nak poczynając od 93. karty
gające naturalne możliwo
Alegoria lata, plafon w sypialni królewskiej w pałacu w Wilanowie (1684–1686);
spośród niespełna 250 kart mal. Jerzy Siemiginowski-Eleuter. Centralna postać, symbolizująca gwiazdę poranną, ści ciała ludzkiego mogą
tekstu między traktatami
mieć balsamy oraz likiery.
przedstawiona jest z twarzą królowej Marii Kazimiery
pojawiają się rozproszone
Spośród wielu popularnych
francuskie zapisy sporządzone jedną ręką,
Fragmenty w języku francuskim wyma w XVII oraz XVIII wieku balsamów
najprawdopodobniej królowej Marii Kazi gają dokładniejszej analizy porównawczej zawierających składniki orientalne w rę
miery (1641–1716). Grupę tę tworzą ma z innymi tekstami, na przykład medyczny kopisie opisany jest, między innymi, bal
gicznomedyczne porady, mające zaradzić mi. Pośród medycznych zaleceń zapisanych sam Wielkiego Sułtana (124 r – 124 v),
bólom gardła i zębów, oparzeniom, rwie w rękopisie znajduje się przepis na krople zawierający cynamon oraz Muskat. Ma on
kulszowej, gorączce, ustrzec przed ospą Rabela (207 v – 208 r). Ich nazwa związa – stosując się do tradycji hipokratejskiej –
czy wyleczyć z róży, epilepsji lub gangreny, na jest z postacią siedemnastowiecznego zatrzymać w organizmie człowieka wilgoć
wzmocnić odporność, przywrócić zdrowie alchemika, który podawał się za lekarza i ciepło.
choremu zwierzęciu. Zawierają także i spędził sześć lat w więzieniu, oskarżony
Skąd w rękopisie Marii Kazimiery tak
zwięzłe magiczne formuły, Ad amorem lub o otrucia. Tym niemniej formuła tego leku spora ilość zaleceń medycznych i dość
Pro amore na wzbudzenie uczucia u dru została wycofana z Codexu, czyli ofi szczegółowe opisy przyrządzania leków?
giej osoby, szczegółowe opisy zabiegów cjalnego spisu leków publikowanego we Z pewnością tematyka podejmowana
pielęgnacyjnych twarzy i włosów, prze Francji, dopiero w 1949 roku. Przez blisko przez królową odzwierciedlała zaintere
pisy na balsamy lub krople mające często dwa stulecia krople wytwarzane na bazie sowania ówczesnych czasów. Schyłek jej
zapobiegać wszelkim chorobom. Istotną witriolu (stężonego kwasu siarkowego) życia zbiega się z początkowym okresem
część stanowią również numerologiczne były stosowane przez europejskich farma francuskiego oświecenia, jednak już na
sposoby na uzyskiwanie odpowiedzi na ceutów. Rękopis podaje jedną z odmian przełomie XVII i XVIII wieku paryski
zadane pytania.
recepty. Krople Rabela są bardzo użyteczne aptekarz i chemik Nicolas Lémery publi
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Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Fragment rękopisu Księga kabał królowej Sobieskiej; koła służące do obliczania wartości liczbowej liter alfabetu

wany obraz Marii Kazimiery, uwydatniając,
oparty na materiale epistolograficznym,
barwny wątek jej miłości do męża – króla
Jana III Sobieskiego. Jak słusznie podkreśla
Michał Komaszyński, jest to jedynie wyci

nek z życia królowej, kończący właściwie
jej biografię na roku 1683. Omawiany
rękopis jest świadectwem z okresu, kiedy
zamieszkała w Rzymie po opuszczeniu
Polski w 1698 roku.
Co na temat miłości można
znaleźć w tym dokumencie? Przy
toczę kilka przykładów. Jednym ze
sposobów na rozkochanie w sobie
upragnionej kobiety jest inten
sywne wpatrywanie się między jej
oczy i wypowiedzenie łacińskich
słów: Inter Arabas. Scarabas.
Spiritus Mulieris (101 v). W innym
miejscu znajduje się rada: należy
zanurzyć w świętym oleju tkaninę,
następnie spojrzeć na ukochaną
osobę, wypowiedzieć formułę
Coniuro nos spiritus luxuriae, ut
eatis at cor N et ut in meo amore
persistat et fiat, ob Asteroth, per
perion, następnie potrzeć palcem
o tkaninę i dotknąć nim uko
chaną osobę, dodając: Fiat, fiat
(141 v). Kolejnym zabiegiem jest
upuszczenie krwi z żyły prawej ręki
w godzinach wpływu planety We
Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

kuje Farmakopeę uniwersalną oraz Traktat
uniwersalny leków (znany też jako Słownik
uniwersalny leków). Prace Lémery’ego zy
skują ogromną popularność, są wielokrotnie
wznawiane, a jego Traktat o antymonie jest
stosowany w nauczaniu uniwer
syteckim do połowy XIX wieku.
O leczniczych właściwościach
tego pierwiastka, stosowanego jako
jeden z podstawowych środków
oczyszczających ciało człowieka,
rękopis wspomina w przepisie
na przecier z antymonu (224 v –
225 r). Jest jeszcze inna, bardziej
osobista, przyczyna medycznych
zainteresowań królowej, o której
wspomina jej biograf Michał
Komaszyński: Maria Kazimiera,
będąc osobą schorowaną, miała
często do czynienia z lekarzami,
nabywając w ten sposób wiedzę,
którą dzieliła się ze swoim oto
czeniem.
Poddawana przez historyków
krytyce książka Królowa Marysieńka Tadeusza Żeleńskiego
wpłynęła na popularnie przyjmo

Fragment rękopisu Księga kabał królowej Sobieskiej;
przykład przeliczeń numerologicznych
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nus, wymieszanie krwi z wodą i podanie jej
upatrzonej osobie w napoju lub w pożywie
niu. Elementy magii astralnej znaleźć można
też i we fragmencie, który mówi o tym, że
gdy Słońce znajdzie się w znaku Bliźniąt,
wydmuszkę z jajka należy wypełnić własną
krwią, podłożyć je kurze i wyciągnąć, gdy
tylko kura zacznie gdakać, następnie rozbić
skorupkę i namalować krwią postać dziecka,
kiedy krew wyschnie, trzeba uzyskany w ten
sposób proszek podać, komu się zechce
(208 r).
U współczesnego czytelnika, które
mu obca jest umysłowość sprzed epoki
oświecenia, porady dla zakochanych
mogą wydawać się nieracjonalne. Jednak
historyk idei, zaznajomiony z klasycznym
dziełem Lynna Thorndikego History of
Magic and Experimental Science, powinien
dostrzec interesujący okres zmieniającego
się sposobu myślenia. Przedstawiłem je
dynie szczątkowy obraz rękopisu królowej
Marii Kazimiery, ograniczając się do kilku
fragmentów w języku francuskim, jednak
całość, wymagająca dalszych badań, skła
dająca się z urozmaiconego zbioru tekstów,
jest dokumentem, którego źródła mogą
pokazać spójną wizję świata i człowieka,
charakterystyczną dla przełomu XVII
i XVIII wieku.
Fragment rękopisu Księga kabał królowej Sobieskiej;
przykład pytania dotyczącego podróży księcia Jakuba Sobieskiego do Wenecji

KURSY JĘZYKOWE W JCJ
Jagiellońskie Centrum Językowe zaprasza na kursy językowe w semestrze letnim. Dla pracowników, doktorantów oraz
studentów UJ przewidziano specjalne ceny. Oferta dotyczy zajęć z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego, japońskiego, norweskiego i esperanto. Zajęcia rozpoczynają się 27 lutego i obejmują 60 godzin lekcyjnych.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów testów kwalifikacyjnych oraz harmonogramu zajęć, opłat można uzyskać
w budynku przy ul. Krupniczej 2, pokój 101 (tel. 12 421 36 11) lub na stronach internetowych: http://www.jcj.uj.edu.pl/
kursy-komercyjne/ogloszenia-i-harmonogramy-zajec oraz http://www.jcj.uj.edu.pl/kursy-komercyjne/oplaty
JCJ oferuje również kursy odpłatne, przeznaczone specjalnie dla studentów i absolwentów Jagiellońskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie: http://www.jcj.uj.edu.pl/uniwersyteyt-iii-wieku
Red.
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Medyceuszami”. Znajdujemy wśród nich
pisarzy i poetów, ludzi teatru, naukowców
i mecenasów kultury. Jeden z przedstawi
cieli rodu (Tadeusz, 1861–1915) kierował
teatrami w Krakowie i Lwowie. Wielu ma
obszerne biogramy w Polskim Słowniku
Biograficznym. Z Pawlikowskimi spo
winowacone były poetki Maryla Wolska
(1873–1930) i Maria z Kossaków Pawli
kowskaJasnorzewska (1891–1945) oraz
równie zasłużony dla kultury ród hrabiów
Dzieduszyckich.
Archiwum Domowe Pawlikowskich
jest jednym z największych zespołów,
w posiadanie których weszła Biblioteka
Jagiellońska w całym powojennym okresie.
Wcześniej główny zrąb spuścizny znajdo

Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

rchiwum Domowe Pawlikowskich to
kolekcja o wyjątkowym znaczeniu dla
polskiej historii i kultury. Zostało przekaza
ne w darze Uniwersytetowi Jagiellońskie
mu uroczystym aktem w lipcu 2001 roku.
Darczyńcami byli Kasper Pawlikowski (syn
twórcy Archiwum Michała Pawlikowskie
go) wraz z rodziną. Michał Pawlikowski
(1887–1970), pisarz, poeta, wydawca
i działacz społeczny, po wojnie pozostał
na emigracji. Włożył wiele wysiłku, aby
ocalić rodzinne zbiory. Gromadził również
archiwalia pozarodzinne, a wśród nich
rękopisy literackie, oryginalne dokumenty
historyczne i korespondencję znanych osób.
Pawlikowscy byli rodziną bardzo zasłu
żoną dla kultury. Nazywano ich „polskimi

Fragment pamiętnika Michała Pawlikowskiego zatytułowanego Medyka, autograf konspektu; 1954
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ARCHIWUM DOMOWE PAWLIKOWSKICH

Portret Michała Pawlikowskiego (1887–1970),
rysunek Leli Pawlikowskiej; 1922

wał się w Zakopanem, w zabytkowej willi
Pawlikowskich na Kozińcu – Domu pod
Jedlami, a mniejsze partie w Kanadzie,
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Zgodnie
z wolą ofiarodawców kolekcja stanowi
jednorodny i nierozłączny zbiór.
Po przekazaniu archiwalia były sukce
sywnie opracowywane. Powołano zespół
złożony z pracowników Biblioteki Jagiel
lońskiej, który miał przygotować dokładne
opisy dokumentów. Zaplanowano wydanie
czterech tomów inwentarza, obejmujących
całość zbiorów. Tom pierwszy ukazał się
w 2008 roku1. Skatalogowane w nim zostały
dokumenty majątkowe i najstarsze papiery
rodzinne oraz spuścizny archiwalne po
Pawlikowskich z linii medyckiej. Cztery
lata później wyszła część druga2. Zawierała,
między innymi, opisy dokumentów rodzin
spokrewnionych z Pawlikowskimi, wśród
nich archiwum Wolskich z willi „Zaświecie”
we Lwowie. Przypomnijmy, że z tą rodziną
byli związani, nie tylko wspomniana mło
dopolska poetka Maryla Wolska i jej mąż
Wacław – inżynier i wynalazca, jeden z pio
nierów polskiego przemysłu naftowego, ale
także poetka i prozaiczka Beata Obertyńska
(córka Wacława i Maryli) oraz słynna z uro
dy Wanda Młodnicka (matka Maryli), muza
i narzeczona Artura Grottgera.
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List Jana Kasprowicza z 1908 roku do Michała Pawlikowskiego, z przekładem Hymnu polskiego Thomasa Gordona
Hake’a. Tłumaczenie to opublikowano w redagowanym przez Pawlikowskiego czasopiśmie „Lamus”, t. 1: 1908–1909

Po kolejnych czterech latach, w 2016
roku, do rąk czytelników oddany został
tom trzeci Inwentarza3. Tom ten różni się
od poprzednich, gdyż w całości dotyczy
twórcy Archiwum Michała Pawlikowskiego.
Ponieważ prowadził on aktywną działalność
i cieszył się długim życiem, pozostała po nim
obszerna spuścizna. Wyłoniono w sumie
523 jednostki archiwalne. Każda z nich jest
szczegółowo opisana. Czytelnik dowiaduje
się, z jakiego rodzaju dokumentem ma do
czynienia (rękopis, maszynopis, druk, list,

wycinek prasowy, fotografia), kto jest jego
autorem, jaki czas powstania (dokładny lub
przybliżony), a w przypadku korespondencji
– kto jest nadawcą i adresatem. Kolejność
opisów w obrębie sygnatury odpowiada
kolejności dokumentów w obrębie jed
nostki (udostępnianej czytelnikowi teczki).
Zważywszy, że poszczególne sygnatury
obejmują nawet do dwustu kart, autorzy
Inwentarza musieli przeanalizować kilka
dziesiąt tysięcy stron dokumentów różnej
proweniencji.

Zadanie utrudniał fakt, że w posiadanie
zbiorów Biblioteka Jagiellońska wchodziła
stopniowo, otrzymując kolejne zespoły
zdeponowane dotąd w kraju i za granicą.
W każdym z tych zespołów występowały
papiery rozmaitych rodzajów. Samo scale
nie dokumentów tego samego charakteru,
pierwotnie rozproszonych, musiało być
zajęciem czasochłonnym.
Inwentarz otwierają papiery osobiste
Michała Pawlikowskiego. Oprócz mate
riałów o charakterze ściśle wspomnienio
wym znajdujemy tu, na przykład, obfitą
korespondencję z czasu jego pobytu we
Włoszech w latach 1939–1944 (tzw. listy
włoskie). Pawlikowski był wówczas pre
zesem Prymasowskiego Komitetu Pomocy
Uchodźcom na Węgrzech i w Rumunii (do
1940 roku), a równocześnie przedstawicie
lem Ministerstwa Informacji i Dokumenta
cji Rządu RP na Uchodźstwie. W rezultacie
ta część Archiwum stanowi bardzo ważne,
chociaż subiektywne, źródło do dziejów
polskiej emigracji w okresie wojny.
Znaczącą część spuścizny tworzą do
kumenty dotyczące twórczości pisarskiej
Pawlikowskiego. Zachowały się, między
innymi, różne redakcje utworów poetyckich
i prozatorskich, artykuły publicystyczne,
wycinki prasowe i druki z jego publikacja
mi, wśród nich studium z zakresu historii
sztuki Rafaela portret Joanny Aragony.
Osobne miejsce zajmują papiery do dzia
łalności społecznej i politycznej. Ponieważ
była ona wyjątkowo rozległa, badacz znaj
dzie tu materiały dotyczące, przykładowo,
serii wydawniczej „Biblioteka Medycka”

Michał Gwalbert Pawlikowski urodził się w 1887 roku jako syn Jana Gwalberta, właściciela Medyki, ekonomisty i historyka literatury, oraz Wandy z Abramowiczów. Studiował na Uniwersytecie Lwowskim historię sztuki i literaturę, rozpoczął
również studia na Akademii Rolniczej w Dublanach. Był dwukrotnie żonaty: z Marią z Trojackich (zm. w 1923 roku), a następnie z córką Maryli Wolskiej Anielą (Lelą), z którą miał pięcioro dzieci. [...] Od czasów młodości wykazywał szerokie
zainteresowania muzyczne i literackie, tworzył oryginalne utwory wierszem i prozą, ale także zajmował się tłumaczeniami. W roku 1908 objął dyrekcję Towarzystwa Wydawniczego, założonego przez Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne,
na którego czele stał wówczas jego ojciec. W latach 1908–1913 wydawał założony przez siebie kwartalnik literacko-artystyczny „Lamus”. Opublikował w nim wiele nieznanych utworów i listów, głównie poetów romantycznych, jak również
nadsyłane mu dzieła twórców młodopolskich, a także fragmenty Rubayat Omara Chayyama w przekładzie dokonanym
przez siebie i Marylę Wolską. Lata pierwszej wojny światowej spędził głównie w Kijowie i Moskwie, gdzie prowadził
ożywioną działalność polityczną i wydawniczą. Okres międzywojenny wypełniły mu gospodarowanie w rodzinnych majątkach, działalność polityczna w Stronnictwie Narodowym i twórczość literacka. W roku 1925 rozpoczął wydawanie
serii „Biblioteka Medycka” (do 1939 roku ukazało się 15 tomów). Po wybuchu drugiej wojny światowej przedostał się
przez Rumunię do Rzymu, dokąd udało mu się w 1942 roku ściągnąć rodzinę. W okresie 1939–1940 był tam prezesem
Prymasowskiego Komitetu Pomocy Uchodźcom na Węgrzech i w Rumunii, równocześnie pełnił z upoważnienia polskich
władz emigracyjnych funkcję szefa dokumentacji aż do chwili przystąpienia Włoch do wojny. W roku 1946 osiadł w Londynie, gdzie założył Instytut Kultury Polskiej, zaangażowany był również w działalność wydawnictwa Veritas Foundation.
W 1952 roku wydał owoc swojej wieloletniej pracy: dzieło z zakresu teorii i historii cywilizacji Dwa światy. Współpracował z prasą emigracyjną, w której opublikował wiele artykułów. Należał do założycieli Związku Pisarzy Polskich na
Uchodźstwie, był członkiem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Rady Instytutu Polskiej Akcji
Katolickiej i współpracownikiem Komisji Historyczno-Filozoficznej Wydziału Humanistycznego Polskiego Towarzystwa
Naukowego na Obczyźnie. Od 1957 roku często przyjeżdżał do Polski, gdzie zajmował się głównie porządkowaniem złożonego w Domu pod Jedlami w Zakopanem Archiwum Domowego Pawlikowskich i pisaniem pamiętników. Zmarł w 1970
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wypadku
Z przedmowy Moniki Jaglarz
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List Elizy Orzeszkowej do Maryli Wolskiej z 1908 roku w sprawie reformy pisowni polskiej.
Autograf znajduje się w papierach do działalności Michała Pawlikowskiego

Marię Pawlikowską-Jasnorzewską, Włady
sława St. Reymonta, Tadeusza Żeleńskiego
„Boya” i innych. Z materiałów pozarodzin
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(1925–1939), Towarzystwa Wydawni
czego we Lwowie, Biura Informacyjnego
Centralnego Komitetu Narodowego (który
następnie jako sekcja wschodnia wszedł
w skład Naczelnego Komitetu Narodowe
go), a także emigracji niepodległościowej
we Włoszech, Wielkiej Brytanii i innych
krajach.
W papierach tych niejednokrotnie za
chowały się naprawdę unikalne materiały,
na przykład egzemplarze emigracyjnych
pism i jednodniówek. Piszący te słowa miał
okazję dotrzeć, na przykład, do wewnętrz
nego biuletynu Stronnictwa Narodowego
na Wschodzie, wydawanego na prawach
rękopisu w Jerozolimie. W zbiorach Ar
chiwum znajduje się osiem kompletnych
numerów tego periodyku z okresu lipiec
1944 – czerwiec 1946 (sygn. 12195 IV),
a także wiele innych palestyńskich polo
ników z tamtych czasów (mowa o nich
w tomie II Inwentarza). Podobnych raryta
sów jest więcej. Wymieńmy dla przykładu
kilka: „Wiadomości Skarbu Narodowego”
(biuletyn Głównej Komi
sji Skarbu Narodowego,
numery z lat 1952–1956),
„Myśl Polska” (dwuty
godnik poświęcony życiu
i kulturze narodu wyda
wany w Londynie, numery
z lat 1944, 1945, 1948,
1953, 1968, 1970), „Czyn
Katolicki” (miesięcznik
Instytutu Polskiej Akcji
Katolickiej w Londynie,
numery z lat 1952–1958)
czy „Poseł Ewangelicki”
(miesięcznik Polskiego Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego na obczyźnie,
numery z lat 1951–1957).
Podobnie różnorodny jest
zbiór druków ulotnych, broszur politycz
nych, afiszy imprez kulturalnych. Badacz
życia społecznego „polskiego Londynu”
znajdzie tu, na przykład, dokumenty do
tyczące organizacji i działalności Instytutu
Kultury Polskiej (sygn. 12206–12212)
oraz Veritas Foundation Publication Centre
(sygn. 12213–12222).
Spuściznę zamykają dział korespon
dencji oraz materiały pozarodzinne. Wśród
nadawców i adresatów znajdujemy wiele
postaci ze świata polityki, nauki i kultury:
Władysława Andersa, Franciszka Bujaka,
Romana Dmowskiego, Jana Kasprowicza,
Juliusza Kleinera, Wojciecha Kossaka,
Władysława Orkana, Juliusza Osterwę,

Koperta listu Elizy Orzeszkowej do Maryli Wolskiej

nych warto odnotować papiery i materiały
biograficzne dotyczące emigracyjnego
poety i prozaika Józefa Łobodowskiego
(1909–1988) czy Mickiewiczowskiej Ma
ryli – Marii z Wereszczaków Puttkamero
wej (1799–1863).
Autorami Inwentarza są doświadczeni
pracownicy Oddziału Zbiorów Specjalnych
(Sekcja Rękopisów) Biblioteki Jagielloń
skiej. Tom przygotował zespół w składzie:
Joanna Baster, Grzegorz Fulara, Iwona
Hojda, Monika Jaglarz, Urszula Klatka,
Ewa Malicka, pod merytoryczną redakcją
Moniki Jaglarz i Ewy Malickiej. Wolumin
ukazał się nakładem Biblioteki Jagielloń
skiej, a korzystanie z niego ułatwia indeks

osób, instytucji, organizacji i nazw geo
graficznych. Opracowanie stanowi ważną
pomoc naukową dla historyków i literatu
roznawców.
Warto dodać, że łącznie
wydane dotąd trzy woluminy
zawierają opisy 1385 jednostek
archiwalnych. Planowany jest
kolejny, czwarty, tom Inwentarza. Znajdą się w nim papiery
związane z życiem i działal
nością dwóch uzdolnionych
artystycznie sióstr: Anieli (Leli)
Pawlikowskiej (1901–1980),
żony Michała (twórcy Archi
wum), malarki i portrecistki,
oraz jej siostry Beaty Obertyń
skiej (1898–1980). Uwzględ
nione zostaną także materiały,
które powinny były znaleźć się
w tomach poprzednich, ale w ich
posiadanie Biblioteka Jagielloń
ska weszła już po publikacji wcześniejszych
woluminów.

Artur Patek

Zakład Historii Powszechnej Najnowszej
Instytut Historii UJ
1

2

3

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, nr 11001–
11434: Archiwum Domowe Pawlikowskich, cz. I, oprac.
I. Bator [et al.], pod red. E. Malickiej, Kraków 2008, ss. X
+ 341.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, nr 11435–
11862: Archiwum Domowe Pawlikowskich, cz. II, oprac.
I. Bator [et al.], pod red. M. Jaglarz i E. Malickiej, Kraków
2012, ss. IX + 361.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, nr 11863–
12385: Archiwum Domowe Pawlikowskich, cz. III, oprac.
J. Baster [et al.], pod red. M. Jaglarz i E. Malickiej, Kraków
2016, ss. VIII + 476.
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KONCERT KOLĘD
W MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
S

Jagiellońskiego wiedli prym w tworzeniu
najstarszych polskich kolęd. Tegoroczny
koncert, która odbył się 12 stycznia, stał
się okazją do prawykonania światowego
kolędy Buccinemus in hac die w języku
polskim (Dmijmy w trąby w dniu tym
świętym) ze wspaniałym solo Mateusza
Dzidy. Warto przypomnieć, że jest to naj
starsza zachowana pieśń, autorstwa Bar
tłomieja z Jasła, absolwenta Uniwersytetu
Krakowskiego, przetłumaczona po raz
pierwszy w całości (22 zwrotki) na język
polski przez dr. Jacka Partykę na potrzeby
muzealnego koncertu. Utwór wykonano
także w oryginalnej łacińskiej wersji
w transkrypcji Jana Węcowskiego oraz

w opracowaniu (na chór męski) Olega
Sznicara. Chórzyści pod dyrekcją Janusza
Wierzgacza wykonali także utwory Zdrow
bądź, Krolu Anjelski i Pieśń o Narodzeniu Pańskim. Wszystkim uczestnikom
koncertu zapadnie w pamięć wykonanie
17zwrotkowej kolędy Do nóg Twoich
się zbliżamy z udziałem 12 solistów oraz
To już pora na Wigilię z wyjątkowym
solo Adrianny BujakCyran. W finale
koncertu publiczność zaśpiewała wraz
z chórem najpopularniejsze kolędy, ma
jąc do dyspozycji przygotowany na tę
okazję śpiewnik. Koncert poprowadziła
Arleta Wołos.

KZ
Janusz Kozina

tyczniowe koncerty kolęd w Col
legium Maius mają już kilkuletnią
tradycję. Organizowane od 2013 roku,
cieszą się niesłabnącą popularnością. Od
2015 roku odbywają się z towarzysze
niem Chóru Akademickiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego Camerata Jagellonica,
Żeńskiego Chóru Akademickiego Uni
wersytetu Jagiellońskiego pod dyrekcją
Janusza Wierzgacza i Krakowskiego Chó
ru Akademickiego Uniwersytetu Jagiel
lońskiego pod dyrekcją Olega Sznicara.
Ogromne zasługi dla oprawy historycznej
wydarzenia ma dr Dorota Susuł, która
dzięki prowadzonym badaniom udowad
nia, że to wychowankowie Uniwersytetu
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Z MIŁOŚCI DO KSIĄG
R

tynuacją. Funkcję tę, od
dzinie 19 miało się odbyć
utworzenia Zakonu, pełnił
walne zebranie członków
Kazimierz Witkiewicz. Po
Towarzystwa Miłośnisłusznymi mu musieli być
ków Książki w Krakowie,
przez niego mianowani,
o czym poinformowało zamiędzy innymi, Kanclerz,
proszenie podpisane przez
zwany też Dostojnym Sy
prezesa TMK Kazimierza
gillantem, Jałmużnik, Ora
Witkiewicza i sekretarz Hetor, Pieczętarz, zwany rów
lenę Lipską. Po walnym zenież Dostojną Paginacją.
braniu dokonano przegląO tworzeniu tej szcze
du darów bibliotecznych,
gólnej, udzielnej bibliofil
rozdania premii w formie
skiej wspólnoty oraz spot
odbitek miedziorytu auOkładka książki
kaniach przybierających
torstwa prof. Stanisława
czasem charakter bibliofilskich misteriów Jakubowskiego oraz rozlosowania publipisze w swej najnowszej książce zatytuło kacji ofiarowanych przez Koło Miłośników
wanej Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Książki w Zamościu, wydanych nakładem
Białego Kruka w Krakowie w latach 1930– Komitetu Obchodów 300. rocznicy śmierci
1973 obecny Wielki Mistrz Rycerskiego Szymona Szymonowica. Zapewne po odbyZakonu Bibliofilskiego dr inż. Jerzy Duda. tym zebraniu grupa znamienitych biblio– Wszystko zaczęło się 13 lutego 1930 filów udała się do „Pałacu Kapitulnego”,
roku. Był to czwartek i w czytelni Muzeum jak zwano Grand Hotel w Krakowie,
Przemysłowego przy ul. Smoleńsk 9 o go- mieszczący się przy ul. Sławkowskiej, gdzie

Stanisław Mucha

ycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą
Orderu Białego Kruka to konfraternia
bez precedensu, jakiej nie ma nigdzie na
świecie. Program działania, hierarchia
władzy, godności, tytulatura opracowane
zostały w oparciu o nazewnictwo związa
ne z książką i drukiem. Podobnie zresztą
jak najkrótsza na świecie, bo zawierająca
tylko pięć artykułów, „ustawa konstytu
cyjna”, której najważniejszy artykuł II
mówi, że Najwyższą cnotą Zakonu jest
Miłość do Ksiąg. Pomysłodawcą tego
wyjątkowego przedsięwzięcia był arty
sta, malarz, drzeworytnik, metaloplastyk,
grafik i bibliotekarz Kazimierz Wojciech
Witkiewicz (1880–1973), prezes Towa
rzystwa Miłośników Książki i późniejszy
dyrektor artystyczny Miejskiego Muzeum
Przemysłowego im. Adriana Baranieckie
go w Krakowie. Naczelną władzę w Za
konie „ustawa konstytucyjna” powierzyła
Wielkiemu Mistrzowi, zwanemu również
Dostojnym Woluminem lub Waszą Kon
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Uroczystość nadania Orderu Białego Kruka prof. Franciszkowi Walterowi 2 kwietnia 1932. Siedzą od lewej: Stanisław
Jakubowski,
dr Helena Zdzitowiecka-Jasieńska, prof. Franciszek Walter, Helena Lipska, dr Izydor Minder. Stoją od lewej: prof. Marian Janik, dr Jan Robel, dr Stefan
Komornicki, prof. Kazimierz Witkiewicz, dr Robert Jahoda-Żółtowski, dyr. Justyn Sokulski. Fotografia wykonana w gabinecie Kazimierza Witkiewicza

Kazimierz Witkiewicz; 1920

podjęto doniosłą uchwałę o powołaniu Zakonu – czytamy w książce, zawierającej mnó
stwo szczegółów i ciekawostek dotyczących
nie tylko dziejów Zakonu Bibliofilskiego, ale
także życia kulturalnego Krakowa w latach
1930–1973.
Miejscem ówczesnych spotkań biblio
filów stał się gmach Muzeum Przemysło
wego przy ul. Smoleńsk 9, a dokładniej
jego biblioteka, czytelnia i gabinet
Kazimierza Witkiewicza, pierwszego
Wielkiego Mistrza Rycerskiego Zakonu.
Jego prywatne mieszkanie, w którym
mieszkał wraz z żoną Marią Albertyną
z Wyrwińskich i synem Tadeuszem Eu
geniuszem, usytuowane na parterze tego
budynku i oznaczone numerem 2, od
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lat 50. XX wieku nazywano Gniazdem 18 lat po jej zakończeniu. Kiedy stało się
Białego Kruka.
jasne, że ówczesne władze komunistyczne
Twórca Zakonu – co podkreśla w swej chcą podporządkować sobie działalność
książce Jerzy Duda – był wszechstronnie Zakonu, w tym także decydować o nada
uzdolniony. Przyjaciele i znajomi nazywali waniu bibliofilskich odznaczeń, Kazimierz
go polskim Michałem Aniołem. Miał niepo Witkiewicz w październiku 1962 roku
spolity umysł i niezwykły dar zjednywania z mocą od 5 stycznia 1963 roku zawiesił
sobie ludzi, a przy tym prowadził bogate działalność Zakonu i Kapituły Orderu
życie towarzyskie. Nic więc dziwnego, że Białego Kruka.
jego osoba była magnesem, który przycią
Próby reaktywacji Kapituły w póź
gał do bibliofilskiej działalności w Zakonie niejszym okresie, podjęte przez historyka
wiele innych wybitnych postaci.
sztuki, kolekcjonera i znawcę ekslibrisu
Warto przypomnieć, że wśród dostoj dr. Tadeusza Przypkowskiego i grafika,
ników pierwszej Kapituły w latach
twórcę i kierownika Katedry Gra
1930–1963 byli, między innymi,
fiki Książki oraz uczelnianej
rektor Uniwersytetu Jagiel
drukarni ASP w Krakowie
lońskiego prof. Franciszek
Witolda Chomicza, przy
Walter, historyk sztuki
krytycznej ocenie Ka
doc. Stefan Komornic
zimierza Witkiewicza
ki, prawnik dr Robert
odnośnie założeń do
JahodaŻółtowski,
nowej Kapituły, zakoń
chemik i lekarz dr Jan
czyły się niepowodze
Zygmunt Robel, Ju
niem. Pierwszy Wielki
styn Sokulski, sena
Mistrz zmarł 21 paź
tor II Rzeczypospolitej
dziernika 1973. Wydawało
Polskiej Zygmunt Kle
się, że jego śmierć położy
mensiewicz. W biblio
kres także działalności
Znak Kapituły Orderu Białego Kruka
filskich spotkaniach
Zakonu. – Wtedy jednak
autorstwa Kazimierza Witkiewicza
Zakonu uczestniczyły
jego syn, Tadeusz, zdobył
także kobiety, zwane Kapitałkami. I choć się na rzecz bez precedensu – czytamy
nie dostąpiły nigdy zaszczytu pełnienia w książce. – Po kilku miesiącach od śmierci
w nim najwyższych funkcji, to jednak ojca zaprosił bibliofilów i znajomych do
odgrywały ważną rolę, taką, jaka wynika mieszkania przy ul. Smoleńsk 9/2 na...
z definicji „kapitałki” oznaczającej w in imieniny ojca. 4 marca 1974 w Gnieździe
troligatorstwie wstążeczkę utrzymującą Białego Kruka jak dawniej spotkali się
blok książki. Kapitałkami były bibliotekar krakowscy książnicy, członkowie Towarzyka Biblioteki Jagiellońskiej Helena Lipska stwa Przyjaciół Książki oraz redaktorzy
oraz redaktorka „Silva Rerum” dr Halina krakowskich dzienników. Podczas dyskusji
ZdzitowieckaJasieńska.
zrodził się pomysł na nową bibliofilską
Bracia Zakonni spotykali się regularnie. uroczystość. Pomysł wyszedł od Ewy ZagórSpod pióra bibliofilów wychodziły okolicz skiej, redaktorki „Dziennika Polskiego”,
nościowe zaproszenia, życzenia i humo która zaproponowała cykliczne spotkania
rystyczne wierszyki. Powstawały jedyne w Gnieździe Białego Kruka pod nazwą
w swoim rodzaju obrazy, szkice i plakaty.
„Imieniny Książki” – pisze Jerzy Duda.
Rycerski Zakon Bibliofilski przetrwał
Spotkania na Imieninach Książki nie
trudny czas drugiej wojny światowej oraz oznaczały jeszcze reaktywacji Zakonu.

Nadanie Orderu Białego Kruka z Cymeliami ministrowi spraw zagranicznych Francji Louisowi
Barthou podczas jego wizyty służbowej w Polsce. Uroczystość odbyła się w Pałacu Larischa
24 kwietnia 1934. Trzeci od lewej prof. Kazimierz Witkiewicz, kolejno: minister spraw
zagranicznych Polski Józef Beck, Ludwik Barthou, dr Stefan Komornicki, prof. Franciszek Walter,
prezydent Krakowa dr Mieczysław Kaplicki i dr Tadeusz Przypkowski

Stanisław Mucha

Uroczystość przyjęcia
Zygmunta Klemensiewicza (pierwszy z lewej)
do Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego,
Biblioteka Muzeum Przemysłowego;
14 marca 1935

Stało się to dopiero w 1992 roku, po
odnalezieniu notatki, którą Kazimierz
Witkiewicz pozostawił swemu syno
wi, a która zawierała wskazówki, jak
wznowić bibliofilską działalność, „kiedy
nastąpią odpowiednie warunki”. Reakty
wowaną formację nazwano Odrodzonym
Rycerskim Zakonem Bibliofilskim. Jego
Wielkim Mistrzem został syn Kazimie
rza – Tadeusz Eugeniusz Witkiewicz. –
Rozpoczął się tym samym kolejny okres
istnienia Zakonu, który od 1993 roku
działa, zachowując swą oryginalność,
imponderabilia, wierność tradycji i wypełniając podstawowe założenia ideowe
pierwowzoru zapisane w konstytucji –
pisze kontynuator tradycji Jerzy Duda,
którego wyznaczył na swojego następcę
Wielki Mistrz Tadeusz na kilka lat przed
śmiercią.
W Gnieździe Białego Kruka przy
ul. Smoleńsk 9/2 radosne spotkania bi
bliofilskie odbywały się do 2007 roku,
dopóki żyła niestrudzona strażniczka
Gniazda Białego Kruka – żona Tadeusza
Witkiewicza – Urszula, pełniąca funkcję
Pieczętarza Zakonu.
– Gniazdo Białego Kruka przestało
istnieć w majestacie prawa w 2008 roku
– informuje Jerzy Duda.
Obecnie spotkania bibliofilskie or
ganizowane są w różnych miejscach
Krakowa związanych z książką.
Dzieło Jerzego Dudy jest wypełnie
niem woli Urszuli, której marzeniem

było wydanie publikacji
poświęconej losom Rycer
skiego Zakonu Bibliofil
skiego z Kapitułą Orderu
Białego Kruka. Pierwszy
tom dziejów tej szcze
gólnej formacji zrodzo
nej z wielkiej miłości do
ksiąg ukazał się w grudniu
2016 roku. Znakomitym
uzupełnieniem tekstu jest
ponad 100 unikatowych
ilustracji, dokumentują
cych działalność krakow
skich bibliofilów w latach
1930–1973.
Ogromnie cieszy, że
Jerzy Duda rozpoczął już
pracę nad drugim tomem
książki, w którym znajdą
się materiały dotyczą
ce działań krakowskich
bibliofilów poprzedzają
ce odrodzenie RZB oraz
funkcjonowanie Odrodzo
nego Rycerskiego Zakonu
Bibliofilskiego, obejmują
ce okres od 1974 do 2007
roku. Ta część historii
unikatowej bibliofilskiej
konfraterni jest równie pa
sjonująca i także zasługuje
na udokumentowanie.
Rita Pagacz-Moczarska

Życzenia imieninowe dla Kazimierza Witkiewicza
autorstwa Witolda Chomicza; 1947
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etną rocznicę urodzin prof. Wacła
wa Felczaka, wybitnego polskiego
historyka, znawcy tematyki środkowo
europejskiej, szczególnie węgierskiej
i południowosłowiańskiej, obchodzono
na Uniwersytecie Jagiellońskim 8 i 9
grudnia 2016. W Collegium Maius od
była się międzynarodowa konferencja
zatytułowana Europa centralis – losy
regionu na przestrzeni dziejów, zorgani
zowana przez Uniwersytet Jagielloński
we współpracy z Konsulatem General
nym Węgier w Krakowie i Węgierskim
Instytutem Kultury w Warszawie. Na
ukowcy z Polski i Węgier wyjaśniali,
jak dzieje poszczególnych narodów
wpływały na znaczenie kontynentu
i układ sił politycznych w jego obrę
bie. Zaprezentowali również, jak na
przestrzeni wieków splatały się losy
Węgier i Polski. Wiele miejsca poświę
cono postaci prof. Wacława Felczaka,
którego większość prac naukowych
dotyczy właśnie historii Węgier. Warto

Międzynarodowa konferencja zatytułowana Europa centralis – losy regionu na przestrzeni dziejów
odbywała się w Collegium Maius. 9 grudnia 2016 gościem obrad był premier Węgier Viktor Orbán

Fot. Anna Wojnar

CONVENTIONES

Z DZIEJÓW NARODÓW
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
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W sesjach naukowych
uczestniczyli naukowcy z Polski i Węgier,
którzy wyjaśniali, jak na przestrzeni wieków
splatały się losy obu narodów

Anna Wojnar
Anna Wojnar

Viktor Orbán zwiedził Muzeum UJ w Collegium Maius.
W Stubie Communis wpisał się do księgi pamiątkowej

Na zakończenie wizyty premier Węgier złożył kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci
prof. Wacława Felczaka, która znajduje się w Collegium Witkowskiego
Adam Koprowski

tu wspomnieć, że jedną z idei profesora,
który w sposób bezstronny i obiektywny
potrafił przedstawić dzieje stosunków
węgiersko-słowiańskich, było stworzenie
porozumienia między narodami Europy
Środkowej.
Obrady rozpoczęły się 8 grudnia, na
stępnego dnia wziął w nich udział premier
Węgier Viktor Orbán, który jako student
prawa w Kolegium Loranda Eötvösa
w Budapeszcie uczestniczył w wykładach
prof. Wacława Felczaka. Wcześniej pre
mier zwiedził Muzeum UJ w Collegium
Maius w towarzystwie prorektora UJ
prof. Stanisława Kistryna, prodziekana
Wydziału Historycznego UJ prof. Stani
sława Sroki oraz dyrektora Muzeum prof.
Krzysztofa Stopki. W Stubie Communis
dokonał wpisu do księgi pamiątkowej.
Podczas konferencji Viktor Orbán pod
kreślił, że prof. Wacław Felczak odegrał
istotną rolę w formowaniu się węgierskiej
opozycji demokratycznej w latach 70. i 80.
ubiegłego wieku. Przypomniał, że popro
sił wówczas polskiego historyka o radę
w kwestii kierunków działań na Węgrzech,
co zaowocowało powstaniem partii Fidesz
(Węgierska Unia Obywatelska) – pierw
szej siły ówczesnej węgierskiej opozycji
antykomunistycznej. Profesor Wacław
Felczak został honorowym członkiem
partii Fidesz w 1991 roku. – Legendarny
profesor wytyczył naszym politycznym
celom drogę. Dobrze pamiętam, gdy pod
koniec lat 80. poprosiłem go, by wygłosił
dla nas wykład poświęcony ówczesnej Polsce i „Solidarności”. Chcieliśmy usłyszeć
prawdę od wiarygodnej osoby, od bohatera z okresu II wojny światowej, który był
więziony przez nazistów, a potem przez
komunistów. Poradził nam założenie partii
politycznej i przestrzegł: „Najprawdopodobniej zamkną was za to, ale wszystko
wskazuje, że długo tam nie posiedzicie” –
mówił premier Orbán. Dodał również, że
prof. Felczak w czasach komunizmu pełnił
tę samą służbę kurierską między Warszawą
a Budapesztem jak podczas wojny. W ten
sposób z kuriera Armii Krajowej stał się
ambasadorem „Solidarności” na Węgrzech, siłą łączącą nasze narody. Chylimy
czoła przed jego pamięcią i tym, co dla nas
uczynił – zakończył premier.
Prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn
przypomniał, że w 2016 roku przypada
60. rocznica krwawo stłumionej przez Ar
mię Czerwoną Rewolucji Węgierskiej oraz
25-lecie utworzenia Trójkąta Wyszehradz
kiego (później Grupy Wyszehradzkiej).

Moment wręczenia Nagrody im. Wacława Felczaka
i Henryka Wereszyckiego. Od prawej: laureat XVI edycji
konkursu prof. Romuald Turkowski, dziekan Wydziału
Historycznego prof. Jan Święch, prorektor UJ
prof. Stanisław Kistryn, prezes krakowskiego oddziału
PTH prof. Krzysztof Zamorski
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Nagrodę Honorową, z rąk prof. Krzysztofa Zamorskiego,
w imieniu prof. Piotra Wandycza, odebrała przedstawicielka rodziny
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Anna Wojnar

Fot. Adam Koprowski

edycji konkursu został prof. Romuald
Turkowski z Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróż
nienie otrzymał za dwa tomy dzieła
zatytułowanego Agraryści czechosłowaccy w latach 1935–1938–1989,
wydanego przez Oficynę Wydawniczą
ASPRA. Część pierwsza nosi tytuł Od
narodzin w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego do rozkwitu w okresie
I Republiki. Agraryści czechosłowaccy
w latach 1899–1935, a tom drugi Od
schyłku działalności w I Republice do
emigracyjnej egzystencji na Zachodzie. W recenzji przygotowanej przez
prof. Jana Jachymka czytamy: Autor
w oparciu o szeroką bazę źródłową,
dość trudno dostępną, bo rozproszoną
Laureat nagrody odbiera gratulacje od przewodniczącego kapituły prof. Michała Puławskiego w wielu miejscach, pokazał w sposób
przekonywujący genezę, przebieg
9 grudnia w auli Collegium Maius
– Związki Polski i Węgier są długie,
i następstwa polityczne upadku tej formają cechy polityczne, społeczne, ekono- odbyło się uroczyste wręczenie Nagro
macji politycznej będącej fundamentem
miczne, ale przede wszystkim osobowe. dy im. Wacława Felczaka i Henryka
demokratycznego systemu politycznego
Przykładem wzorowego podejścia nie tylko Wereszyckiego, przyznawanej corocz
naszych południowych sąsiadów. W roku
do spraw nauki, ale również krzewienia nie autorom wyróżniających się prac
1938 – jak pisał autor w drugiej części
własną postawą przyjaźni między naroda- dotyczących dziejów narodów Europy
rozprawy – zniknęła gwałtownie Partia
mi jest prof. Wacław Felczak, którego setną Środkowo-Wschodniej XIX i XX wie
Agrarna, która promieniowała na ościenrocznicę urodzin obchodzimy. To postać ku, opublikowanych w ciągu ostatnich
ne kraje, w tym Polskę, swoim demokrawybitna, wzorzec nie tylko naukowca, ale trzech lat. Konkurs został ustanowiony
tyzmem, sukcesami politycznymi, gospoi porządnego człowieka, który zasługuje w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo
darczymi, była przykładem skuteczności
na pamięć – powiedział prof. Kistryn. Na Historyczne – Oddział w Krakowie
działania i cieszyła się uznaniem jako ta
zakończenie wizyty premier Węgier złożył i Wydział Historyczny Uniwersytetu
siła, która wywalczyła właściwe miejsce
kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci Jagiellońskiego. Fundatorem nagrody
klasie chłopskiej w demokratycznym sysprof. Wacława Felczaka, która znajduje w wysokości 10 tysięcy złotych jest Wy
temie Republiki Czechosłowackiej. [...]
dawnictwo Literackie. Zwycięzcą XVI
się w Collegium Witkowskiego.
Praca jest istotnym uzupełnieniem luki
badawczej dotyczącej dziejów politycznego ruchu chłopskiego w Europie
Środkowo-Wschodniej w XX wieku.
Publikacja powstała we współpracy
z Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego.
Laureatem Nagrody Honorowej za
szczególne zasługi na polu naukowym
i popularyzatorskim został prof. Piotr
Wandycz – wybitny historyk, autor
kanonicznych dla historyków książek,
w szczególności dotyczących kwestii
stosunków międzynarodowych XX
wieku i dziejów dyplomacji.
Nagrody wręczyli: prorektor UJ
prof. Stanisław Kistryn, dziekan
Wydziału Historycznego prof. Jan
Święch, przewodniczący kapituły na
grody prof. Michał Puławski, prezes
krakowskiego oddziału PTH prof.
Krzysztof Zamorski oraz prezes zarzą
du Wydawnictwa Literackiego Anna
Zaremba-Michalska.

Z archiwum Joanny Człowiekowskiej

AKSJOLOGIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Prof. Irena Lipowicz w gronie organizatorów zjazdu w Zakopanem

Ś

w gronie pracowników i doktorantów Ka
tedry Prawa Administracyjnego UJ, uroczy
stością jubileuszu 45lecia pracy naukowej
prof. Jana Zimmermanna, absolwenta Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza, który
całą swoją działalność naukową związał
z najstarszą polską uczelnią.
Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego
i Postępowania Administracyjnego roz
począł się 18 września 2016 tradycyjnym
spotkaniem kierowników katedr. Kierownik
Katedry Prawa i Postępowania Admini
stracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego
prof. Marek Wierzbowski złożył deklarację
gotowości zorganizowania kolejnego zjaz
du przez kierowaną przez niego jednostkę
naukową, co spotkało się z pełną aprobatą
wszystkich uczestników obrad.
W zamyśle organizatorów zjazdu
sesja plenarna pomyślana została jako
prezentacja wprowadzających referatów,
w których najwybitniejsi przedstawiciele

różnych dziedzin nauk zaprezentowali
spojrzenie na kwestię wartości skore
lowanych w pewien sposób z szeroko
rozumianym prawem administracyjnym.
Profesor Jan Zimmermann, witając
wszystkich zgromadzonych, nawiązał
do tytułu zjazdu, wskazując na jego ak
tualność. Podkreślił, że oparcie systemu
prawa administracyjnego na wartościach
ma podstawowe znaczenie dla właściwe
go sposobu konstruowania pozytywnego
prawa administracyjnego. Prorektor UJ
ds. Collegium Medicum prof. Tomasz
Grodzicki, a także dziekan Wydziału
Prawa i Administracji UJ prof. Jerzy
Pisuliński, którzy oficjalnie inaugurowali
obrady zjazdu, w wygłaszanych przez
siebie przemówieniach zwrócili uwagę
na uniwersalny wymiar wartości oraz na
zasadność racjonalnego konstruowania
prawodawstwa przez uwzględnianie ak
sjologicznego wymiaru prawa.

Joanna Człowiekowska

rodowisko naukowe podejmujące
problematykę najszerzej rozumianego
prawa administracyjnego organizuje co
dwa lata zjazdy naukowe katedr prawa i po
stępowania administracyjnego, w którym
uczestniczą także przedstawiciele innych
gałęzi i dyscyplin nauki zainteresowanych
problematyką prawnoadministracyjną.
W 2016 roku zaszczyt organizacji takiego
zjazdu przypadł kierowanej przez prof. Jana
Zimmermanna Katedrze Prawa Admini
stracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa i Postę
powania Administracyjnego, dotyczący
problematyki aksjologii prawa administra
cyjnego, odbył się w dniach 18–21 września
2016 w hotelu Belvedere w Zakopanem.
Spotkał się z dużym zainteresowaniem śro
dowiska naukowego i zgromadził licznych
przedstawicieli nauki polskiej.
Problematyka obrad naukowych została
poświęcona aktualnym problemom aksjo
logicznym w obrębie teorii części ogólnej
prawa administracyjnego oraz materialnego
i formalnego prawa administracyjnego.
Patronat honorowy nad konferencją przyjęli
marszałek województwa małopolskiego,
starosta powiatu tatrzańskiego, burmistrz
Zakopanego, prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego, a także (w zakresie
medialnym) miesięcznik Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Alma Mater”, który tra
dycyjnie już towarzyszy wielu uniwersy
teckim wydarzeniom naukowym.
Ogólnopolskie obrady zostały poprze
dzone, odbywającą się dzień wcześniej

Obrady sekcji pierwszej, zatytułowanej Aksjologia stanowienia prawa na szczeblu centralnym;
od prawej prof. Stanisław Biernat (UJ), prof. Mirosław Stec (UJ), dr Ziemowit Cieślik (Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), dr Monika Niedźwiedź (UJ), która wygłasza referat
Godność człowieka jako wyznacznik prawa administracyjnego stanowionego na szczeblu centralnym,
oraz dr Alina Miruć (Uniwersytet w Białymstoku)
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Fot. Joanna Człowiekowska

Prorektor UJ ds. Collegium Medicum Dziekan Wydziału Prawa i Adprof. Tomasz Grodzicki w trakcie wy- ministracji UJ prof. Jerzy Pisuliństąpienia podczas inauguracji Zjaz- ski przemawia w trakcie inaugudu Katedr Prawa Administracyjnego
racji obrad zjazdu
i Postępowania Administracyjnego

Profesor Mirosław Wyrzykowski (UW)
przewodniczył obradom sesji plenarnej,
w trakcie której zostały wygłoszone referaty
wprowadzające. Jako pierwsza wystąpiła
prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu), która w referacie zatytuło
wanym Autonomiczne i instrumentalne
wartości prawa dokonała charakterystyki
problemowego zagadnienia z perspektywy
teorii i filozofii prawa. Profesor Jerzy Stel
mach (UJ) w wystąpieniu Spór o wartości
podstawowe w prawie (w odniesieniu do
prawa administracyjnego), prowadzonym
także w konwencji charakterystycznego dla
teorii i filozofii prawa abstrakcyjnego spo
sobu spojrzenia, odniósł się do wielu ogól
nych i szczegółowych aspektów aksjologii
i pragmatyzmu prawa administracyjnego.
Doktor Adam Bodnar, pełniący funkcję
rzecznika praw obywatelskich, w refera
cie Aksjologia prawa administracyjnego
z punktu widzenia praw obywatelskich
wskazał na praktyczne aspekty wartościo
wania prawa administracyjnego. W części
plenarnej wystąpił także prof. Marek Wierz
bowski, przedstawiając Informację o stanie
prac nad projektem kodeksu postępowania
administracyjnego Unii Europejskiej.
Organizatorzy zjazdu odstąpili od
planowanego pierwotnie porządku ob
rad i dopuścili do krótkiego wystąpienia
prof. Dmytra Łukjańca z Charkowskiego
Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla
Karazina.
W popołudniowej części obrady
prowadzone były w odbywających się
równolegle trzech sekcjach.
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Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w trakcie wygłaszania
w ramach panelu plenarnego pierwszego z referatów wprowadzających
zatytułowanego Autonomiczne i instrumentalne wartości prawa

Sekcji pierwszej, zatytułowanej Aksjologia stanowienia prawa na szczeblu
centralnym, przewodniczył prof. Stanisław
Biernat (UJ), który już na wstępie zwrócił
uwagę, że temat obrad obejmuje bardzo
szerokie spektrum zagadnień, chociażby
dlatego, że przez tak wyodrębnione prawo
rozumieć można również konstytucję oraz
ustawy. Wielość i różnorodność zagadnień
związanych z tematem obrad doskonale
oddały tytuły wystąpień referentów w tej
sekcji: Aksjologiczne założenia rządowego
procesu legislacyjnego prof. Mirosława
Steca (UJ), Aksjologia stanowienia rozporządzeń wykonawczych dr. Ziemowita
Cieślika (Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie), Aksjologia
stanowienia prawa w multicentrycznym
porządku prawnym. Konflikt czy współistnienie wartości? dr Moniki Niedźwiedź
(UJ), Godność człowieka jako wyznacznik
prawa administracyjnego stanowionego
na szczeblu centralnym dr Aliny Miruć
(Uniwersytet w Białymstoku), Inkluzja
społeczna jako wartość w stanowieniu prawa administracyjnego na szczeblu centralnym dr Magdaleny Małeckiej-Łyszczek
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
Aksjologiczne uzasadnienie partycypacji
społecznej w legislacji administracyjnej
dr. Jakuba Szlachetki (Uniwersytet Gdań
ski) czy wreszcie Ryzyko jako element
determinujący aksjologię stanowienia
prawa administracyjnego dr hab. Agaty
Jurkowskiej-Gomułki (Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).
Sekcji drugiej, Aksjologia stanowienia
prawa miejscowego, przewodniczył prof.

Prof. Jerzy Stelmach (UJ) w trakcie wygłaszania w ramach panelu plenarnego
drugiego z referatów wprowadzających,
zatytułowanego Spór o wartości podstawowe w prawie (w odniesieniu do prawa
administracyjnego)

Dariusz Kijowski (UwB). W trakcie obrad
tej sekcji referaty wygłosili: dr hab. Dorota
Dąbek, profesor UJ: Zakres aksjologicznej
samodzielności samorządowego prawa
miejscowego, dr hab. Piotr Lisowski,
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego:
Aksjologiczny kontekst i wymiar rządowych aktów prawa miejscowego, Łukasz
Maszewski i Karolina Rokicka (UMK):
Aksjologia stanowienia prawa miejscowego o charakterze porządkowym, dr
Marek Lewicki (Uniwersytet Łódzki):
Aksjologia stanowienia samorządowego
prawa miejscowego – aspekty temporalne,
dr Renata Cybulska (Uniwersytet Śląski
w Katowicach): Aksjologia w procesie
interpretacji zarządzeń wójta/burmistrza/
prezydenta, dr hab. Katarzyna Wlaźlak
(UŁ): Racjonalność jako wartość prawa
miejscowego, dr Andrzej Nałęcz (UW):
Aksjologia samorządowych projektów
darmowego dostępu do internetu.
Sekcji trzeciej, Aksjologia stanowienia wewnętrznego prawa administracyjnego, przewodniczył dr hab. Wojciech
Góralczyk, profesor Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie, który jed
nocześnie wystąpił jako pierwszy z refe
rentów, poświęcając swoje wystąpienie
problematyce Aksjologii środków kierownictwa w administracji publicznej.
W dalszej kolejności swoje wystąpienia
zaprezentowali: dr Przemysław Niemczuk
(Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Rzeszów–Przemyśl): Aksjologia koordynacji w administracji publicznej, dr hab.
Piotr Ruczkowski, profesor Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie: Prawo

administracyjnych w sprawach skarg na
inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, prof. Andrzej Skoczylas
(UAM), dr Jan Olszanowski (UAM) –
Aksjologiczne podstawy instancyjnego
postępowania sądowo-administracyjnego,
dr Piotr Pietrasz (UwB) – Sprawiedliwość
proceduralna a informatyzacja postępowania przed sądami administracyjnymi.
O trafności doboru tematu zjazdu i jego
aktualności, doboru tematów referatów,
a przede wszystkim o merytorycznej war
tości wygłoszonych referatów świadczy
to, że obradom we wszystkich sekcjach
towarzyszyła ożywiona i szeroka dyskusja,
prowadzona nie tylko w salach obrad, ale
i w kuluarach.
W ocenie uczestników zjazdu nie
zwykle wartościowym okazał się pomysł
przedstawienia w ostatnim dniu, podczas
sesji plenarnej, sprawozdań z obrad pro
wadzonych w poszczególnych sekcjach.
Przewodnicząca sesji plenarnej prof.
Irena Lipowicz podziękowała wszystkim
uczestnikom Zjazdu Katedr Prawa i Postę
powania Administracyjnego, a szczególnie
najmłodszym, którzy „poprowadzą naukę
prawa administracyjnego w przyszłość”.
Przypomniała, że temat zjazdu wybrany
był przed laty przez prof. Jana Zimmer
manna, przy aprobacie środowiska, bez
szczególnego przeczucia, jak poszczegól
ne kwestie będą aktualne, i było rzeczą
bardzo ciekawą, czy ten zjazd pokaże
spójność aksjologiczną całego środowiska.
W ocenie prof. Lipowicz takie poczucie
spójności w podstawowych kwestiach

odczuliśmy. Obrady pokazały, że potra
fimy sprostać tak złożonym i trudnym
wyzwaniom w oparciu o obowiązujący
system wartości wyprowadzany również
z konstytucji.
Na zakończenie zjazdu prof. Jan Zim
mermann podziękował licznie przybyłym
uczestnikom, uznając ich obecność za
niezwykłą wartość tego naukowego
spotkania. Kolejną jego wartością są
sformułowane tezy, mające naukę prawa
administracyjnego rozwijać. Profesor Zim
mermann podkreślił, że czas, w którym
jesteśmy, wymaga podkreślenia roli war
tości i potrzeby pielęgnowania wartości,
w tym takich jak zasada demokratycznego
państwa prawnego, konstytucji, Trybunału
Konstytucyjnego. W jego ocenie środo
wisko administratywistów dba o to, by
demokratyczne państwo prawa było utrzy
mywane. Profesor Zimmermann wskazał
również na wartość zjazdu jako spotkania
– miejsca wymiany myśli naukowej, dys
kusji, ale również spotkania przyjaciół.
Podziękował też pracownikom Katedry
Prawa Administracyjnego UJ i doktoran
tom oraz innym osobom odpowiedzialnym
za przygotowanie przedsięwzięcia.

Joanna Człowiekowska

Katedra Prawa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji UJ

Piotr Dobosz

Katedra Prawa Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji UJ
prodziekan ds. studiów administracyjnych oraz
prawa własności intelektualnej i nowych mediów

Angelika Matusik-Popławska

do dobrej administracji jako dyrektywa
tworzenia prawa wewnętrznego administracji, dr Ewelina Żelasko-Makowska
(Akademia im. Jana Długosza w Często
chowie): Aksjologiczne problemy nadzoru
nad samorządem terytorialnym, dr Paweł
Dąbrowski (ALK): Niezależność organu
administracji – próba konceptualizacji
teoretycznoprawnej, dr Katarzyna Kło
sowska-Lasek (Uniwersytet Rzeszow
ski): Aksjologia statutów i regulaminów
wewnętrznych urzędów wojewódzkich, dr
Joanna Sylwia Kierzkowska (Bydgoska
Szkoła Wyższa): Celowość tworzenia aktów planistycznych o charakterze środowiskowym w systemie prawa wewnętrznego.
Obrady we wszystkich trzech sesjach
zakończyły się dyskusjami.
20 września 2016 sekcji czwartej,
zatytułowanej Aksjologia stosowania
prawa administracyjnego, przewodniczył
prof. Zbigniew Kmieciak (UŁ). Wystąpili:
dr Przemysław Wilczyński (UŁ) – Aksjologia uznania administracyjnego, dr hab.
Małgorzata Jaśkowska, profesor UKSW
– Stosowanie pojęć niedookreślonych –
perspektywa aksjologiczna, dr Joanna
Wegner-Kowalska (UŁ) – Pragmatyzm
postępowania administracyjnego, dr hab.
Wojciech Piątek (UAM) – Aksjologiczne
uwarunkowania trwałości decyzji administracyjnej w czasie, dr Maksymilian
Cherka (UW) – Między ortodoksją administracji a kreacją judykatury – aksjologia
stosowania prawa administracyjnego na
przykładzie prawa ochrony zabytków,
zagadnienia wybrane, oraz dr Mirosław
Wincenciak (UwB) – Aksjologia sankcji
administracyjnej a przedawnienie jej wymierzania lub wykonania.
Sekcja piąta, Aksjologia sądownictwa
administracyjnego, przebiegała pod prze
wodnictwem prof. Marka Zirk-Sadow
skiego (UŁ). W tym panelu naukowym
referowali: dr hab. Robert Sawuła, profe
sor WSPiA Przemyśl–Rzeszów – Polskie
sądy administracyjne w państwie prawa,
dr Magdalena Sieniuć (UŁ) – Wartości leżące u podstaw modelu sądowej
kontroli administracji, dr Jacek Jaśkie
wicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim) – Aksjomat
prawdy w postępowaniu przed sądem
administracyjnym, dr Arkadiusz Cudak
(Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Warszawie) – Bezstronność sędziego
sądu administracyjnego, dr Michał Miłosz
(UGd) – Aksjologia sądownictwa administracyjnego a zakres kognicji sądów

Uroczystość jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. Jana Zimmermanna. Jubilat w gronie
pracowników i doktorantów Katedry Prawa Administracyjnego UJ; Zakopane, 17 września 2016
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KSIĄŻKA ROKU 2015
W DZIEDZINIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
odczas otwarcia, odbywającej się
w Warszawie z udziałem wicemini
ster kultury i dziedzictwa narodowego
dr hab. Magdaleny Gawin, Ogólnopol
skiej Naukowej Konferencji Ochrona
dziedzictwa architektury i urbanistyki
II połowy XX wieku, 17 listopada 2016,
prezes Zarządu Głównego Stowarzy
szenia Konserwatorów Zabytków prof.
inż. arch. Andrzej Kadłuczka wręczył
nagrodę Książka Roku 2015. Nagroda
przyznana została 6 maja 2016 przez
Zarząd Główny SKZ pracy zbiorowej
przygotowanej pod redakcją naukową
Piotra Dobosza, Katarzyny Szepelak
i Witolda Górnego zatytułowanej Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki – ochrona
i opieka w prawie. Recenzowana przez dr.
hab. Kamila Zeidlera, profesora Uniwer
sytetu Gdańskiego, obszerna, licząca 896
stron książka, ukazała się jako publikacja

100

ALMA MATER nr 191

Jan Zych

P

Prezes SKZ prof. Andrzej Kadłuczka wręcza nagrodę Książka Roku 2015 redaktorom publikacji:
dr. hab. Piotrowi Doboszowi, Katarzynie Szepelak, Witoldowi Górnemu

naukowa Sekcji Ochrony
Dóbr Kultury Towarzy
stwa Biblioteki Słuchaczów
Prawa Uniwersytetu Ja
giellońskiego w 2015 roku
w Studio Cubus w Krako
wie. Jej kandydaturę zgłosił
Małopolski Oddział SKZ.
W ubiegłym roku nagrodą
tą uhonorowano książkę
Prawo ochrony zabytków
(red. Kamil Zeidler), wy
daną przez Wolters Kluwer
wspólnie z Wydawnictwem
Uniwersytetu Gdańskiego.
W środowisku konser
watorskim i muzealniczym
nagroda Książka Roku Za
rządu Głównego Stowa
rzyszenia Konserwatorów
Zabytków uznawana jest
za bardzo prestiżową. Przy
znawana jest w warunkach
dużej konkurencyjności, po
przeprowadzeniu kilkueta
powej procedury konkur
sowej, raz w roku publika

cjom, które ukazały się z datą dwóch lat
poprzednich.
Zarząd Główny SKZ przyznaje ją
w trakcie posiedzenia zwyczajnego, biorąc
pod uwagę propozycje zgłoszone przez
członków zarządu i prezesów oddziałów
SKZ, przy czym w przypadku publikacji
przedstawiającej znaczny stopień specjalizacji zgłaszający powinien przedstawić
pozytywną opinię pisemną samodzielnego
pracownika nauki odpowiedniej specjalności. Zgłoszenie kandydatur do nagrody
następuje na zebraniu Zarządu Głównego
poprzedzającym posiedzenie, na którym
podjęte zostaną decyzje, odbywającym
się co najmniej jeden miesiąc wcześniej.
W ciągu tego miesiąca członkowie zarządu
zapoznają się z wszystkimi wnioskami
i publikacjami kandydującymi do nagrody,
a decyzję o jej przyznaniu Zarząd Główny
SKZ podejmuje w głosowaniu, większo
ścią co najmniej 75 procent głosów, przy
obecności trzech czwartych swego składu
osobowego.
Uhonorowana książka, podzielona
na trzy działy, obejmuje 48 rozdziałów
wzbogaconych materiałem ilustracyjnym.

Dyplom nagrody Książka Roku 2015,
przyznanej przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Nagroda Książka Roku Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków została
ustanowiona w 1989 roku. Zgodnie z regulamiDZIEDZICTWO, DOBRA KULTURY,
nem wyróżniane są nią [...] publikacje przede
ZABYTKI, OCHRONA I OPIEKA
W PRAWIE
wszystkim książkowe z zakresu ochrony zabytków i muzealnictwa, a także dyscyplin współdziałających (historia sztuki, historia architektury,
urbanistyka, archeologia, etnografia, nauki przyrodnicze i ścisłe i in.), jeśli poruszają one sprawy
związane z ochroną zabytków, konserwacją i
muzealnictwem. Nagradzane są [...] książki naukowe, popularnonaukowe, publicystyczne, eseistyczne, wnoszące nowe wartości merytoryczne
i wyróżniające się ujęciem, formą i stylem. Nagroda może być przyznawana autorom indywidualnym lub pracom zbiorowym, a także twórcom i inicjatorom publikacji
cyklicznych (jak spisy, katalogi, serie). Intencją nagrody jest bowiem promowanie ujęć i twórczości indywidualnej, autorskiej, poszukującej, nowatorskiej, przedstawiającej indywidualny punkt widzenia.
Publikacje Naukowe
Sekcji Ochrony Dóbr Kultury
Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISBN: 978-83-942926-0-7

Sekcja Ochrony
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pod redakcją naukową

Piotra Dobosza, Katarzyny Szepelak, Witolda Górnego

Praca zbiorowa pod redakcją naukową
Piotra Dobosza, Katarzyny Szepelak, Witolda Górnego

oc
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Praca zbiorowa autorów

Piotr Boczkowski, Piotr Chabiera, Paweł Chmielnicki,
Bartłomiej Ciechowski, Michał Dębowski, Piotr Dobosz,
Jerzy Duda, Mateusz Franke, Paweł Gądek, Witold Górny,
Kacper Górski, Żaneta Gwardzińska, Tomasz Jafra, Jan
Janczykowski, Marek E. Jasinski, Piotr Kalicki, Katarzyna
Katana, Dmytro Koval, Anna Lewandowska, Julianna
Makiłła-Polak, Marek Mączyński, Agnieszka NawaraDubiel, Iwona Niżnik-Dobosz, Hanna Nowak, Anna
Plesińska, Mieczysław Rokosz, Marcin Rosegnal, Paweł
Rożen, Mirosław Rymer, Natalia Rysz, Katarzyna SchattBabińska, Piotr Schmidt, Paweł Jan Słowik, Dominika
Sobańska, Josef Staša, Wojciech Sroka, Monika Stobiecka,
Katarzyna Szepelak, Andrzej W. Święch, Marek Świdrak,
Weronika Wdowiak, Bartosz Wilk, Leszek Witkowski
i Danuta Witkowska (zdjęcia), Magdalena Wojdala,
Łukasz Woźniak, Eliza Wójcik, Paulina Wróblewska,
Franciszek Ziejka, Michał Zięba

DZIEDZICTWO, DOBRA KULTURY, ZABYTKI
OCHRONA I OPIEKA W PRAWIE

DZIEDZICTWO, DOBRA KULTURY, ZABYTKI,
OCHRONA I OPIEKA W PRAWIE

Publikacje Naukowe Sekcji Ochrony Dóbr Kultury
Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sekcja Ochrony
Dóbr Kultury

opieka

Zostały one przygotowane w zdecydowa
nej większości przez autorów polskich,
wywodzących się z różnych środowisk
zawodowych, co jest przykładem integra
cyjnego i interdyscyplinarnego podejścia
do problematyki ochrony dziedzictwa
kulturowego. Czytelnik zainteresowany tą
tematyką znajdzie w książce opracowania
z wielu różnych dziedzin. Warte uwagi są,
między innymi, zamieszczony na początku
tomu tekst autorstwa rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego w latach 1999–2005 prof.
Franciszka Ziejki zatytułowany Przed 650
laty... Wyjątkowy w dziejach Krakowa
rok 1364, a także opracowania autorów
zagranicznych: Josefa Stašy’ego, przed
stawiciela nauk prawnoadministracyjnych
z Uniwersytetu Karola w Pradze, O regulacji prawnej ochrony zabytków kultury
w Republice Czeskiej oraz Dmytro Kovala
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Kraków 2015

Sekcja Ochrony
Dóbr Kultury

z Uniwersytetu Narodowego „Akademia
Prawa Odessa” w Odessie Prawne uregulowania ochrony dziedzictwa kulturowego
na Ukrainie – poruszających zagadnienia
stosunkowo mniej znane polskiemu czy
telnikowi.

Piotr Dobosz

Katedra Prawa Administracyjnego
Wydział Prawa i Administracji UJ

Zespół redakcyjny nagrodzonej publikacji
prezentuje otrzymaną nagrodę, drugi z lewej
sekretarz generalny SKZ Jacek Rulewicz

TARGI KÓŁ NAUKOWYCH
Ponad 30 kół naukowych działających na Uniwersytecie Jagiellońskim zaprezentuje swoją ofertę licealistom i studentom
7 marca 2017 w Auditorium Maximum. Targi są nowym projektem Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ, który wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi, chcących poprzez aktywność w środowisku akademickim rozwijać pasje
i poszerzać wiedzę. Studenci będą mogli dowiedzieć się, między innymi, jakie zasady savoir-vivre panują w odmiennych
kulturach, a także, czy gra zespołowa ma w polityce rację bytu na przykładzie serialu House of Cards. Koła przygotują
również stoiska, na których zaprezentują swoją działalność.
Zwieńczeniem imprezy będzie spotkanie z tajemniczym gościem specjalnym, którego nazwisko zostanie ujawnione na
stronie internetowej Targów Kół Naukowych na Facebooku.
– Wiele wartościowych wydarzeń organizowanych przez kolegów z kół naukowych jest niezauważanych, dlatego istnieje
potrzeba szerokiego zaprezentowania ich profilu – podkreśla koordynator wydarzenia Damian Czerw.
Wydarzenie będzie można śledzić na Facebooku:
ALMA MATER nr 191
facebook.com/events/1895340630702966
101
facebook.com/targikolnaukowych
Red.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE
DYSFUNKCJI CZASZKOWO-ŻUCHWOWYCH
taw skroniowo-żuchwowy to swoista
„ziemia niczyja”, której nie chce
„uprawiać” ani lekarz stomatolog, ani
lekarz medycyny, gdyż stanowi temat
trudny – takim stwierdzeniem rozpoczyna
się książka zatytułowana Diagnostyka
i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w ujęciu holistycznym, której pro
mocja odbyła się 17 grudnia 2016 w auli
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Bohaterkami spotkania były
autorki tego wyjątkowego podręcznika:
lekarz ortodonta Barbara Czerwińska
Niezabitowska, specjalista II stopnia
stomatologii dziecięcej i ortodoncji,
twórczyni własnej szkoły diagnostyki i le
czenia stawów skroniowożuchwowych,
oraz dr Małgorzata KulesaMrowiecka,
adiunkt i zastępca dyrektora Instytutu
Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu
Collegium Medicum Uniwersytetu Ja
giellońskiego, autorka własnej metody
diagnostyki i rehabilitacji dysfunkcji
czaszkowożuchwowych.

Autorki podręcznika – Barbara Czerwińska-Niezabitowska
i dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
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Prof. Tomasz Brzostek

Wydarzenie zgromadziło wielu zna
komitych gości, wśród nich specjalistów
z zakresu stomatologii, ortodoncji i fi
zjoterapii. Spotkaniu przewodniczył prof.
Bartłomiej W. Loster, recenzent książki,
specjalista ortodoncji, stomatologii ogólnej
i protetyki stomatologicznej, wieloletni
prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. stu
denckich i programu studiów na kierunku
lekarskodentystycznym, kierownik Kate
dry i Zakładu Ortodoncji UJ CM, prezydent
Polskiego Towarzystwa Stomatologiczne
go, który przedstawił tematykę podręcznika
oraz sylwetki naukowe autorek.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
UJ CM prof. Tomasz Brzostek, składając
gratulacje autorkom, podkreślił, że książka
jest dowodem na możliwość ścisłej współ
pracy specjalistów z różnych dziedzin
medycyny i fizjoterapii oraz interdyscypli
narnego podejścia do problemu dysfunkcji
narządu żucia.
W dalszej części spotkania autorki
szczegółowo omówiły zawartość skła
dającej się z pięciu rozdziałów książki,
podkreślając, że ich opis oparty jest o ho
listyczne ujęcie człowieka według, między

innymi, koncepcji Hipokratesa. Rozdział
pierwszy, Medycyna manualna, poświę
cony został tematyce związku dysfunkcji
czaszkowożuchwowych z zaburzeniami
całego narządu ruchu oraz wpływu sfery
psychicznoduchowej na ich powstawa
nie. Zawiera opis metod diagnostycznych
opartych na analizie interakcji anatomicz
nych stawów skroniowożuchwowych
z zaburzeniami postawy ciała, opisuje
również szczegółowe badanie neurolo
giczne. W rozdziale tym można znaleźć
także przegląd najczęstszych wad zgryzu
oraz opis sposobów leczenia manualnego
konsekwencji tych zaburzeń z wykorzy
staniem zabiegów biomechanicznych,
technik odruchowych oraz terapii tkanek
miękkich. Drugi rozdział, zatytułowany
Terapia edukacyjna, opisuje różne pro
cedury psychicznofizyczne, takie jak
asertywność, oddychanie, medytacja,
relaksacja, afirmacja i wiara, korygują
ce sposoby radzenia sobie ze stresem.
W rozdziale trzecim, zatytułowanym Ból,

Prof. Bartłomiej W. Loster

Fot. Rafał Sagan

S

Rafał Sagan

znalazły się zagadnienia związane z per
cepcją, modulacją, transmisją i transdukcją
bólu okolicy czaszkowożuchwowej, jak
również diagnostyka różnicowa przyczyn
powstawania bólu. Przedstawiona została
klasyfikacja bólu i sposoby jego leczenia
z wykorzystaniem farmakoterapii, fizyko
terapii, terapii manualnej, kinezjotapingu
oraz autoterapii. W rozdziale czwartym
autorki podjęły temat manualnej funkcjo
nalnej analizy układu ruchowego narządu
żucia według Bumanna. W tej części
podręcznika można znaleźć dokładny
opis technik diagnostycznych według
powyższej metody, jak również opis dodat
kowych procedur niezbędnych do prawi
dłowego rozpoznania dysfunkcji narządu
żucia. W rozdziale piątym, poświęconym
szynoterapii, opisane zostały rodzaje
aparatów korygujących wady zgryzu oraz
rodzaje szyn relaksacyjnych i repozycyj

Uczestnicy spotkania w auli Collegium Novum

nych, jak również przedstawiony został
model rehabilitacji w poszczególnych
fazach leczenia ortodontycznego.
Spotkanie z czytelnikami uświetnił
występ Akademickiego Chóru Politechniki
Krakowskiej „Cantata” pod dyrekcją Marty

Stós. Na koniec na cześć autorek książki
zgromadzeni goście odśpiewali Plurimos
annos.

Marta Barłowska-Trybulec

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
24 marca 2017 dla uczniów szkół
średnich na Uniwersytecie Jagiellońskim zorganizowany zostanie Dzień
Otwarty. W Auditorium Maximum
dla kandydatów na studia przygotowane będą punkt informacyjno-rekrutacyjny oraz stoiska prezentujące
kierunki studiów na poszczególnych
wydziałach. Ponadto młodzi ludzie
będą mogli uczestniczyć w prelekcjach i wykładach otwartych, podczas których pracownicy naukowi
zaprezentują młodzieży prowadzone przez nich badania.
Nie zabraknie też stoisk przygotowanych przez studentów. Organizatorem imprezy jest Dział Promocji UJ
we współpracy z wydziałami Uniwersytetu i Samorządem Studentów.
Szczegółowy program przedsięwzięcia można znaleźć na stronie www.
dzien-otwarty.uj.edu.pl
Red.
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KRÓTKI PRZEWODNIK PO AUTOPLAGIACIE
N

a temat autoplagiatu wypowiadają
się prawnicy i etycy, wydawnictwa
i uczelnie. Niektórzy traktują autoplagiat
nawet jak przestępstwo, posługując się
analogią do plagiatu. Tymczasem te dwa
zjawiska łączy tylko podobna nazwa. Czy
autoplagiat jest więc nielegalny? Jakie są
jego skutki prawne?
BRAKUJE DEFINICJI
Termin „autoplagiat” nie pojawia się
w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ani w żadnym powszechnie
obowiązującym akcie prawnym. Jest
natomiast często stosowany przez wydaw
nictwa i redakcje, które w wytycznych dla
autorów zastrzegają zakaz autoplagiatu
(selfplagiarism) czy podwójnego publi
kowania (duplicate publication). Właśnie
publikacja duplikatowa1 jest najczęściej
wskazywanym rodzajem autoplagiatu.
Z drugiej strony, w politykach wydaw
niczych zwykle ustanawia się też zasady
dodruków, wznowień i kolejnych wydań,
a więc oznaczonych form ponownego
udostępniania tych samych utworów.
Nie ma powszechnie podzielanej defi
nicji autoplagiatu. Janusz Barta i Ryszard
Markiewicz przez autoplagiat rozumieją
wielokrotne publikowanie tego samego lub
w niewielkim tylko stopniu przetworzone
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go tekstu w warunkach wprowadzających
w błąd, że jest to utwór lub część utworu po
raz pierwszy rozpowszechniana2. Innymi
słowy, autor dopuści się autoplagiatu, jeżeli
nie określi swojego dzieła jako postprintu/
przedruku, nie poda miejsca pierwotnej
publikacji fragmentu(ów) utworu bądź
uporządkuje powielone fragmenty własne
go tekstu w nieco zmodyfikowany sposób.
CZY AUTOPLAGIAT
JEST ODMIANĄ PLAGIATU?
Nie. W rozumieniu prawa autorskiego
nie można „splagiatować” samego siebie.
Tak samo, jak okraść. Co prawda, również
termin „plagiat” nie pojawia się w prawie
autorskim, lecz co do zasady w nauce
prawa i orzecznictwie przyjęło się określać
tym słowem naruszenie prawa twórcy do
autorstwa jego utworu3. Z kolei w artykule
115 ustęp 1 prawa autorskiego jest mowa
o karze, między innymi, za przywłaszcze
nie sobie autorstwa albo wprowadzenie
w błąd co do autorstwa całości lub części
cudzego utworu. Właśnie: cudzego.
A zatem autoplagiat nie stanowi
przestępstwa. Nie oznacza to jednak, że
autor, który stosuje opisane zabiegi, nie
powinien liczyć się z konsekwencjami
dyscyplinarnymi i cywilnymi, łącznie
z odszkodowaniem dla wydawcy.

ODSZKODOWANIE ZA AUTOPLAGIAT
Nierzadko publikacja utworu wiąże
się z przeniesieniem praw autorskich do
niego, na przykład na rzecz wydawcy.
Odbywa się to najczęściej w drodze umo
wy sprzedaży, darowizny lub licencji.
Wówczas autor z reguły może ponownie
wykorzystywać fragmenty swojego utwo
ru, a nawet – jak określa to prawo autorskie
– „drobny utwór” w całości, o ile spełni
wymogi prawa cytatu4.
Inaczej jest, gdy autor wyzbył się ma
jątkowych praw autorskich do utworu i po
wiela go w całości lub części, przekraczając
prawo cytatu. W takiej sytuacji wydaje się
słusznym stwierdzić, że utwór przekazany
do publikacji jest obciążony prawem na
rzecz uprzedniego wydawcy. Jest to wada
prawna, co uprawnia zamawiającego dzieło
do odstąpienia od umowy i żądania napra
wienia szkody poniesionej z tytułu rękojmi.
Co więcej, wydawca pierwotny powielanego
utworu może żądać od drugiego wydawcy
zaniechania naruszenia jego praw majątko
wych, usunięcia jego skutków, naprawienia
wyrządzonej szkody i wydania uzyskanych
korzyści. Wydawca „drugi” z kolei może
dochodzić zwrotu strat poniesionych z tego
tytułu od samego autoplagiatora.
Czy tak samo jest w przypadku umów
licencyjnych? To zależy. Udzielając licen

cji wyłącznej, autor nie może przez czas
określony w umowie rozpowszechniać
tego samego materiału u innych wydaw
ców i na tych samych polach eksploatacji.
Jeżeli w kontrakcie nie wskazano inaczej,
przyjmuje się, że licencji udzielono na
pięć lat.
Natomiast w razie umowy licencji
niewyłącznej autor może w dalszym ciągu
samodzielnie korzystać z utworu, na przy
kład opublikować go oraz udzielać innym
podmiotom kolejnych licencji. Wydaje
się jednak, że nie zwalnia to z obowiązku
wskazania pierwotnego miejsca publikacji.
SŁUŻBOWY AUTOPLAGIAT
Zgodnie z artykułem 126 ustęp 3 punkt b
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
rektor może rozwiązać stosunek pracy
z mianowanym nauczycielem akademic
kim bez wypowiedzenia w przypadku,
między innymi, popełnienia innego niż
wymienione wprost w tym przepisie
oszustwa naukowego stwierdzonego pra
womocnym orzeczeniem komisji dyscy
plinarnej. Wydaje się, że można jako takie
oszustwo zakwalifikować autoplagiat.
Tym bardziej jeśli w przepisach uczelnia
nych znajdują się stosowne obostrzenia.
Na przykład, w punkcie 8. Akademickiego
Kodeksu Wartości Uniwersytetu Jagiel
lońskiego5, między innymi, autoplagiat
określono jako uchybienie zasadzie sa
modzielności, godną potępienia postawę
etyczną oraz ciężkie naruszenie prawa.
Ponadto, jeśli przyjąć, że autoplagiat
jest przejawem naruszenia dobrych oby
czajów w nauce6, może on skutkować
wznowieniem przez Centralną Komisję ds.
Stopni i Tytułów postępowania w sprawie
nadania tytułu/stopnia naukowego. To
z kolei może prowadzić do stwierdzenia
jego nieważności.
CO NIE JEST AUTOPLAGIATEM?
Z pewnością nie stanowią autoplagiatu
wydania poprawione pracy naukowej,
wznowienia i przedruki. Należy przy tym
zaznaczyć, że dany materiał był już wcześ
niej publikowany. Wydaje się, że można to
również odnieść do wydawania tłumaczeń
własnych publikacji na języki obce.
Autoplagiatem nie będzie także stwo
rzenie kolejnego dzieła na ten sam temat,
o ile informacje w nim zawarte nie przy
biorą identycznej formy. Trzeba jednak
zważać na specyfikę niektórych dziedzin

wiedzy, która powoduje, że nie zawsze
jest możliwe językowe przedstawienie
tych samych założeń w odmienny sposób.
Ponadto w praktyce naukowej badacze
nierzadko osiągają własny styl pisania,
co może przekładać się na pewien stopień
podobieństwa w ich tekstach naukowych.
Najprostszą metodą uniknięcia zarzutu
autoplagiatu jest prawidłowe cytowanie
źródeł7.
PODSUMOWANIE
Wiele dziedzin działalności naukowej
i artystycznej bazuje na odwołaniach, cyto
waniu, zapożyczaniu, inspiracji, polemice
czy (auto)krytyce. Powinno się zatem
podchodzić z ostrożnością do zarzutu
kryptopowielania, aby nie powodować
zahamowania postępów nauki. Pisanie
bowiem o tym samym lub wykorzysty
wanie tych samych fragmentów/tabel/roz
działów/wyników badań wcale nie musi
stanowić autoplagiatu. Może być czymś
normalnym, a nawet godnym pochwały,
jak wydawanie poprawionych, zaktuali
zowanych lub poszerzonych wersji swoich
prac. Należy to tylko jasno zaznaczyć.
Należy przy tym wyraźnie stwierdzić,
że autoplagiat nie jest odmianą plagiatu.
Niemniej, zarówno za jedno, jak i drugie

zachowanie naukowca mogą spotkać
dotkliwe konsekwencje cywilnoprawne,
finansowe i służbowe.

Mariusz Kusion
Podstawa prawna:
Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.
Ustawa z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U.
z 2016 r., poz. 882 z późn. zm.
Ustawa z 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym,
Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r.,
poz. 121 z późn. zm.

1

2

3

4

5
6

7

Vide J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Banasiuk, Pojęcie i istota
zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej, „Państwo
i Prawo”, nr 3/2012, s. 14.
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010,
s. 98.
Więcej na temat plagiatu naukowego w „Alma Mater”
nr 187, październik 2016, s. 101 (M. Kusion, Plagiat? Reaguj!), oraz w „Alma Mater” nr 189–190, grudzień–styczeń 2016/2017, s. 129 (M. Kusion, Konsekwencje plagiatu).
Szerzej o prawie cytatu w „Alma Mater” nr 186, lato 2016,
s. 52 (M. Kusion, Legalne cytowanie w pracy naukowej).
Senat UJ przyjął dokument 25 czerwca 2003.
Vide H. Izdebski, J. Zieliński, Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz, „Lex”, nr 8761.
Tak, między innymi, w: J.M. Doliński, Prawne konsekwencje autoplagiatu, „Rzeczpospolita” z 2 stycznia 2013, s. C7;
Wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim, http://www.ease.org.uk
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Spotkanie absolwentów rocznika 1966 z władzami UJ CM

w chwilach szczęścia, jak nieszczęścia,
o naszej misji niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi, którą wypełniamy od lat już
pięćdziesięciu.
Zaraz po mszy, w budynku naprze
ciwko, w sali wykładowej Collegium
Nowodworskiego zwrócił się do nas rektor
UJ (nareszcie, po latach, medyk) prof.
Wojciech Nowak, a potem prorektor ds.
Collegium Medicum prof. Tomasz Gro
dzicki. Obaj gratulowali nam wspaniałego
jubileuszu i przypominali o wierności

zasadom i tradycjom uniwersyteckim,
panującym w polskiej medycynie od XIV
wieku. Pamiątkowe dyplomy 50lecia
ukończenia studiów wręczył nam dziekan
Wydziału Lekarskiego UJ prof. Maciej
Małecki.
Na zakończenie oficjalnej części na
szego uroczystego spotkania nie mogło
zabraknąć uniwersyteckiego wykładu.
Wygłosił go z wielką swadą kierownik
Zakładu Historii Medycyny UJ CM prof.
Ryszard Gryglewski jun., przypominając

ALMA MATER
nr 191 Wydziału Lekarskiego i Wydziału Stomatologii z roku 1966
Absolwenci
ówczesnej Akademii Medycznej podczas zjazdu koleżeńskiego na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego;
24 września 2016

Fot. Jerzy Sawicz

lat minęło jak jeden dzień... nucili
śmy, patrząc na Koleżanki i Kole
gów, z którymi w roku 1966 kończyliśmy
studia na ówczesnej Akademii Medycznej
w Krakowie. Spośród 193 absolwentów
Wydziału Lekarskiego i 58 z Wydziału
Stomatologii z 1966 roku zjechała się
silna grupa 84 uczestników. Silna – jeśli
zważyć, że wszyscy jesteśmy po siedem
dziesiątce i rezydujemy w różnych regio
nach kraju i świata (w Kanadzie, USA,
Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Niemczech).
Silna także dlatego, że jest w tym gronie
sześciu tytularnych profesorów, jeden
doktor habilitowany, trzech dyrektorów
szpitali i spory oddział wybitnych specjali
stów w rozmaitych dziedzinach medycyny.
Cytując Ericha Segala, spotkali się raz
jeszcze, aby w krótkim czasie odkryć, że
lubią się nawzajem. Spotkaliśmy się, by
odkryć, że lubimy nasz Uniwersytet Ja
gielloński, stary Kraków naszej młodości
i wspomnienia.
Jubileuszowe spotkanie odbyło się 24
września 2016. Zaraz po rejestracji wszyst
kich uczestników ksiądz prof. Tadeusz
Panuś, proboszcz kolegiaty akademickiej
św. Anny, przemówił do nas serdecznie
podczas okolicznościowego nabożeństwa,
nawiązując, między innymi, do wiersza
Jana Pawła II: Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens... W homilii nie zabrakło też
uwag o potrzebie umiaru i rozsądku, tak

Tadeusz Niedźwiedzki

Jerzy Sawicz

sylwetki naszych najwspanialszych profe
sorów, podkreślając ciągłość uniwersytec
kich dociekań i odkryć naukowych.
Ten znakomity wykład uzmysłowił
nam raz jeszcze, jak wielu pokoleniom wy
bitnych uczonych, medyków, humanistów
i pedagogów zawdzięczamy naszą wiedzę
i lekarskie wychowanie.
Podczas dalszej, już nieoficjalnej,
części spotkania odkrywaliśmy ponownie,
jak bardzo wzajemnie się lubimy, wspomi
nając z rozrzewnieniem zabawne epizody
naszej studenckiej, krakowskiej historii.
Jubileuszowe spotkanie odbyło się
dzięki inicjatywie i organizacyjnym wy
siłkom Ireny WójcikLöwenhoff, Włodzi
mierza Drożdża, Tadeusza Niedźwiedzkie
go, Wojciecha Radło i Alfreda Reronia.

Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki
wręcza pamiątkowe dyplomy
z okazji 50-lecia ukończenia studiów

SPOTKANIE W KŁOBUCKU
a zaproszenie Ponadregionalnego
Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wie
niawa” oraz działającego pod patronatem
Uniwersytetu Jagiellońskiego Zespołu
Szkół nr 2 im. Księdza Jana Długosza 20
grudnia 2016 w Kłobucku gościł prof.
Franciszek Ziejka. W Miejskim Ośrod
ku Kultury, w ramach obchodów Roku
Henryka Sienkiewicza w Polsce, profesor

wygłosił wykład poświęcony autorowi Quo
vadis. Po spotkaniu z młodzieżą profesor,
w towarzystwie dyrektor Zespołu Szkół
nr 2 w Kłobucku im. Ks. Jana Długosza
Elżbiety Sławuty, Marka Śliwińskiego
i Andrzeja Sękiewicza, złożył wiązankę
kwiatów pod pomnikiem Jana Długosza.
Ponadregionalne Stowarzyszenie Edu
kacyjne „Wieniawa” działa od ponad 16

lat. W organizowanych przez nie przed
sięwzięciach, oprócz zaprzyjaźnionego ze
Stowarzyszeniem prof. Franciszka Ziejki,
uczestniczą także inni profesorowie UJ.
Warto przypomnieć, że wykłady w Kło
bucku wygłosili także prof.prof. Jerzy
Wyrozumski, Antoni Jackowski, Wła
dysław Stróżewski, Krzysztof Baczkow
ski, Andrzej Chwalba.

Red.

Andrzej Sękiewicz

N
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VARIA

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

P

rzedstawiciele krakowskiego środowi
ska akademickiego zgromadzili się 21
grudnia 2016 w auli Collegium Novum na
dorocznym przedświątecznym spotkaniu
opłatkowym. – Spotykamy się dziś całą
akademicką rodziną Krakowa, aby z głębi
serca składać sobie życzenia dobrych,
pięknych, spokojnych świąt, aby podkreślić to, że okazujemy sobie szacunek,

108
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życzliwość i zrozumienie – mówił podczas
uroczystości rektor UJ prof. Wojciech No
wak. Fragment Pisma Świętego odczytała
przewodnicząca Samorządu Studentów UJ
Patrycja Piłat.
– Z narodzinami Jezusa nastaje prawdziwy pokój – pax in hominibus. Ten dar
rodzi się w człowieku, nie przychodzi z
zewnątrz. Chrystus rodzi się w znaku sła-

bości, nie w sile, nie w przemocy. Zbiera
przy żłóbku wszystkich – prostaczków i mędrców, możnych i wykluczonych – mówił
biskup Grzegorz Ryś, który pobłogosławił
opłatki. Spotkanie wypełniły kolędy, któ
re zebrani śpiewali wspólnie z Chórem
Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata
Jagellonica. Następnie składano sobie
życzenia, łamiąc się opłatkami.

Biskup Grzegorz Ryś pobłogosławił opłatki

Fot. Anna Wojnar

Przemawia rektor UJ prof. Wojciech Nowak

ALMA MATER nr 191
Przewodnicząca Samorządu Studentów UJ Patrycja Piłat
odczytała fragment Pisma Świętego

Spotkanie zakończyło wzajemne składnie życzeń
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NOWOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
S

potkanie noworoczne Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetu Jagielloń
skiego (SA UJ) odbyło się 14 stycznia w
auli Collegium Novum. W uroczystości,
oprócz członków Stowarzyszenia, wzięli
udział również rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, prorektor UJ prof. Dorota Malec,

prof. Franciszek Ziejka oraz prof. Piotr
Laidler. Zebranych gości powitał nowy
prezes SA UJ dr hab. Radosław Rybkow
ski. Rektor złożył wszystkim uczestnikom
spotkania, w imieniu władz uczelni, no
woroczne życzenia. Zgromadzeni goście
wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu

Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.
Tradycyjnego poświęcenia opłatków do
konał ksiądz infułat Władysław Gasidło.
Uroczystość była również okazją do wrę
czenia kwiatów i adresu gratulacyjnego
prof. Marcie Doleżal, która przez ostatnie
lata pełniła funkcję prezesa SA UJ.

Uroczystego poświęcenia opłatków dokonał ksiądz infułat Władysław Gasidło. Po prawej nowy prezes SAUJ dr hab. Radosław Rybkowski

W rozmowie z rektorem należąca do zarządu SAUJ Krystyna Dec

Fot. Anna Wojnar

Podziękowania dla prof. Marty Doleżal
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Przedstawicielki SAUJ oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki' w towarzystwie rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka i prof. Franciszka Ziejki

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE SENIORÓW
19

wydziałów, kanclerz i kwestor. W imieniu
całej społeczności akademickiej rektor UJ
prof. Wojciech Nowak złożył zebranym
życzenia radosnych, ciepłych, rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślno
ści w Nowym Roku. Podkreślił również,

że spotkanie opłatkowe to wyjątkowa
okazja do przezwyciężenia podziałów
między ludźmi, co przynosi radość i po
kój. Uroczystość uświetnił koncert kolęd
w wykonaniu Chóru Akademickiego UJ
Camerata Jagellonica.

Fot. Anna Wojnar

grudnia 2016 w Collegium Maius
odbyło się tradycyjne spotkanie
świąteczne emerytowanych profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym
uczestniczyli również przedstawiciele
władz UJ: rektor, prorektorzy, dziekani
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE HUNGARYSTÓW
J

Od lewej były kierownik Zakładu prof. Marek Stachowski, konsul generalny Węgier prof. Adrienne Körmendy, małżonka konsula Sándora Nedeczkyego Szonja Szesztai, emerytowany pracownik Zakładu dr Etelka
Kamocki, wdowa po byłym kierowniku Zakładu śp. prof. Józefie Bubaku Zofia Łukawiecka-Bubak, dyrektor
Instytutu Językoznawstwa prof. Jadwiga Waniak i kierownik Zakładu dr hab. Grzegorz Bubak

formie odnosił się do zmagań z językiem
węgierskim krakowskich hungarystów.
Później uczestnicy spotkania, degustując wę

gierskie i polskie specjały świąteczne, mogli
swobodnie porozmawiać w miłej atmosferze
nie tylko na tematy naukowe.
GB
Katarzyna Horabik

Aleksandra Marszałek

Aleksandra Marszałek

ak co roku, w Zakładzie Filologii Węgier
skiej tuż przed świętami Bożego Narodze
nia 2016 odbyło się spotkanie pracowników
i studentów oraz zaproszonych przyjaciół
z Węgier. Obecna była także konsul ge
neralny Węgier prof. Adrienne Körmendy
i konsul Sándor Nedeczky z rodziną. Goście
przekazali wspaniały prezent w postaci kil
kudziesięciu książek węgierskich autorów.
Spotkania opłatkowe mają w Zakładzie
długą tradycję. Podczas części oficjalnej stu
denci II roku zaprezentowali przygotowany
program artystyczny, który w żartobliwej

Uczestnicy spotkania świątecznego w siedzibie Zakładu Filologii Węgierskiej
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CHIŃSKI
ROK KOGUTA

Fot. Anna Wojnar

20 stycznia 2017 w Auditorium
Maximum powitano chiński Rok
Koguta. Podczas uroczystej gali
widzowie podziwiali spektakl
przygotowany przez artystów
Opery Pekińskiej, którzy wystąpili
w Krakowie po raz pierwszy
w historii. Przedsięwzięcie zostało
zorganizowane przez Instytut
Konfucjusza w Krakowie.
Opera Pekińska to symbol kultury
Chin i najsłynniejsza forma
chińskiego teatru muzycznego
o dwustuletniej historii.
Przedstawienie łączy w sobie
niezwykły śpiew, wspaniałe stroje
i maski, pokazy akrobatyczne
oraz piękną muzykę graną
na tradycyjnych chińskich
instrumentach. W programie
gali znalazły się fragmenty kilku
najsłynniejszych oper pekińskich,
zawierających zarówno
wzruszające, romantyczne sceny,
jak i mrożące krew w żyłach
pokazy walki oraz dowcipne
skecze

W uroczystości uczestniczyli: dyrektor Instytutu Konfucjusza dr Joanna Wardęga (która poinformowała, że jednostka otrzymała prestiżowy tytuł
ALMA MATER nr 191
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Instytutu Konfucjusza Roku) oraz prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ prof. Zdzisław Mach
oraz radca ds. kultury Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej Cai Lian

POSTSCRIPTUM

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
nadane od maja do sierpnia 2016
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UJ

Doktoraty
Olga Sachanbińska
Adam Pawluk
Nicholas Ghazal
Marcin Przybysz
Jakob Maziarz
Zbigniew Długosz
Grzegorz Blicharz

Doktoraty
Anna Kozińska
Łukasz Kuśmierz
Małgorzata Mochol-Grzelak
Mariusz Wojciechowski
Karol Dąbrowski
Sebastian Kupny
Jinesh Kallunkathariyil Sebastian

Habilitacje
Marcin Czepelak
Arkadiusz Radwan

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Doktoraty
Agnieszka Moska
Magdalena Kosno
Joanna Kłosowska
Izabela Nawrot-Adamczyk
Tomasz Kochan
Miłosz Puczydłowski
Marta Soniewicka
Jacek Wawer

Habilitacje
Elżbieta Przybył
Grzegorz Iniewicz
Maria Świątkiewicz-Mośny

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Doktoraty
Katarzyna Moskal
Magdalena Wąsowska
Tomasz Dziedzic
Wioleta Jakubas
Michał Kasiński

Doktoraty
Agnieszka Mielniczek
Frank Weilandt
Damian Brzyski
Tomasz Kobos
Jiangfeng Han
Aleksander Czechowski
Habilitacje
Łukasz Kosiński
Rafał Pierzchała
Jakub Kozik

WYDZIAŁ CHEMII

Doktoraty
Joanna Gryboś
Dominika Pawcenis
Bartosz Marszałek
Patrycja Gołębiowska
Klaudyna Śpiewak
Habilitacje
Mariusz Mitoraj

Tytuły profesora
Lucjan Chmielarz
Szczepan Zapotoczny

Habilitacje
Marcin Starzyński
Tytuły profesora
Dariusz Czaja

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Doktoraty
Olga Bartosiewicz
Alexander Horak
Luca Palmarini
Marta Ruda

Habilitacje
Renata Bura
Andrzej Feret
Jadwiga Kita-Huber
Aleksander Wawrzyńczak

WYDZIAŁ POLONISTYKI

Doktoraty
Karolina Makieła

Doktoraty
Agnieszka Starowicz
Tomasz Kowalczyk
Jolanta Kolczyk
Eliza Płaczkowska
Justyna Marchewka
Joanna Danielewicz
Łukasz Pijanowski
Iwona Giska
Wojciech Wróblewski
Marzena Kozyra

Habilitacje
Maciej Pabijan
Katarzyna Knapczyk-Stwora

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Habilitacje
Justyna Kiliańczyk-Zięba

Doktoraty
Karolina Myśliwiec
Krzysztof Dudek
Tomasz Zacłona
Anna Kawalec

Tytuły profesora
Andrzej Hejmej
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WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ

ALMA MATER nr 191

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH

Doktoraty
Sławomir Przybyło
Krystian Spodaryk
Rafał Opulski
Magdalena Gąsior
Wojciech Kasprowski
Michał Dulak
Habilitacje
Dominik Sieklucki
Krzysztof Koźbiał

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII

Doktoraty
Eliza Zimoląg
Julia Borowczyk-Michałowska
Małgorzata Figiel
Mateusz Wawro
Sebastian Pintscher
Joanna Marczyńska
Jakub Kochan
Mariusz Gogól
Kamil Solarczyk

WYDZIAŁ LEKARSKI

Doktoraty
Paweł Novák
Michał Owsiak
Krzysztof Bryniarski
Grzegorz Filip
Joanna Chrzanowska-Waśko
Maryla Kocowska
Katarzyna Krawczyk
Radosław Litwinowicz
Michalina Malec-Litwinowicz
Habilitacje
Tomasz Miszalski-Jamka
Tytuły profesora
Maciej Tęsiorowski

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Doktoraty
Magdalena Zając
Agata Franczyk

Habilitacje
Grażyna Chłoń-Rzepa

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Doktoraty
Tomasz Maicki
Jaśmina Żwirska
Izabella Grzyb
Maciej Chwała
Anna Andrychiewicz
Ewa Błaszczyk-Bębenek
Anna Rybaczka-Gacek

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
28 listopada

Prorektor S. Kistryn wziął udział w sesji
inaugurującej polsko-francuskie sympozjum
naukowe dotyczące współpracy regionów
Małopolski i Centre Val de Loire w zakresie
nauk o życiu, wygłaszając prezentację na
temat potencjału naukowego UJ.
Prorektor S. Kistryn przyjął delegację Uralskiego Uniwersytetu Federalnego w Jekaterynburgu z prorektorem ds. badań dr.
Władimirem Krużajewem na czele.

i J. Popiel uczestniczyli w uroczystym
spotkaniu z profesorami UJ odchodzącymi
w 2016 roku na emeryturę.

6 grudnia

Prorektor S. Kistryn wziął udział jako współorganizator (wraz z Centrum Kopernika
Badań Interdyscyplinarnych) w otwartym
wykładzie sir Rogera Penrose’a.

7–9 grudnia

30 listopada

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył XVII
Międzynarodowych Warsztatach Kardiologii Interwencyjnej „New Frontiers in
Interventional Cardiology” (NFIC).

1–2 grudnia

Prorektor D. Malec uczestniczyła w spotkaniu z delegacją białoruską, z Aliaksandrem
Samujliczem, dyrektorem Centrum Stosunków Międzynarodowych przy Ministerstwie
Edukacji Republiki Białorusi, na czele.

Prorektor A. Edigarian wziął udział w premierze filmu Normalny, sensowny, biologiczny psycholog. Rzecz o profesorze Janie
Kaiserze w Instytucie Psychologii UJ.

Rektor W. Nowak uczestniczył w gali wręczenia nagród Research Impact Leaders
Award 2016, która odbyła się w Warszawie
w ramach konferencji Polskie uczelnie
w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą. Podczas
uroczystości Uniwersytet Jagielloński został
uhonorowany nagrodą w dziedzinie Life
Science and Agricultural Sciencies za bardzo
wysoki poziom umiędzynarodowienia publikacji oraz cytowalność znacznie przekraczającą średnią światową w tej dziedzinie.
Prorektor D. Malec uczestniczyła w otwarciu wystawy Irlandzki zryw, zorganizowanej
w Collegium Paderevianum, z udziałem
zastępcy ambasadora Irlandii w Polsce
Padraiga Francisa.

2 grudnia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w I Małopolskim Dniu Osób Niepełnosprawnych.
Prorektor D. Malec uczestniczyła w premierowym pokazie edukacyjnego filmu
z audiodeskrypcją Inne spojrzenie, zrealizowanego przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.

3 grudnia

Prorektor A. Edigarian spotkał się z ambasadorem Republiki Armenii w związku
z rocznicą 650-lecia powstania diaspory ormiańskiej w Polsce i 25-lecia stosunków dyplomatycznych między Polską a Armenią.

5 grudnia

Rektor W. Nowak oraz prorektorzy A. Edigarian, T. Grodzicki, D. Malec, S. Kistryn

9 grudnia

14 grudnia

Rektor W. Nowak, prorektorzy D. Malec
i J. Popiel wzięli udział w uroczystości
zorganizowanej w Sali Senackiej Collegium
Novum, podczas której minister Wojciech
Kolarski z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Stanisława Siessa-Krzyszkowskiego z Wydziału Polonistyki UJ.
Prorektor S. Kistryn otworzył galę Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „Sapere Auso”,
nagradzającej najbardziej utalentowanych
uczniów i studentów województwa małopolskiego.

16 grudnia

Prorektor D. Malec reprezentowała władze
UJ podczas meczu charytatywnego UJ
z AGH, zorganizowanego w hali TS Wisła
Kraków.

17 grudnia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w uroczystości zakończenia obchodów 35-lecia
Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie oraz
20-lecia poświęcenia domu hospicyjnego,
zorganizowanej przez zarząd Towarzystwa.

19 grudnia

Prorektor D. Malec uczestniczyła w zorganizowanej w auli Collegium Novum
konferencji Zmiany w systemie zamówień
publicznych.

11–12 stycznia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w zorganizowanej w Łodzi Konferencji Rektorów
Akademickich Uczelni Medycznych.

11–13 stycznia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w Darmstadt w międzynarodowej konferencji
EuNPCC Town Meeting 2017 – Long Range
Plan.

13 stycznia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w Mistrzostwach Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Narciarstwie Alpejskim w Białce Tatrzańskiej-Kaniówce.

20 stycznia

Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystości, jaka odbyła się w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa z okazji zakończenia prezydencji Republiki Słowackiej
i rozpoczęcia prezydencji Republiki Malty
w Radzie Unii Europejskiej.
Prorektor J. Popiel wziął udział w promocji
serii wydawnictw poświęconych Stanisławowi Wyspiańskiemu, opublikowanych
przez pracowników i doktorantów Wydziału Polonistyki UJ.

INNE WYDARZENIA
20 września

Wino uniwersyteckie Jutrzenka 2015 zostało docenione podczas międzynarodowego
konkursu win uniwersyteckich zorganizowanego w Mariborze, zdobywając trzecie
miejsce w kategorii win białych.

30 listopada

Dr hab. Adam Roman został jednym
z dwóch zwycięzców organizowanego
przez Polskie Towarzystwo Informatyczne
konkursu na najlepszą polską książkę informatyczną 2016 roku. Naukowiec z Instytutu
Informatyki UJ został nagrodzony za pracę
Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia, wydaną przez
PWN.

6 grudnia

Budynek Collegium Maius i Dom Ronalda
McDonalda przy Uniwersyteckim Szpitalu
Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zostały
wyróżnione w 10. edycji konkursu architektonicznego „Kraków bez barier”. Wyniki
ogłoszono podczas uroczystej gali, która
odbyła się 5 grudnia w Sali im. Henryka
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Siemiradzkiego w Galerii Sztuki Polskiej
XIX Wieku w Sukiennicach.

7 grudnia

Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji UJ prof. Piotr Kardas został
wybrany na wiceprezesa Naczelnej Rady
Adwokackiej (NRA). Decyzję o nominacji
podjęto podczas posiedzenia plenarnego
NRA. Rada jest organem samorządu zawodowego adwokatów wykonujących zawód
zaufania publicznego. Samorząd adwokatów działa pod ochroną konstytucji RP.

8 grudnia

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) po raz
25. przyznała Nagrody FNP, które cieszą się
opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało czterech
wybitnych polskich uczonych: profesorowie
Jan Kozłowski i Józef Spałek z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej i prof. Bogdan Wojciszke
z Uniwersytetu SWPS. Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się 8 grudnia 2016 na Zamku
Królewskim w Warszawie.

12 grudnia

Projekt „Innowacyjny test diagnostyczny
do wykrywania zakażeń Streptococcus
agalactiae i nosicielstwa wśród ciężarnych”, którego kierownikiem jest dr hab.
Monika Brzychczy-Włoch z Wydziału
Lekarskiego UJ CM, otrzymał 1,1 miliona
złotych dofinansowania w drugiej edycji
programu „Tango”. Konkurs jest wspólną
inicjatywą Narodowego Centrum Nauki
(NCN) oraz Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR).
Prodrobot – nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny trafił do małych pacjentów
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie-Prokocimiu (USD). Dzięki akcji „wyBIEGAM poMOC”, zorganizowanej
przez Fundację Tesco Dzieciom, udało się
zgromadzić 200 000 złotych. W 5. Biegu
Charytatywnym na linii startu stanęło około
trzech tysięcy biegaczy.

21 grudnia

Minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin przyznał nagrody:
– za wybitne osiągnięcia naukowe – prof.
Szczepanowi Zapotocznemu z Wydziału
Chemii UJ,
– za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej – prof. Pawłowi Moskalowi
z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej UJ.

10 stycznia

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu
UJ podjęta została uchwała w sprawie
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poszanowania ładu demokratycznego
w Polsce.
Dr Daniel Cichy z Wydziału Historycznego
UJ został powołany przez wicepremiera,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego
Piotra Glińskiego na stanowisko dyrektora
Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
(PWM). Nominowany od maja ubiegłego
roku był zastępcą dyrektora PWM, a od
stycznia 2013 roku redaktorem naczelnym
Wydawnictwa.

11 stycznia

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki
i sztuki. Wśród nominowanych znalazło
się sześcioro naukowców z Uniwersytetu
Jagiellońskiego:
• Grażyna Bochenek, profesor nauk medycznych
• Zofia Fabiańska, profesor nauk humanistycznych
• Elżbieta Górska, profesor nauk humanistycznych
• Magdalena Kostkiewicz, profesor nauk
medycznych
• Grzegorz Niziołek, profesor nauk humanistycznych
• Krzysztof Rutkowski, profesor nauk
medycznych

16 stycznia

Mateusz Tatara, student II roku fizjoterapii
na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ, uratował
życie swojej niepełnosprawnej sąsiadce,
wynosząc ją podczas pożaru z płonącego
mieszkania.

ZMARLI
Prof. Piotr Poźniak – wybitny muzykolog, długoletni pracownik UJ. Kierownik
Katedry Historii i Teorii Muzyki w latach
1983–1987. Przedstawiciel asystentów
i adiunktów w Radzie Wydziału i w Senacie UJ oraz wiceprzewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” na UJ.
Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
„Solidarności”, członek zarządu Komitetu
Obywatelskiego Miasta Krakowa. Zmarł
23 listopada 2016.
Prof. Paweł Sarnecki – kierownik Katedry
Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa
i Administracji UJ w latach 1988–2009.
Współtwórca Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 roku jako stały ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Przez wiele lat główny specjalista
do spraw legislacji w Biurze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Członek Komitetu
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,

członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
(przez dwie kadencje). Autor wielokrotnie
wznawianego podręcznika akademickiego
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej
Polskiej. Zmarł 28 listopada 2016.
Dr Andrzej Waloszek – wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
Adiunkt w Zakładzie Fizjologii i Biochemii
Roślin. Zmarł 29 listopada 2016.
Dr inż. Maciej Górkiewicz – emerytowany nauczyciel akademicki i wieloletni
pracownik Zakładu Epidemiologii i Badań
Populacyjnych w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ
CM. Zmarł 29 listopada 2016.
Helena Zgud – pracownik Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika. Zatrudniona w latach 1968–1978 w Instytucie
Biochemii Lekarskiej. Zmarła 6 grudnia
2016.
Władysław Galon – długoletni pracownik
Działu Administrowania Nieruchomościami UJ. Zmarł 16 grudnia 2016.
Barbara Jaszczyńska – pracownik Jagiellońskiego Centrum Językowego, długoletni
nauczyciel akademicki, wykładowca języka niemieckiego. Zmarła 19 grudnia 2016.
Aleksandra Koralewska – w latach 1976–
1981 zatrudniona w Zespole ds. Organizacji i Planowania Akademii Medycznej im.
Mikołaja Kopernika. Zmarła 11 stycznia
2017.
Dr Danuta Patkaniowska – emerytowany
starszy kustosz dyplomowany, przez ponad trzydzieści lat związana z Biblioteką
Jagiellońską. Kierownik Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych
w latach 2005–2015. Członek Rady Bibliotecznej w latach 2008–2016. Odznaczona
złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
Zmarła 13 stycznia 2017.
Informacje zebrał i opracował
rzecznik prasowy UJ Adrian Ochalik.

PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNCTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Irena Gruchała
„W tym streszczało się niejako
moje życie”. Lwowski księgozbiór
Heleny Dąbczańskiej (1863–1956)
jako wyraz kultury książki epoki
Księgozbiór Heleny Dąbczańskiej powstał we
Lwowie na przełomie XIX i XX wieku. Celem
kolekcjonerki była nie tylko realizacja własnej
pasji bibliofilskiej, ale także zachowanie zbio
rów dla przyszłych pokoleń. Dlatego jeszcze
za życia przekazała je Muzeum Narodowemu
w Krakowie. Niniejsza monografia przedstawia dzieje biblioteki i ana
lizę jej zawartości na tle zjawisk charakterystycznych dla lwowskiej
kultury książki tamtych czasów. Przedmiotem opisu są utwory autorów
kresowych, bibliofile, miejsca nabywania książek oraz oprawy lwow
skich introligatorów.
Publikacja może być interesująca nie tylko dla historyków książki, lecz
także dla osób, które chcą poznać losy niezwykłej postaci, jaką była
Helena Dąbczańska, i czasy, kiedy życie toczyło się powoli, a „stara
książka chodziła w blasku”.
Autorka przez wiele lat pracowała w Bibliotece Jagiellońskiej. Obecnie
wykłada w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.

Karl E. Weick
Tworzenie sensu w organizacjach
Tradycyjna teoria organizacji oraz badania
w tej dziedzinie opierały się na założeniu, że
istotą funkcjonowania organizacji jest racjo
nalne podejmowanie decyzji strategicznych.
Taki model ignoruje jednak wewnętrzną zło
żoność i niejednoznaczność tego, co dzieje
się w prawdziwych organizacjach i ich oto
czeniu. Dzieło Karla Weicka jest poświęcone
procesowi tworzenia sensu w organizacjach.
To niekończący się proces konstruowania rzeczywistości, który polega
na tym, że ludzie retrospektywnie nadają sens sytuacjom, w jakich się
znaleźli. W ten właśnie sposób kształtują się zarówno struktury orga
nizacyjne, jak i procesy organizowania. Konfrontując czytelnika z po
jęciem tworzenia sensu, Weick szczegółowo omawia takie kwestie, jak
historia pojęcia, jego unikatowość, odmiany i zastosowania w różnych
sytuacjach, ale także właściwości ogólne. Książkę kończą rozważania
na temat przyszłości badań tworzenia sensu oraz przydatności tego po
jęcia w praktyce.

Monika Kwaśniewska
Pytanie o wspólnotę.
Jerzy Grzegorzewski i Jan Klata
Doprawdy nieczęsto się zdarza, aby rozprawa
naukowa pozostawała w tak bliskim związku
z bieżącym życiem teatralnym i jednocześnie
z życiem publicznym, co więcej, aby tak udat
nie łączyła konieczny dystans badawczy z sil
nym zaangażowaniem osobistym, tak trafnie
diagnozowała stan emocji zbiorowych, tak
wszechstronnie rozpatrywała konstelację na
warstwiających się okoliczności. Największą zdobyczą pracy są świet
nie uargumentowane rewizje interpretacyjne, poprzedzone precyzyj
nymi analizami przedstawień i przenikliwymi analizami recenzji jako
przejawów dyskursu publicznego.
Z recenzji Zbigniewa Majchrowskiego

Justyna M. Bugaj
Uniwersyteckie strategie
rozwoju zawodowego
nauczycieli akademickich w Polsce
Praca nauczyciela akademickiego jest uzależ
niona od ciągłego, nie tylko samodzielnego, roz
woju. To sformułowanie dość oczywiste, choć
oczywiste nie są związane z nim decyzje oraz
pytania, na które należy wcześniej odpowiedzieć.
Na przykład: jak, kiedy, gdzie i w jakim kierunku
nauczyciel akademicki powinien się rozwijać?
Czy może liczyć na uczelniane wsparcie tego (samodzielnego) rozwoju,
czy też sam powinien decydować o kierunku, sposobie, metodach i narzę
dziach, które wykorzysta do doskonalenia realizacji zadań zawodowych?
A równocześnie – w jaki sposób organizacyjnie przeprowadzać proces
rozwojowy nauczycieli akademickich? Jak ukierunkować ich rozwój, aby
był to proces skuteczny, sprawny i efektywny, umożliwiający realizację
różnych celów uczelni?
Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich
w Polsce to unikatowa pozycja na polskim rynku wydawniczym. Oprócz
analizy teoretycznej i praktycznej owych zagadnień, przedstawia autorski
model strategicznego rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich
na uniwersytecie, opracowany na podstawie badań własnych. Zakłada on
równe zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, a szczególnie
nauczycieli akademickich i władz uczelni. Postuluje wybór jednej (domi
nującej) z czterech proponowanych strategii rozwoju zawodowego na
uczycieli akademickich do wspierania przez uczelnię, przy ograniczaniu
innych możliwości i kierunków rozwojowych.
Książka została napisana na podstawie aktualnej literatury przedmiotu,
jest także wynikiem ośmiu lat badań autorki związanych ze szkolnic
twem wyższym w Polsce i na świecie, prowadzonych podczas współpracy
z Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ. Przeznaczona jest dla
osób zainteresowanych rozwojem zawodowym nauczycieli akademickich
na uniwersytecie, w tym szczególnie studentów i doktorantów planują
cych karierę na uczelniach, oraz dyrektorów, dziekanów i rektorów (władz
uczelni) odpowiadających za kształt i kierunek rozwoju zawodowego na
uczycieli akademickich.
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Karolina Feć
Nihilizm instynktowny.
Figura Meksykanina
w filozofii Octavia Paza,
jej źródłach i ujściach
Zdecydowanym walorem publikacji jest nie
tylko to, że wypełnia generalną lukę w polskich
badaniach nad filozofią latynoamerykańską,
ale również to, że bardzo szczegółowo traktu
je o zagadnieniach zupełnie u nas nieobecnych,
jak filozofia meksykanizmu wraz z koncepcja
mi kluczowych autorów zwrotu humanistycznego w Meksyku, filozo
ficzna strona twórczości Paza, znanego głównie jako poeta, wątek nihili
zmu w literaturze meksykańskiej. Dzięki temu książka ma szansę dotrzeć
do różnych grup czytelników: filozofów, kulturoznawców, filologów,
miłośników poezji i literatury latynoamerykańskiej, a nawet historyków
zorientowanych na problematykę Ameryki Centralnej. Autorka, zgodnie
zresztą ze swoją specjalizacją, wykracza poza Europę, by przybliżyć czy
telnikom meksykańską odsłonę nihilizmu, co czyni w sposób rzetelny,
przenikliwy i przystępny, posługując się przy tym barwnym, acz precy
zyjnym językiem.
Z recenzji Bogdana Banasiaka
Alicja Helman
Nawiedzony przez obrazy.
Twórczość filmowa
Tiana Zhuangzhuanga
Pierwsza w literaturze polskiej i światowej
monografia twórczości filmowej Tiana Zhu
angzhuanga, uznawanego powszechnie za
jednego z najwybitniejszych reżyserów Piątej
Generacji. Twórczość ta – bardzo niejednorod
na, zróżnicowana, korzystająca z odmiennych
gatunków, poetyk i konwencji wypowiedze
niowych – zostaje wpisana w rozliczne kon
teksty, a także odniesienia do zmieniających
się warunków społecznopolitycznych Chin
po rewolucji kulturalnej.
Znajdujemy tu próbę odpowiedzi na pytanie,
jak daleko może sięgać kulturowa oryginalność w wytwarzaniu sen
sów i w jaki sposób może do nich dotrzeć odbiorca europejski. Autorka
transponuje na grunt badań filmoznawczych koncepcję „drogi okręż
nej”, sformułowaną przez francuskiego sinologa François Julliena,
który uznał, że upodobanie do wypowiedzi niebezpośrednich cechuje
filozofię i literaturę chińską od starożytności, stanowiąc główny wy
znacznik chińskiej mentalności.

Poszukiwacze zaginionych znaczeń.
Perspektywa (wy)twórcy,
odbiorcy i krytyka w badaniach
nad kulturą audiowizualną
pod redakcją Kai Łuczyńskiej
i Marty Stańczyk
Tematem książki są filmy odrzucone, nie
chciane i zbędne, które wystarczyło poddać
recyklingowi, by odkryć istne wysypisko zna
czeń. Recykling ten nie równał się jednak pro
stemu zatarciu granic między kulturą niską a wysoką – interesowała
nas przede wszystkim sama dynamika procesów inkluzji i ekskluzji,
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pozornie niewinna, a w rzeczywistości polityczna, ustalająca kanony
oraz kształtująca wyobrażenia widzów nie tylko o kinie, lecz także o
rzeczywistości. Przeciwstawiając się akademickim resentymentom za
kanonem, uprawiamy semiotykę śmieci, w ramach której hegemonię
estetyki zastąpiliśmy krytycyzmem innego rodzaju, opierającym się na
diagnozie zjawisk społecznych, politycznych czy kulturowych. Dlate
go też w niniejszej publikacji Alain Resnais sąsiaduje z Lloydem Kauf
manem, niszowe kino meksykańskie z filmami studia The Asylum, zaś
ostrze krytyki skupia się na Hollywood, a nie na Bollywood.

POLSKA AKADEMIA NAUK
POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
Polski Słownik Biograficzny,
zeszyt 208 (t. 51/1)
pod redakcją: Andrzeja Romanowskiego,
Agaty Barzyckiej-Paździor,
Agnieszki Biedrzyckiej, Marii Czeppe,
Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej,
Patrycji Gąsiorowskiej, Małgorzaty
Kameli, Tomasza Latosa, Elżbiety Orman,
Mariusza Ryńcy, Stanisława Tadeusza
Sroki, Ewy Szklarskiej, Anny Wiekluk-Marianowskiej, Romana Włodka
Tom obejmuje hasła Śliwniak Józef – Śnigurski Jan. Z zakresu histo
rii średniowiecza występuje w zeszycie, między innymi, Śmił z Mo
rawicy (zm. ok. 1274), stolnik krakowski z czasów Bolesława Wsty
dliwego. Z późniejszych okresów są tu obecni: Maciej Śliwnicki (ok.
1490–1551), archidiakon, autor zbioru praw, Wawrzyniec Śmieszkowic
(1590–1646), lekarz, rektor Akademii Krakowskiej, Marcin Śmiglecki
(1563–1618), jezuita, filozof, profesor Akademii Wileńskiej, i Michał
Ślozka (zm. 1667), drukarz lwowski. W gronie postaci XVIIwiecz
nych zwraca uwagę Jakub Śmiarowski (zm. 1649), wysłannik kró
lewski do Bohdana Chmielnickiego, a z postaci czasów saskich Adam
Śmigielski (1674 – ok. 1716), dowódca w wielkiej wojnie północnej.
Ważne miejsce zajmuje, czynna w XVII–XIX wieku, rodzina Śliźniów,
a w niej Stefan Ślizień (ok. 1650–1707), referendarz litewski, wierszo
pis, i Rafał Ślizień (zm. 1817), konsyliarz Rady Nieustającej, oraz czyn
na w XVIII–XIX wieku rodzina Śniadeckich, a w niej Jan Śniadecki
(1756–1830), matematyk i astronom, rektor Uniwersytetu Wileńskiego,
oraz jego brat, Jędrzej Śniadecki (1768–1838), lekarz i chemik, profesor
Uniwersytetu Wileńskiego, a także córka Jędrzeja Ludwika Śniadecka
(1802–1866), młodzieńcza miłość Juliusza Słowackiego, potem żona
Michała Czajkowskiego – Sadyka Paszy. Z epok późniejszych warto
wymienić: Karola Śliwowskiego (1847–1933), rzymskokatolickie
go biskupa Władywostoku, Eugeniusza Śmiarowskiego (1878–1932),
adwokata, obrońcę w procesach politycznych, Józefa Śmidowicza
(1888–1962), pianistę, Franciszka Ślusarczyka (1895–1963), legio
nistę, pierwszego po drugiej wojnie światowej prezydenta Rzeszowa,
Walentego Ślusarczyka (1904–1981), księdza rzymskokatolickiego,
podpułkownika, kolekcjonera, Henryka Śniegockiego (1893–1971),
harcmistrza, powstańca wielkopolskiego, Aleksandra Śnieżkę (1896–
1975), kolekcjonera, regionalistę Wileńszczyzny, Stefana Ślopka
(1914–1995), lekarza, Janusza Śmiałka (1940–1997), przewodnika
i ratownika tatrzańskiego, oraz Tadeusza Ślusarskiego (1950–1998),
złotego medalistę na olimpiadzie w Montrealu.

Polski Słownik Biograficzny,
zeszyt 209 (t. 51/2)
pod redakcją: Andrzeja Romanowskiego,
Agaty Barzyckiej-Paździor,
Agnieszki Biedrzyckiej, Marii Czeppe,
Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej,
Patrycji Gąsiorowskiej, Małgorzaty
Kameli, Tomasza Latosa, Elżbiety Orman,
Mariusza Ryńcy, Stanisława Tadeusza
Sroki, Ewy Szklarskiej, Anny Wiekluk-Marianowskiej, Romana Włodka
Tom obejmuje hasła Śnigurski Jan – Świerczewski Eugeniusz. Z kilku
postaci średniowiecznych wybija się w zeszycie wielki książę litewski
Świdrygiełło (1370/6–1452), znany zwłaszcza z wojny toczonej ze swym
bratem, Władysławem Jagiełłą. Z czasów Rzeczypospolitej warto wy
mienić Jana Samuela Świderskiego (zm. ok. 1682), marszałka Związku
Święconego, Stanisława Świdzińskiego (1685–1761), wojewodę bracław
skiego i rawskiego, oraz Marcina Świątkowskiego (ok. 1720–1790), filo
zofa i matematyka, próbującego rozwiązać kwadraturę koła. W zeszycie
dominują postaci z XIX i XX wieku, a wśród nich: Jan Edward Świda
(1835–1917), powstaniec styczniowy, zesłaniec, Andrzej Średniawski
(1857–1931), działacz ludowy spod Myślenic, poseł i senator RP, Edmund
Świdziński (1848–1919), generał armii rosyjskiej, współorganizator Le
gionu Puławskiego w I wojnie światowej, Marian Świechowski (1882–
1934), działacz polityczny, i Wacław Świeciński (1896–1978), pułkownik
Narodowych Sił Zbrojnych. Osobną grupę stanowią postaci z dziejów
PRL: Henryk Świątkowski (1896–1970), minister sprawiedliwości, Bole
sław Świderski (1912–1969), działacz emigracyjny i współpracownik
wywiadu PRL, oraz Józef Światło (1915–1994), funkcjonariusz aparatu
bezpieczeństwa, który przed mikrofonami Radia Wolna Europa ujawniał
zbrodnie stalinizmu. Licznie reprezentowane jest grono pisarzy – wystę
pują w zeszycie Jędrzej Świderski (1768–1848?), poetalegionista, Karol
Świdziński (1841–1877), poeta, powstaniec styczniowy i uczestnik Ko
muny Paryskiej, Augustyn Świder (1886–1923), poeta i powstaniec śląski,
Alina Świderska (1875–1963), pisarka i tłumaczka, oraz Jan Śpiewak
(1908–1967), poeta. Obecni też są uczeni: Andrzej Środoń (1908–1998)
i Maria z Łańcuckich Środoniowa (1913–1995), botanicy, oraz Witold
Świda (1899–1989), prawnik, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Ważne
miejsce zajmuje Jan Świderski (1916–1988), aktor. Są tu również bracia
Wendelin (1888–1974) i Leon (1900–1980) Świerczkowie, księża misjo
narze i kompozytorzy. Zeszyt zamyka biogram Eugeniusza Świerczew
skiego (1894–1944), działacza teatralnego, oficera AK i zarazem konfi
denta gestapo (biogram nie jest zamieszczony w całości, jego dokończenie
ukaże się w zeszycie następnym).

WOLTERS KLUWER
Tadeusz Włudyka
Market Economy in Poland. A History
Książka poświęcona jest historii oraz analizie
doktrynalnoprawnej poglądów i programów
gospodarczych w II Rzeczypospolitej, ze
szczególnym uwzględnieniem różnic w poli
tyce gospodarczej. Autor opisał różnorodność
poglądów szkół ekonomicznych, a zwłaszcza
spór pomiędzy szkołą krakowską – kierowaną
przez prof. Adama Krzyżanowskiego, a etaty
stami z Brygady Gospodarczej reprezentują
cymi szkołę warszawską. Pierwsze dwudziestolecie (międzywojenne) jest
przeciwstawiane reformom 1989–2004, czyli czasu do formalnego człon
kostwa w Unii Europejskiej. Książka przeznaczona jest dla prawników,
ekonomistów, historyków i politologów w kraju i za granicą, zwłaszcza
w uczelniach prowadzących studia europejskie lub polonijne.

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Urszula Perkowska
Ksiądz profesor Władysław Chotkowski
(1843–1926) – historyk Kościoła,
działacz społeczny i kaznodzieja
Studia do dziejów
Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. XXII
Prezentowany tom przybliża sylwetkę profe
sora i rektora krakowskiej Almae Matris księ
dza Władysława Chotkowskiego, duchownego
o szerokich horyzontach, historyka Kościoła,
organizatora życia naukowego, wychowawcy młodzieży, wybitnego
kaznodziei, działacza niepodległościowego i społecznego oraz polityka,
którego publikacje są cytowane do dziś.
Ksiądz Chotkowski pochodził z Wielkopolski. Brał udział w powstaniu
styczniowym. Po studiach w seminariach w Poznaniu i Gnieźnie przyjął
święcenia kapłańskie. Studia teologiczne kontynuował w Münster, a na
stępnie został wikariuszem w Poznaniu. W okresie Kulturkampfu, w 1878
roku za działalność patriotyczną został wydalony z Poznania, był narażony
na wytaczane mu procesy, zakazywano mu sprawowania funkcji kapłań
skich. W kręgu jego zainteresowań badawczych coraz mocniej zaznaczała
się historia Kościoła. W tym czasie odnowę przechodził Wydział Teolo
giczny na Uniwersytecie Jagiel
lońskim. Postanowieniem cesa
rza Franciszka Józefa I w 1882
roku ksiądz Władysław Chot
kowski otrzymał nominację na
profesora zwyczajnego historii
Kościoła UJ.
Warto wspomnieć, że ówcześ
ni szczególnie cenili głoszone
przez niego kazania. Ksiądz
Kazimierz Panuś, badacz ka
znodziejstwa polskiego, pisał
o nim „kaznodzieja wielkich
pożegnań”. Przemawiał pod
czas pogrzebów, między inny
mi, Mikołaja Zyblikiewicza,
Józefa Ignacego Kraszewskie
Portret rektorski ks. Władysława
go, Adama Mickiewicza, Jana
Chotkowskiego z 1892 roku
Matejki, Albina Dunajewskie
go. 4 lipca 1890, podczas uroczystości sprowadzenia prochów Mickiewi
cza do katedry wawelskiej, powiedział: Któż jest ten śmiertelnik, którego
pogrzeb zostanie po wszystkie czasy niewygasłą pamiątką, jaką naród czcić
umie swoich synów? Czy to król, czy książę, czy hetman jaki? To król na
ducha bezkrólewiu, wódz na myśli bezdrożu, hetman na górnych szlakach,
kędy sama prawda tylko zwycięży. [...] On u tronu Niebios Królowej szukał
natchnienia i z polskiej mowy składał harmonijne pienie na pokrzepienie
serc ludzkich, jakby mu aniołowie dostrajali lutnie do niebiańskich tonów.
Jako duszpasterz wrażliwy na ludzką niedolę, oprócz udziału w organach
politycznospołecznych, aktywnie angażował się w działalność charyta
tywną.
Niniejsza biografia oparta jest na licznych źródłach. Są to, między innymi,
mieszcząca się w dwunastu pudłach spuścizna kanonika przechowywana
w archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie oraz materiały do działal
ności profesorskiej w Archiwum UJ.
Rzeczowy układ książki obejmuje – w części pierwszej – okres spędzony
w Wielkopolsce, lata dzieciństwa, młodość, działalność literacką i dusz
pasterską. Część druga omawia krakowski etap, w tym aktywność księ
dza jako profesora, posła do Rady Państwa, radnego miasta Krakowa oraz
działacza społecznego. Ostatni rozdział został poświęcony działalności
naukowej i popularnonaukowej, głównie w zakresie badań nad historią
Kościoła.
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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
dwudziestu jeden 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 2017 roku.
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 . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Siedziba Katedry i Zakładu Anatomii
Wydziału Lekarskiego UJ
przy ul. Kopernika 12 w Krakowie

Ogród Botaniczny UJ,
widok z Collegium Śniadeckiego UJ
Fot. Andrzej Mróz

Fot. Anna Wojnar
Fot. Anna Wojnar

n r

1 9 1

2 0 1 7

l u t y

2 0 1 7

n r

1 9 1

