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OD REDAKCJI
Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce! To zaszczytne pierwsze miejsce w Rankingu Szkół
Wyższych „Perspektywy” 2017 zajmuje razem z Uniwersytetem Warszawskim. Ogłoszenie wyników odbyło się
w Warszawie 12 czerwca 2017. Jak zaznaczył podczas
uroczystości prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”
Waldemar Siwiński, ten ranking to corocznie aktualizowana mapa jakości polskiego szkolnictwa wyższego.
Niezwykle cenna nie tylko dla kandydatów na studia, ale
także dla rektorów i władz ministerialnych.
– Nasza pozycja wśród uczelni jest jednoznaczna. To
powód do dumy i jednocześnie doskonała okazja, by
podziękować wszystkim pracownikom naukowym za ich
aktywność. Mamy 15 najlepszych kierunków studiów,
pozostałe zajęły drugie i trzecie miejsca. Tu należy zastanowić się, co zrobić, by kształcić na jeszcze wyższym
poziomie – podkreśla rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Powodów do satysfakcji jest więcej. 11 maja 2017
zakończony został kolejny etap budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.
Wkrótce na Kampus 600-lecia Odnowienia UJ do
nowego gmachu przeprowadzi się Wydział Chemii.
26 czerwca w południe uroczyście otwarto nowy budynek Instytutu Nauk Geologicznych. Tego samego
dnia ważnym wydarzeniem było też podpisanie umowy
przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława
Gowina i rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, dotyczącej przekazania Uniwersytetowi 40 milionów złotych na
rozpoczęcie przebudowy i modernizację budynku UJ
przy ul. Reymonta 4, w którym siedzibę znajdzie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Prace
budowlane mają ruszyć już pod koniec tego roku.
Obszerny materiał poświęcony uczelnianym inwestycjom zamieszczony zostanie w październikowym
numerze „Alma Mater”. W tym natomiast szczególnie
polecam wywiad z zastępcą kierownika Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii UJ CM prof. Barbarą Małecką, a także reportaż z cyklu „Smak życia”, którego
bohaterami są profesorowie Anna Walaszek-Pyzioł
i Wojciech Pyzioł. Warto też zwrócić uwagę na relację
z obchodów Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
artykuły poświęcone studenckiej Solidarności ’77 i Studiu Radiowemu UJ „Alma Radio”. Mocnym punktem
tej edycji pisma są towarzyszące tekstom archiwalne
dokumenty i zdjęcia, pochodzące z Fundacji Centrum
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Archiwum
UJ, a także z prywatnych zbiorów naszych autorów.
Rita Pagacz-Moczarska
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
NA PIERWSZYM MIEJSCU!

fot. Fundacja Edukacyjna Perspektywy

U

niwersytet Jagielloński i Uniwersytet
Warszawski to dwie najlepsze polskie
uczelnie. W Rankingu Szkół Wyższych
„Perspektywy” 2017 zajęły ex aequo
pierwsze miejsce. Na trzecim miejscu
znalazła się Politechnika Warszawska,
a na czwartym ex aequo Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnika Wrocławska.
Ranking opracowano, biorąc pod
uwagę siedem kryteriów: prestiż, potencjał
naukowy, efektywność naukową, warunki
kształcenia, umiędzynarodowienie studiów, innowacyjność oraz absolwentów
na rynku pracy. Uniwersytet Jagielloński
zdobył też tytuł uczelni o największym
prestiżu i potencjale naukowym.
Najstarsza polska uczelnia świetnie
wypadła również w rankingu kierunków
studiów, obejmującym 68 kierunków
lub grup kierunków. W tej klasyfikacji
Uniwersytet Jagielloński zwyciężył w 15
przypadkach. Za najlepsze w Polsce uznano prowadzone na UJ: kulturoznawstwo,
filozofię, filologię polską, administrację,
prawo, ochronę środowiska, biotechnologię, dietetykę, analitykę medyczną,
fizjoterapię, kosmetologię, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, farmację i kierunek lekarski.

Od prawej: rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu
Warszawskiego prof. Marcin Pałys oraz rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt

Ogromnie cieszy też fakt, że w tym roku
za najlepszą uczelnię medyczną w Polsce
po raz kolejny uznano Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński, inicjator przedsięwzięcia, komentując wyniki rankingu,
powiedział: Nasz ranking jest potrzebny
zarówno kandydatom na studia, szukającym

najlepszych dla siebie kierunków i uczelni, jak i środowisku akademickiemu,
dla którego jest swego rodzaju lustrem.
Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić.

RPM
Szczegółowe wyniki rankingu można znaleźć
na stronie: www.perspektywy.pl

Zwycięzcy rankingu Perspektywy 2017 w kategorii kierunki studiów; Warszawa, 12 czerwca 2017

Anna Wojnar

AUTONOMIA, WOLNOŚĆ BADAŃ,
MĄDRE NAUCZANIE I AKADEMICKA DYSKUSJA

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas uroczystości z okazji Święta UJ,
zorganizowanej w auli Collegium Novum; 12 maja 2017

12

maja 2017 społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego obchodziła
653. rocznicę założenia Uczelni przez
króla Kazimierza Wielkiego. Rano,
w katedrze na Wawelu, przedstawiciele
władz UJ, studentów i absolwentów
w symbolicznym akcie wdzięczności
złożyli wiązanki kwiatów na grobie
założyciela krakowskiej Wszechnicy,
a także na sarkofagach jej późniejszych
odnowicieli – świętej królowej Jadwigi
i króla Władysława Jagiełły.
– Stoimy tutaj z otwartym sercem
i podniesionym czołem, dumni z ciągłości
tradycji i trwałości wspaniałego dzieła.
Składamy hołd człowiekowi, wizjonerowi,
który wprowadził nasz kraj w świat nauki
europejskiej, w świat poszanowania praw
i wartości – akcentował rektor UJ prof.
Wojciech Nowak podczas uroczystości
w katedrze.
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Główna część obchodów uniwersyteckiego święta odbyła się przed południem
w auli Collegium Novum.
– 12 maja to dla nas dzień szczególny,
dzień wyjątkowy. Od lat czcimy go ku
pamięci przodków i aby wskazać uniwersyteckim pokoleniom, które przyjdą po
nas, to, co ważne w dziejach Almae Matris
Jagellonicae – mówił rektor, rozpoczynając uroczyste posiedzenie Senatu UJ.
– Po 653 latach nieprzerwanego trwania
Uniwersytetu możemy stwierdzić, że choć
cały świat wokół, również Polska, nasze
miasto Kraków, tak bardzo się zmienił,
to jednak prawdy będące fundamentem
działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego do dziś zmianie nie uległy. Autonomia, wolność badań, mądre nauczanie
i akademicka dyskusja – to fundamenty,
na których zawsze stał i stoi nasz Uniwersytet. W zamian za przynależne mu

przywileje „oddaje” narodowi polskiemu
rzesze mądrych, wykształconych i wolnych
obywateli, stanowiących podstawę i bogactwo każdego państwa.
Uroczystość zgromadziła wielu wyjątkowych gości, wśród których byli
zastępca prezydenta Krakowa Elżbieta
Koterba, wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego Kazimierz
Barczyk, przedstawiciel marszałka województwa małopolskiego Grzegorz Lipiec,
ambasador Unii Europejskiej przy Stolicy
Apostolskiej Jan Tombiński, konsulowie
generalni: Węgier – Adrienne Körmendy,
Republiki Francji – Frédéric de Touchet,
Ukrainy – Oleg Mandiuk, Federacji
Rosyjskiej – Aleksandr Minin, Republiki Słowackiej – Ivan Škorupa, a także
konsul ds. prasy i kultury w Konsulacie
Generalnym USA w Krakowie Pamnella
DeVolder, konsul honorowy Republiki

Fot. Anna Wojnar

Austrii w Krakowie Andrzej Tombiński,
pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziyad Raoof, rektor
Uniwersytetu w Nowym Sadzie prof. Dušan Nikolić, prof. Peter-Christian Müller-Graff z Uniwersytetu Ruprechta-Karola
w Heidelbergu.
Nie zabrakło również rektorów i prorektorów szkół wyższych Krakowa i Małopolski, przedstawicieli świata nauki,
kultury i sztuki, proboszcza kolegiaty św.
Anny księdza prof. Tadeusza Panusia oraz
rektorów UJ poprzednich kadencji profesorów: Franciszka Ziejki i Karola Musioła.
W wydarzeniu licznie uczestniczyli też
przyjaciele najstarszej polskiej uczelni.
– Nie produkujemy statków, łodzi,
rakiet czy nawet nie wypiekamy chleba –
ale za to właściwie kształcimy studentów,
prowadzimy badania naukowe i dobrze
wychowujemy współczesne i przyszłe
pokolenia Polaków. Te oczywiste i – wydawać by się mogło – proste prawdy, są
szczególnie istotne teraz, gdy środowisko
akademickie tak aktywnie dyskutuje nad
kształtem nowej ustawy o szkolnictwie
wyższym – podkreślił rektor, dziękując
wszystkim zaangażowanym w tę dyskusję
pracownikom naukowym, studentom oraz
doktorantom. – Wasze indywidualne głosy,
jak i nasz jeden, wspólny – są merytorycz-

ne i pragmatyczne – zaznaczył.
Przypomniał też, że ostateczny
kształt ustawy poznamy podczas
Kongresu Nauki Polskiej, który
w dniach 19–20 września 2017
odbędzie się w Krakowie.
Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego stało się okazją do
wyróżnienia tytułem doktora
honoris causa znakomitej komparatystki i wybitnej badaczki
nowoczesnej kultury i literatury
polskiej prof. Marii Delaperrière.
Prowadzący uroczystość Prof. Maria Delaperrière
rektor UJ prof. Wojciech Nowak
przypomniał, że z wnioskiem o nadanie znakomite osiągnięcia w dziedzinie wieuczonej tego najwyższego uniwersytec- dzy o literaturze polskiej i europejskiej.
– „Kto chce zrozumieć swoistość
kiego wyróżnienia wystąpili profesorowie
Wydziału Polonistyki UJ. Senat Uniwer- kultury danego kraju i mentalność zasytetu Jagiellońskiego postanowił przy- mieszkującego w nim społeczeństwa,
znać Pani Profesor tę godność 30 listopada musi poznać i zrozumieć jego poetów”.
2016, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Tej właśnie prawdzie pozostawała wierWydziału Polonistyki UJ oraz po wysłu- na prof. Maria Delaperrière nie tylko
chaniu recenzji przygotowanych przez jako filolog – literaturoznawca, ale też
prof. Alinę Nowicką-Jeżową z Uniwer- i jako organizator szeroko zaplanosytetu Warszawskiego i prof. Małgorzatę wanych, interdyscyplinarnych studiów
Książek-Czermińską z Uniwersytetu kulturoznawczych nad „cywilizacjami”
Gdańskiego, popartych uchwałami sena- rozmaitych obszarów Wschodu – blitów tych uczelni. W uzasadnieniu decyzji skiego i dalekiego, pojmowanego kiedyś,
podkreślono wybitne zasługi uczonej dla zgodnie z dawniejszą tradycją francuską,
rozwoju polonistyki we Francji oraz jej raczej topograficznie, aniżeli językowo

Uroczystość zgromadziła wielu znakomitych gości, wśród których byli,
między innymi, przedstawiciele władz Krakowa i województwa, rektorzy i prorektorzy szkół
wyższych Krakowa i Małopolski oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i sztuki
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Laudację wygłosił prof. Andrzej Borowski

później rozpoczęła wykłady w Institut National des Langues et Civilisations Orien-

Pamiątkowy dyplom wręczył prof. Marii Delaperrière rektor UJ prof. Wojciech Nowak

początku literaturoznawstwo porównawcze – mówił wygłaszający laudację prof.
Andrzej Borowski z Wydziału Polonistyki
UJ. Laudator przypomniał, że w 1963 roku
uczona ukończyła studia polonistyczne na
UJ, gdzie spotkała się z wyrazistymi osobowościami wybitnych językoznawców
i historyków literatury. Jeszcze jako polonistka podjęła studia na filologii romańskiej, które następnie kontynuowała na
paryskiej Sorbonie. W latach 1970–1973
wykładała literaturę francuską na uniwersytecie w Jassach w Rumunii, potem
także w Moguncji. Swoje życie osobiste
i zawodowe związała na stałe z Paryżem
po obronie doktoratu w 1975 roku. Rok

8

tales (INALCO). Habilitowała się w roku
1984 w Université Paris Sorbonne –

Paris IV, a w 1985 otrzymała tytuł profesora uniwersyteckiego. W latach 1984–
2009 kierowała Sekcją Języka Polskiego
w INALCO. W 1987 roku została członkiem Stowarzyszenia Polonistów we
Francji (Société Française d’Études Polonaises), którym kierowała przez dziewięć
lat. Trudno wymienić wszystkie towarzystwa i instytucje, w działalność których
zaangażowana była, lub jest do dziś, Pani
Profesor. Warto jednak jeszcze zaznaczyć,
że od roku 2005 jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności, od
2008 członkiem komitetu wydawniczego
w Institut d’Études Slaves (Instytut Studiów Słowiańskich), a w latach 1998–2007
pełniła funkcję dyrektora Centre d’Études
de l’Europe Médiane (CEEM – Centrum
Badań Środkowo-Europejskich) przy
INALCO. Współpracy z CEEM nie przerwała mimo przejścia na emeryturę w roku
2009. W tym samym czasie została sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa
Historyczno-Literackiego w Paryżu oraz wiceprzewodniczącą Institut d’Études Slaves.
Ma na swym koncie kilka autorskich
książek w języku polskim i francuskim,
28 tomów wydanych pod swoją redakcją oraz ponad 150 krótszych rozpraw
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Uczestnicy uroczystości

Fot. Anna Wojnar

i mentalnie. Skutkiem takich oto przyzwyczajeń, a niekiedy nawet ideologicznych
uprzedzeń utrwalonych aż do połowy XX
wieku było charakterystyczne dla wielu
zachodnich literaturoznawców postrzeganie kultury umysłowej, w tym również i literackiej, Europy Środkowo-Wschodniej,
jako pewnego monolitu. Jego poznawanie
i opis mieściły się od początku w formule
i w zadaniach badawczych paryskiego
Narodowego Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodnich (INALCO), z którym
Pani Profesor związała całe swoje życie
naukowe i organizacyjne, jako znawczyni
nie tylko literatury i kultury polskiej, lecz
także słowiańskiej i środkowoeuropejskiej. Naturalną inspiracją uprawianej
przez nią wiedzy o literaturze było od

Fot. Anna Wojnar

i artykułów naukowych. – Większość
spośród swoich książek autorskich napisała z myślą o ukazaniu swoistości
literatury polskiej, przede wszystkim
nowszej i współczesnej, w szeroko ujętym
kontekście uniwersalnym. Do tego rodzaju
rozpraw zaliczyć trzeba wydaną w Paryżu
w roku 1991 monografię „L’avant-garde
polonaise et la poésie européenne. Étude
sur l’imagination poétique”, wydaną również w polskiej wersji językowej („Polskie
awangardy i poezja europejska”) w roku
2005, a także studium „La littérature
polonaise à l’épreuve de la modernité”.
Najnowsza, wydana kilka lat temu, książka
prof. Marii Delaperrière „Literatura w interakcjach” tę perspektywę porównawczą
poszerza i metodologicznie modernizuje,
nawiązując do formuły „dialogiczności”
relacji między- i transliterackich, obecnej
już w pracach wcześniejszych – zaznaczył
prof. Andrzej Borowski, a wymieniając
dokonania Pani Profesor, podkreślił,
że jest ona niezmordowaną organizatorką międzynarodowych konferencji
naukowych o imponującej rozpiętości
tematycznej: od baroku poczynając, a na
najnowszej problematyce literaturoznawczej i kulturoznawczej kończąc.
Profesor Maria Delaperrière jest ambasadorem nauki i kultury polskiej za granicą. Od wielu lat angażuje się w życie kulturalne Polaków na obczyźnie. W uznaniu
wybitnych zasług, za wieloletnią i owocną
pracę na rzecz popularyzacji literatury
i kultury polskiej za granicą oraz rozwoju
studiów nad literaturą polską i powszechną
we Francji w 2004 roku odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej, w 2008 roku
uhonorowana została odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”,
a w roku 2016 otrzymała tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.
– Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność władzom uniwersyteckim i kolegom
akademickim za to wielkie wyróżnienie.
Przyjmuję je z tym większym wzruszeniem,
że zaszczyt ten spotyka mnie na mojej
ukochanej uczelni, której zawdzięczam
tak wiele, że nigdy zaciągniętego wobec
niej długu nie zdołam spłacić – mówiła
wzruszona prof. Maria Delaperrière
(pełny tekst tego wystąpienia można
znaleźć na stronie: http://www.uj.edu.pl/
documents/10172/136523847/wystapienie_prof.Delaperriere.pdf).
– Dzisiejsza uroczystość jest dla
mnie symbolicznym powrotem do Alma

Epitogium przypina dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Renata Przybylska

Mater, którą opuszczałam pół wieku temu.
W tych właśnie murach uczyłam się samokrytycyzmu, niezależności myśli i przede
wszystkim otwarcia na świat. Mądre nauki
profesorów Stanisława Pigonia, Kazimierza Wyki, Henryka Markiewicza, Zenona
Klemensiewicza, Wacława Kubackiego
sprawiały, że polonistyka była dla mojego
pokolenia „królową nauk”, punktem wyjścia do bezustannych poszukiwań nieokreślonej bliżej prawdy i zarazem pewności,
że prawda ta istnieje za uciekającym ho-

ryzontem coraz to nowych lektur. I choć
w tamtym okresie nie było jeszcze mowy
o „wieloperspektywizmie” czy „wielodyscyplinarności”, było dla nas oczywiste, że
każde dzieło literackie prowadzi na rozliczne ścieżki historii, filozofii, socjologii,
psychologii, psychoanalizy, antropologii,
które literaturoznawca w naturalny sposób włącza we własne humanistyczne pole
widzenia. Bycie humanistą było dla nas
ideałem najwyższym i ponadczasowym. To
przekonanie było najcenniejszym skarbem

Kwiaty wręczają przedstawiciele zespołu „Słowianki”
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duchowym, który zawdzięczam krakowskiej Alma Mater i którego nie przysłoniły
dalsze studia na Sorbonie.
Wspominając swoich mistrzów i lata
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim
i paryskiej Sorbonie, bohaterka uroczystości wymieniła najważniejsze różnice,
jakie dostrzegła między tymi dwiema
uczelniami.
– Na uczelni krakowskiej praktykowaliśmy chętnie sztukę eseju. Olśniewającym
jej przykładem były dzieła profesora Wyki,
który łączył wielką erudycję z niezwykłą

inwencją językową, a rzetelny warsztat
z błyskotliwością stylu. Polski krytyk staje
się partnerem pisarza, którego czasem
przewyższa. Na Sorbonie oparciem dla
krytyka, badacza czy studenta jest starożytna triada argumentacyjna, w której
dialektyka tezy i antytezy musi doprowadzać do syntetycznego zwieńczenia.
W polskiej retoryce – radość wielokropków, cudzysłowów, myślników, niedomówień. W retoryce francuskiej – jasność,
zwięzłość i precyzja – objaśniała prof.
Maria Delaperrière. – Te dwa bieguny

Po
od władz
Uczelni
ALMA MATER
nr 195
10otrzymaniu pierwszych gratulacji
głos zabrała bohaterka uroczystości

Fot. Anna Wojnar

Prof. Maria Delaperrière to znakomita komparatystka i wybitna badaczka nowoczesnej kultury i literatury polskiej

zapisu (esej i dysertacja) kryją w sobie
historię dwóch odmiennych kultur, która
uwidacznia się najwyraźniej w sztuce
przekładu. Nie będzie chyba przesadą, gdy
powiem, że łatwiej przełożyć jasność frazy
francuskiej na język polski niż bujność
polskiego języka na język Montaigne’a
i Pascala. Literatura francuska ujarzmia
wyobraźnię. Nawet zawiłe konstrukcje
Proustowskie wolne są od niespodzianek
i nieprzewidywalności polskiego języka.
Francuski pisarz drąży przepastne tunele
czasów gramatycznych i zarazem sama
składnia służy za nitkę Ariadny wyprowadzającą czytelnika z zawiłych labiryntów
Proustowskiego stylu. Konkret i obrazowość polskiej mowy kontrastuje do
dziś z francuską tendencją do abstrakcji.
Poeta Jan Brzękowski wyznawał, że chcąc
przełożyć własny wiersz na francuski, woli
napisać nowy. Uwaga ta dotyczy także
pracy krytycznej badacza oscylującego
między dwoma językami, który jest świadom, że każdy z tych języków nosi w sobie
specyficzny obraz świata.
Profesor Maria Delaperrière w swoim
wystąpieniu doceniła rolę wieloletniej
współpracy z badaczami Uniwersytetu
Jagiellońskiego, z którymi udało się jej
zrealizować wiele ważnych i ciekawych
projektów. Zaznaczyła, że kiedy objęła

Fot. Anna Wojnar

kierownictwo sekcji polonistyki w Institut National des Langeus et Civilisations
Orientales w Paryżu, to niezastąpionym
pośrednikiem między jej uczelnią i Uniwersytetem stał się wówczas prof. Franciszek Ziejka, z którym wspólnie wydała
Antologię literatury staropolskiej. Dodała
też, że w latach 80. XX wieku, dzięki pośrednictwu prof. Ziejki, pomiędzy Sorboną
a Uniwersytetem Jagiellońskim podpisana
została umowa o wymianie naukowej i dydaktycznej. Pani Profesor skierowała słowa
wdzięczności także pod adresem innych
profesorów krakowskiej Almae Matris:
Jana Błońskiego, Andrzeja Borowskiego,
Stefana Gierowskiego, Janusza Gruchały,
Jana Ostrowskiego, a także Aleksandra
Fiuta, Jerzego Jarzębskiego, Anny Łebkowskiej, Michała Pawła Markowskiego,
Władysława Miodunki, Ryszarda Nycza,
Magdaleny Popiel, Małgorzaty Sugiery,
Teresy Walas, Marty Wyki, Krzysztofa
Zajasa i Andrzeja Zawadzkiego.
Podczas swojego przemówienia bohaterka uroczystości podzieliła się także
z uczestnikami wydarzenia kilkoma
refleksjami dotyczącymi kultury języka
i roli literatury we współczesnym świecie.
– Jeśli patrzę optymistycznie w przyszłość, to dlatego, że wierzę w istnienie
ukrytego nurtu ciągłości kulturowej, który
łagodzi modernistyczne i postmodernistyczne kryzysy. Dlatego ufam, że współcześni
młodzi mistrzowie komunikacji świetnie
opancerzonej technicznie zrozumieją, że
kultura i szczególnie kultura literacka by-

W drugiej, nieoficjalnej części spotkania, wzniesiono toast za pomyślność Uniwersytetu Jagiellońskiego
i prof. Marii Delaperrière

najmniej tej komunikacji nie przeczy, ale
ją iryguje i ożywia, broniąc zwolenników
technologii przed ostatecznym urzeczowieniem. Wiem, że literatura nie będzie
już nigdy królową nauk. Ale przypada jej
dzisiaj rola jeszcze ważniejsza, rola użytecznej pośredniczki wszystkich dziedzin nauki,
od historii i antropologii począwszy aż po
nauki medyczne, socjologię czy nawet inżynierię, zapewniając tej ostatniej bardziej
zhumanizowane oblicze.
Kończąc swoje wystąpienie, wspomniała także przyjaciół z innych uniwersy-

Gratulacjom i najlepszym życzeniom nie było końca

tetów polskich i zagranicznych – Edwarda
Balcerzana, Włodzimierza Boleckiego,
Adama Dziadka, Rolfa Fiegutha, Danutę
Knysz-Tomaszewską, Luigiego Marinellego. Za piękne lata współpracy podziękowała prof. Małgorzacie Gębce-Wolak
i Iwonie Lewandowskiej oraz wszystkim
polonistom francuskim, z którymi od wielu
lat dzieli nie tylko wspólne pasje, ale także
trudy i wysiłki. Ze wzruszeniem wspomniała też swoich rodziców, którzy latami
towarzyszyli jej w kolejnych etapach drogi
naukowej. Ostatnie słowa skierowała do
obecnego podczas uroczystości męża,
Jeana Delaperrière: Dziękuję mu za
cierpliwość, zrozumienie, wsparcie
duchowe i intelektualne, dialog polsko-francuski i przede wszystkim za to,
że, ucząc mnie kochać Francję, sam
pokochał Polskę i stał się jej wielkim
przyjacielem.
Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego.
W drugiej, nieoficjalnej części
spotkania, zorganizowanej w pięknych
wnętrzach Collegium Novum, wzniesiono toast za pomyślność najstarszej
polskiej, od ponad 653 lat nieprzerwanie wypełniającej swą misję uczelni,
a także za pomyślność prof. Marii
Delaperrière, którą długo jeszcze obdarowywano licznymi gratulacjami
i najlepszymi życzeniami.

Rita Pagacz-Moczarska
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SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE PROKOCIMIU

Jerzy Sawicz

Zakończono kolejny etap budowy

Jerzy Sawicz

Adam Koprowski

Jerzy Sawicz

Jerzy Sawicz

Wiecha na budynku szpitala; 11 maja 2017

Spotkanie zgromadziło wiele osób zaangażowanych w realizację tego wielkiego przedsięwzięcia
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Jerzy Sawicz

Adam Koprowski

W uroczystości wzięli udział, między innymi, (od lewej) rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki,
pełnomocnik rektora ds. budowy NSSU Marcin Jędrychowski oraz dyrektor Warbud SA, dyrekcja budownictwa medycznego Lech Wąsowski
i dyrektor regionalny Kraków PORR SA Witold Poznański

Jerzy Sawicz
Adam Koprowski

W szpitalu przewidzianym na 925 łóżek powstanie, między innymi, 31 oddziałów klinicznych, 24 sale operacyjne, w tym 2 sale hybrydowe i 2 dostosowane
do instalacji telemanipulatorów chirurgicznych, 28 poradni specjalistycznych, a także zaplecze dydaktyczno-administracyjne

W poszczególnych segmentach budynku wykonano stan surowy otwarty, wstawiono okna, montowane są instalacje.
Rozpoczęcie działalności szpitala jest przewidziane wiosną 2020 roku

ALMA MATER nr 195
Wizualizacja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu
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Adam Koprowski

Z KOLUMBII
NA UJ
Spotkanie z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem w Collegium Novum

Anna Wojnar

Kolumbijskiego oraz Uniwersytetu Andyjskiego), z którymi Uniwersytet Jagielloński podpisze porozumienie o współpracy
zarówno w obszarze badań naukowych, jak
i wymiany studenckiej.

Wernisaż wystawy. Przemawia dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk,
obok ambasador Kolumbii Victoria González Ariza

Nowakiem w Collegium Novum, w którym
wziął również udział dyrektor Instytutu
Bliskiego i Dalekiego Wschodu prof. Adam
Jelonek. Omawiano możliwości nawiązania
współpracy pomiędzy uniwersytetami kolumbijskimi a Uniwersytetem Jagiellońskim.
Victoria González Ariza poinformowała,
że polskie uczelnie cieszą się w Kolumbii
coraz większą popularnością. Efektem spotkania była decyzja o wyznaczeniu dwóch
kolumbijskich szkół wyższych (najprawdopodobniej Narodowego Uniwersytetu
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Ambasador Kolumbii wzięła również
udział w wernisażu wystawy zatytułowanej Słownik kolumbianizmów w Bibliotece
Jagiellońskiej. Była to pierwsza tego typu
ekspozycja w Polsce, prezentująca 24 strony Słownika kolumbianizmów – projektu
mającego na celu stworzenie publikacji
zawierającej 10 tysięcy aktualnych i powszechnie używanych wyrażeń kolumbijskiej odmiany języka hiszpańskiego,
pochodzących z różnych regionów kraju.
Zawarte w słowniku hasła odnoszą się
do słownictwa ogólnego, potocznego,
w tym języka młodzieżowego, ale także
terminów wywodzących się z folkloru,
kultury oraz kolumbijskiej fauny i flory. Na
obecnym etapie realizacji projektu słownik
liczy 3 500 haseł, 4 000 definicji i 3 000
przykładów użycia.
Uczestników wernisażu oprowadzała
po wystawie Aida Guerrero, Kolumbijka
z warszawskiego Instytutu Cervantesa,
opowiadając o regionalizmach kolumbijskich i ich użyciu w życiu codziennym.
Wystawa została zorganizowana przez
Ambasadę Kolumbii w Polsce we współpracy z Instytutem Cervantesa w Krakowie oraz Biblioteką Jagiellońską.

O regionalizmach kolumbijskich i ich użyciu w życiu codziennym
opowiadała Aida Guerrero

Wr

Anna Wojnar

mbasador Republiki Kolumbii w Polsce Victoria González Ariza gościła
na Uniwersytecie Jagiellońskim 21 kwietnia 2017. Pierwszym punktem wizyty było
spotkanie z rektorem UJ prof. Wojciechem

A

Anna Wojnar

WIZYTA DELEGACJI Z TREWIRU

15 maja 2017 gościli na Uniwersytecie Jagiellońskim przedstawiciele Uniwersytetu w Trewirze: prezydent uczelni prof. Michael Jäckel, koordynator współpracy
z UJ prof. Alexander Bierich oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Birgit Roser. W Collegium Novum spotkali się z rektorem UJ prof. Wojciechem
Nowakiem oraz prorektor UJ prof. Dorotą Malec. Omawiano szczegóły współpracy obu uczelni. Wstępne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane
5 marca 2017 i dotyczy trzech wydziałów UJ: Polonistyki, Prawa i Administracji oraz Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Anna Wojnar

Adam Koprowski

SPOTKANIE Z NATALIĄ SOŁŻENICYNĄ

Natalia Sołżenicyna, wdowa po wybitnym rosyjskim pisarzu i przewodnicząca Fundacji Aleksandra Sołżenicyna, gościła na Uniwersytecie Jagiellońskim
18 maja 2017. W Collegium Novum spotkała się z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem, rektorem PWSZ w Krośnie, kierownikiem Katedry Kultury Słowian Wschodnich UJ prof. Grzegorzem Przebindą oraz dyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ prof. Katarzyną Jastrzębską. Następnie Natalia
Sołżenicyna wygłosiła w auli Collegium Maius wykład, w którym przybliżyła studentom postać swojego męża
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COLLOQUIUM
Zabieg usuwania elektrod wykonywany przez lekarzy
z Kliniki Elektrokardiologii UJ CM; sala operacyjna
w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie,
23 kwietnia 2013
ALMA MATER nr 195
16

KARDIOLOGICZNA
AWANGARDA

Anna Wojnar

Rozmowa z dr hab. Barbarą Małecką, profesor UJ,
zastępcą kierownika Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii (Kliniki Elektrokardiologii UJ CM) w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Barbara Małecka, profesor UJ

Andrzej Ząbek

□ 24 maja 2017 po raz pierwszy w Małopolsce pacjentowi
Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii został wszczepiony
podskórny kardiowerter-defibrylator serca. Na czym polega
specyfika tego zabiegu?
■ Zabieg przeznaczony jest dla bardzo wąskiej, wybranej grupy
pacjentów. Polega na tym, że elektroda kardiowertera-defibrylatora
nie jest wszczepiana, tak jak u większości chorych, wewnątrz serca,
lecz podskórnie.
Urządzenie defibrylujące przeznaczone jest do przerywania
arytmii zagrażających życiu, czyli szybkich, chaotycznych rytmów,
takich jak migotanie komór, częstoskurcze komorowe. Włącza
się, kiedy następuje zaburzenie rytmu, regulując pracę serca.
W stosunku do urządzeń wewnątrzsercowych jest jednak uboż-
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Andrzej Ząbek

skurczu serca poruszają się, uginają, zmieniają
swoje położenie. Dlatego najczęściej w miejscach
tych zgięć zużywają się, przecierają, a nawet
łamią, czyli tracą swoją ciągłość. Mechaniczne
uszkodzenie elektrod polega przede wszystkim
na przerwaniu izolacji zewnętrznej, czyli rozszczelnieniu elektrody. W przypadku elektrod do
kardiowersji-defibrylacji objawia się to głównie
zaburzoną funkcją elektryczną i nieadekwatnymi
wyładowaniami bądź brakiem tych wyładowań,
kiedy są potrzebne. Inaczej sprawa wygląda
z rozszczelnieniem elektrod rozrusznikowych. Ich
zniszczenie wiąże się bowiem głównie z ryzykiem
infekcji, a nie z zaburzeniem elektrycznym. To jest
narastający problem.

□ Leczeniem powikłań występujących u pacjentów po implantacji urządzeń sterujących
rytmem serca, w tym także wymianą zużytych
elektrod, zajmuje się Ośrodek Leczenia Powikłań Stymulacji,
który od 2011 roku działa w Klinice Elektrokardiologii UJ
CM pod Pani kierownictwem...

W Klinice Elektrokardiologii UJ CM implantowane są głównie układy
z elektrodami endokawitarnymi (wewnątrzsercowymi)

sze, gdyż nie ma możliwości stymulacji serca, a tylko możliwość
terapii wysokoenergetycznej, czyli przerywania arytmii szokiem.
Obecnie w sytuacjach śmiercionośnych dla pacjenta arytmii,
w urządzeniach wewnątrzsercowych wykorzystywane są głównie
bezbolesne, niskoenergetyczne stymulacje antyarytmiczne, a to
podskórne urządzenie tej funkcji nie ma. Jednak w związku z tym,
że minimalizuje ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych, stosuje
się je szczególnie u pacjentów po wcześniejszych powikłaniach,
po infekcjach, a także u chorych z dużym ryzykiem wystąpienia
infekcji, na przykład u pacjentów dializowanych, z przewlekłymi
procesami zapalnymi. Podskórny kardiowerter-defibrylator przeznaczony jest też dla osób z niedrożnościami żylnymi oraz dla
młodych pacjentów z potencjalnie odwracalną przyczyną ryzyka
wystąpienia arytmii. Trzeba jednak zaznaczyć, że urządzenie to
ma też, niestety, wiele przeciwwskazań.
Zabieg przeprowadzony w naszej Klinice był istotnie wykonany
po raz pierwszy w Małopolsce, ale na świecie i w Polsce tego typu
wszczepienia wykonuje się już od wielu lat.
W tym miejscu natomiast warto jeszcze dodać, że niedawno w naszym ośrodku odbyły się inne awangardowe zabiegi. Kilku pacjentom
wszczepiliśmy stymulatory bezelektrodowe, w całości ulokowane
wewnątrzsercowo. Te operacje przeznaczone są także dla bardzo
wąskiej grupy osób. Głównie nadal jednak implantowane są układy
z elektrodami endokawitarnymi (wewnątrzsercowymi) i na razie nic
nie wskazuje na to, by wobec tego pojawiła się jakaś alternatywa.
□ Prawidłowy rytm zatokowy to 60–100 uderzeń na minutę.
Kiedy pojawiają się szybkie, chaotyczne rytmy zagrażające
życiu, leczenie polega na wszczepieniu właśnie takiego urządzenia jak kardiowerter-defibrylator, gdy serce bije za wolno,
konieczne staje się wszczepienie rozrusznika, czyli stymulatora serca. Wszczepiane urządzenia, w zależności od funkcji,
mają jednak określoną żywotność. Pacjenci muszą więc być
poddawani zabiegom wymiany, a każda kolejna wymiana
zwiększa ryzyko powikłań. Chodzi także o problemy związane
ze zużywaniem się elektrod, które teoretycznie powinny być
sprawne przez całe życie pacjenta. Dlaczego tak nie jest?
■ Pacjenci żyją coraz dłużej, nosząc w sobie wszczepiony sprzęt.
Można obrazowo stwierdzić, że elektrody podczas każdego
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■ Nie, nie jest to konkretna wyłoniona struktura, tylko zespół,
który funkcjonuje w ramach Kliniki Elektrokardiologii UJ CM,
działającej na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Krakowie.
Zabiegi inwazyjnego leczenia powikłań, czyli usuwania elektrod endokawitarnych, które wrastają w ściany żył doprowadzających do serca i w same ściany serca, udało się uruchomić zaraz
po mojej habilitacji, jesienią 2011 roku. Usuwanie elektrod jest
znacznie trudniejsze niż ich wprowadzenie. One nie mogą być
usunięte tak po prostu, ale muszą zostać z serca wycięte. A to jest
bardzo skomplikowany zabieg, obarczony możliwością powikłań,
w tym także, niestety, śmiertelnych.
Techniki nieinwazyjnego (przezskórnego) wycinania tych
wrośniętych elektrod rozpoczęły się na świecie w latach 90.
ubiegłego wieku poprzez stosowanie zestawów mechanicznych,
potem były zestawy wspomagane laserem lub koagulacją. W naszej Klinice używamy tylko systemów mechanicznych, które
są obarczone mniejszym ryzykiem dla pacjenta. Dla zespołu
operującego te zabiegi są do wykonania trudniejsze, ale dla nas
najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta.
Zestawy mechaniczne pozwalają wyciąć z serca i z naczyń
pacjenta wrośnięte elektrody bez otwierania klatki piersiowej.
Elektrody odcinamy od przyrostów, używając specjalnych rurek, posiadających zaostrzone zakończenie, które przesuwamy
po elektrodzie. Dostęp do elektrody mamy od tak zwanej loży,
czyli miejsca „wyrzeźbionego” w ciele pacjenta, znajdującego się
w okolicy podobojczykowej, zazwyczaj po lewej stronie, gdzie
wstawia się puszkę urządzenia. Czasami jednak, kiedy elektroda
na tyle się uszkodzi, że – mówiąc kolokwialnie – „wpadnie” do
wnętrza układu sercowo naczyniowego czy przemieści się i będzie
już niedostępna od strony loży, to wówczas poprzez żyłę udową
wprowadzamy systemy chwytające tę elektrodę, którą następnie
odcinamy systemami mechanicznymi.
Jeśli mielibyśmy poszerzać zakres naszych działań o inne
techniki, to skoncentrowalibyśmy się na możliwości odcinania
tych elektrod laserem, oczywiście w wybranej grupie pacjentów.

□ Ile zabiegów usuwania elektrod ma Pani już na swym
koncie?
■ W latach 2007–2011 wraz z zespołem współpracowałam z Kliniką Kardiologii w Lublinie, gdzie wspólnie z operującymi tam
lekarzami wykonaliśmy kilkaset takich zabiegów. To właśnie
tam się wyszkoliliśmy. W tamtym okresie na zabiegi usuwania
elektrod z Kliniki Elektrokardiologii UJ CM przewieźliśmy do
Lublina 180 naszych pacjentów.
Od jesieni 2011 roku do dziś, do 1 czerwca 2017, nasz krakowski zespół wykonał 490 tych zabiegów. Tę 490. operację, której nie
planowałam, bo przytrafiła się niespodziewanie, przeprowadziłam
tuż przed naszą rozmową. Bo w tym miejscu trzeba zaznaczyć,
że ujawnione powikłania elektroterapii bardzo często muszą być
leczone od razu, gdyż stwarzają zagrożenie życia. Ponadto, zabiegu usuwania elektrod nie można przerwać. W przypadku innych
zabiegów elektroterapii czasem istnieje możliwość przerwania
operacji i powrotu do niej za parę godzin, dni, a nawet tygodni.
Podczas zabiegu usuwania elektrod takiej możliwości nie ma.
□ Jak duże jest ryzyko powikłań zabiegów usuwania elektrod
endokawitarnych?

□ Ośrodków zajmujących się leczeniem powikłań stymulacji
jest w Polsce niewiele. Jaką pozycję zajmuje wśród nich
krakowska jednostka?
■ W latach 2007–2011 mieliśmy zaszczyt i przyjemność
współpracować z Kliniką Kardiologii w Lublinie (ośrodek ten
był wówczas wiodącym w kraju), w której wykonywaliśmy
80 procent wszystkich zabiegów przezskórnego usuwania elektrod w Polsce. Obecnie możliwości wykonywania tych zabiegów
w Lublinie są ograniczone, ale podejmowane są one w innych
ośrodkach. Klinika Elektrokardiologii UJ CM jest jednym
z wiodących ośrodków i naszą misją jest zarówno szkolenie
lekarzy podejmujących te zabiegi, jak i otwartość na leczenie
pacjentów z całej Polski.
□ Jak często w Klinice wykonywane są zabiegi przezskórnego
usuwania elektrod?

Andrzej Ząbek

■ Niewielkie, ale najwyższe ze wszystkich innych zabiegów
elektroterapii. Ryzyko wystąpienia dużych, czyli zagrażających
życiu, powikłań jest kilkuprocentowe, natomiast ryzyko śmierci
w trakcie zabiegu, liczone z różnych ośrodków, wynosi około
jeden procent. Dlatego właśnie zabiegi usuwania elektrod od-

bywają się na sali operacyjnej, gdzie istnieje możliwość interwencji kardiochirurgicznej, użycia krążenia pozaustrojowego.
By uratować życie człowieka, podczas zabiegu często trzeba
podejmować bardzo szybkie decyzje.
W naszej Klinice ryzyko śmierci podczas tych operacji
wynosi zaledwie 0,2 procent, co oznacza, że na 490 wykonanych przez nas zabiegów do 1 czerwca 2017 zmarła nam tylko
jedna osoba. Było to dla nas wielkim przeżyciem, ale – biorąc
pod uwagę światowe statystyki – to jest bardzo dobry wynik
naszego działania.

Prawidłowy rytm zatokowy to 60–100
uderzeń na minutę. Kiedy pojawiają się szybkie,
chaotyczne rytmy zagrażające życiu, leczenie
polega na wszczepieniu takiego urządzenia jak
kardiowerter-defibrylator, gdy serce bije za wolno,
konieczne staje się wszczepienie rozrusznika,
czyli stymulatora serca. Wszczepiane urządzenia,
w zależności od funkcji, mają jednak określoną
żywotność. Pacjenci muszą być poddawani
zabiegom wymiany
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■ Wykonujemy kilka takich zabiegów w ciągu jednego dnia
w tygodniu. Pomagamy pacjentom, którzy mają problemy ze
swoim układem stymulującym, kardiowertującym czy resynchronizującym serce. Nasz mały, czteroosobowy, zespół posiada już
w tej mierze spore doświadczenie, z czego jestem bardzo dumna.
Standard naszych zabiegów jest na najwyższym poziomie.
Podczas operacji korzystamy również z obecności anestezjologa, technika rtg oraz echokardiografisty, który obserwuje
zachowanie serca podczas usuwania elektrod. O rozpoczęciu
przez nas zabiegu zawsze informujemy także kardiochirurga,
który jest w pogotowiu, by w razie potrzeby rozpocząć interwencję ratującą życie.
Współpracą z naszym zespołem, w ramach obstawy echokardiograficznej zabiegów, zainteresowanych jest dwóch młodych
kolegów, moich doktorantów. Bardzo się z tego cieszę, bo mam
nadzieję, że w przyszłości nasz zespół będzie się jeszcze rozrastać.
□ Obecnie z wszczepionym kardiostymulatorem żyje w Polsce
ponad 100 tysięcy osób. Liczba zabiegów wszczepiających
i tych, które dotyczą usuwania elektrod endokawitarnych,
wciąż wzrasta. Czy dzieje się tak dlatego, że – jak Pani wcześniej wspomniała – ludzie żyją coraz dłużej, czy też z roku
na rok przybywa chorych wymagających tego typu terapii?

□ Pacjenci z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi
powinni pozostawać pod regularną opieką specjalistycznego
ośrodka. Czy w Klinice Elektrokardiologii UJ CM istnieje
możliwość zdalnej kontroli, na przykład przez internet?
■ Tak. Z kontroli telemetrycznej korzysta obecnie kilkaset osób.
W stosunku do naszych oczekiwań dostęp do tej usługi jest jednak niewystarczający. Nie bez znaczenia jest to, że usługa ta jest
nierefundowana. Mamy jednak nadzieję, że w niedługim czasie
sytuacja się poprawi i kontrolą telemetryczną będzie można objąć
więcej naszych pacjentów.
Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy pacjenci, również
ci kontrolowani zdalnie, powinni być poddawani okresowym
badaniom w specjalistycznej przychodni kontrolującej urządzenia.

Andrzej Ząbek

■ Z raportu krajowego konsultanta w dziedzinie kardiologii wynika, że w 2016 roku w Polsce implantowano ponad 27 tysięcy
stymulatorów. Liczbę przeprowadzanych zabiegów podaje się
w przeliczeniu na milion mieszkańców. W Polsce, jeśli chodzi
o stymulatory, osiągnęliśmy wysoką średnią europejską: około
750 zabiegów na milion mieszkańców.
W Klinice natomiast, która dysponuje 16 łóżkami, przeprowadzamy takich zabiegów, łącznie z wymianami, ponad tysiąc
rocznie. Wszczepiamy około 500 stymulatorów, 350 kardiowerterów-defibrylatorów oraz resynchronizatorów, a także wykonujemy ponad 300 zabiegów ablacji i badań elektrofizjologicznych.
Nie trzeba demonizować, że zwiększyła się liczba implantowanych urządzeń, ponieważ częściej chorujemy. Byłoby to
zniekształceniem tej sytuacji. Raczej należy powiedzieć, że
zwiększyła się liczba zabiegów implantacji, ponieważ zmierzamy
do zaspokojenia potrzeb. Inaczej mówiąc, od momentu wprowadzenia przewlekłej stymulacji serca, czyli od połowy XX wieku,
przez te wszystkie lata mieliśmy jeszcze niedostateczną liczbę
tych zabiegów w stosunku do potrzeb. Wynikało to z wielu przy-

czyn, także finansowych, przez co dostępność do tych zabiegów
w naszym kraju była ograniczona.
Obecnie, na milion mieszkańców, liczba stymulatorów przestała się już gwałtownie zwiększać. Zwiększa się jeszcze wszczepialność kardiowerterów-defibrylatorów, które mają znacznie
krótszą historię, gdyż są implantowane od lat 80. XX wieku,
a znaczne zwiększenie liczby tych zabiegów nastąpiło w latach
90., po wprowadzeniu elektrod endokawitarnych.
Resynchronizatory mają jeszcze krótszą historię, sięgającą połowy lat 90. XX wieku. Dlatego obserwujemy wciąż wzrastającą
liczbę wszczepiania tych urządzeń. Podsumowując: jeśli chodzi
o stymulatory, to ich liczba będzie się utrzymywała na podobnym
poziomie, a w przypadku kardiowerterów i resynchronizatorów
będzie nadal wzrastać.
Podkreślić należy natomiast, że niezależnie od dużej liczby
implantacji wymienionych urządzeń na przestrzeni ostatnich lat
kilkakrotnie częściej zaczęły pojawiać się powikłania. Dlaczego
tak się stało? Trwa na ten temat wielka debata naukowa. Nie bez
znaczenia jest to, że dostęp do zabiegów implantacji urządzeń
sterujących rytmem uzyskali ludzie bardziej schorowani, co
przekłada się na większe ryzyko powikłań, szczególnie infekcji
związanych z układami wszczepialnymi. Jednocześnie życie
tych osób schorowanych się wydłużyło, ponieważ jest większa
dostępność do zabiegów rewaskularyzacji, czyli poszerzenia
i udrożnienia zwężonych naczyń tętniczych. Pacjenci są lepiej
leczeni i dłużej żyją, pomimo tego, że prowadzą stresujące życie
i popełniają różne błędy żywieniowe.

□ Co powinno zaniepokoić pacjenta z wszczepionym urządzeniem elektrycznym – stymulatorem,
kardiowerterem-defibrylatorem czy resynchronizatorem, i skłonić do jak najszybszej wizyty
u lekarza?
■ Z pewnością włączenie się alarmów w urządzeniu,
powrót dolegliwości sprzed implantacji sprzętu, jak
również pojawienie się cech stanu zapalnego, czyli,
na przykład, nawracające gorączki niewyjaśnionego
pochodzenia czy nawracające infekcje płucne. Jeżeli
zakażenie powstało w okolicy loży, to w miejscu
wszczepienia pojawia się opuchnięcie, zaczerwienienie, nawet ropa.
Należy jednak pamiętać, że infekcja związana
z układem, z elektrodami może przebiegać w sposób
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podstępny, może nie dotykać zewnętrznego końca układu, czyli puszki urządzenia,
znajdującej się w loży podskórnej. Może
natomiast toczyć się we wnętrzu serca, we
wsierdziu.
□ Uczestniczyła Pani w pracach międzyośrodkowego zespołu badawczego, który
zwrócił uwagę na pewne predyspozycje
do powstania odelektrodowego zapalenia
wsierdzia. Proszę powiedzieć coś więcej
na ten temat.

Jerzy Sawicz

■ Rozpracowując ten problem, współpracowaliśmy także z naukowcami z Akademii
Górniczo-Hutniczej. Ich badania dotyczące
usuniętych elektrod dały podwaliny pod
naukowe podejście i opracowanie przyczyn
odelektrodowego zapalenia wsierdzia.
Okazuje się, że możliwość rozszczelniania Promocja doktorska Andrzeja Ząbka (w środku), druga z prawej promotor dr hab. Barbara Małecka,
elektrod, które nie było przewidziane przez profesor UJ, drugi z lewej prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki;
konstruktorów, jest związana nie tylko z ich aula Collegium Novum, 20 marca 2017
konstrukcją, ale także z ich ułożeniem, w którym pozostają przez razie za mało wiemy, jaki powinien być związek, jaka wysokość
długie lata. Wiemy też, że pewna grupa pacjentów jest bardziej podwyższenia tych badań, żeby faktycznie było to znaczące
narażona na rozszczelnienie elektrod i powstanie infekcji.
w rozpoznaniu infekcji związanej z elektrodami.
By wykluczyć możliwość zapalenia wsierdzia, trzeba poddać
Oczywiście, znacznie podwyższona leukocytoza czy znacznie
pacjenta dodatkowym badaniom.
podniesione CRP powinny skłonić lekarza do wykonania pacjentowi echokardiografii i posiewu z krwi.
□ Jakie są to badania?
W naszym zespole realizujemy obecnie pewien program
badawczy. Jeden z członków naszego zespołu, dr med. mgr inż.
■ Ponad sto lat temu choroba została opisana głównie dzięki Andrzej Ząbek, zajął się właśnie analizą zmian badań laboratobadaniom na stole sekcyjnym... Obecnie możliwość przyżycio- ryjnych u pacjentów z zapaleniem wsierdzia.
wego rozpoznania daje technika echokardiograficzna, dzięki
której widać powstawanie ropni i wegetacji wewnątrzsercowych. □ A jak przebiega proces leczenia pacjenta, jeśli doszło u niego
Sygnałem alarmującym jest nawracająca zakażona zatorowość do zapalenia wsierdzia?
płucna. Są również sposoby, by uściślić, czy jest to zakażona czy
inna zatorowość płucna.
■ Zapalenie wsierdzia jest bardzo poważnym schorzeniem. Jego
W przypadku zapalenia wsierdzia cennym narzędziem diagno- rozpoznanie jest szalenie obciążające dla pacjenta, zwłaszcza jeśli
stycznym, od 2014 roku wykorzystywanym w naszym Zakładzie ma wszczepione urządzenie sterujące rytmem serca. Warunkiem
Medycyny Nuklearnej, kierowanym przez prof. Magdalenę Kost- wyleczenia jest usunięcie zakażonego układu z elektrodami
kiewicz, jest badanie w scyntygrafii i tomografii komputerowej endokawitarnymi i wielotygodniowe leczenie antybiotykami.
(SPECT/CT) z użyciem znakowanych leukocytów. Badanie to Ponadto trzeba podjąć decyzję, co dalej z układem stymulującym.
pozwala na ustalenie, gdzie konkretnie znajduje się stan zapalny W takim przypadku alternatywą może być implantacja elektrod
– wokół elektrod, w loży urządzenia, na przebiegu naczyń czy podskórnych, czyli właśnie ten specyficzny zabieg, który miał
właśnie we wsierdziu.
miejsce w naszej Klinice 24 maja 2017. W tej właśnie implantacji
Oczywiście, każda infekcja podejrzana o związek z elektroda- podskórnej widzę szansę dla pacjentów, którzy przeszli usuwanie
mi wymaga pobrania posiewu z krwi obwodowej. Bardzo ważne elektrod endokawitarnych z powodów infekcyjnych. Chodzi o to,
jest wielokrotne pobranie tych posiewów jeszcze przed włącze- aby tych osób nie narażać już na obecność elektrod w sercu.
niem leczenia, zanim poda się pacjentowi antybiotyk. Niestety,
Problem pojawia się, jeśli pacjent z zapaleniem wsierdzia
nie wszyscy lekarze o tym wiedzą, że tak trzeba postąpić, ale jest nie ma swojego rytmu serca i bez stymulatora nie ma szans
to w wytycznych, w klasie pierwszej wskazań.
na przeżycie. Wówczas na okres gojenia wsierdzia stosujemy
tzw. stymulację czasową. Wypracowaliśmy bezpieczny sposób,
□ Czy dla wykrycia odelektrodowego zapalenia wsierdzia pozwalający nam nawet w trakcie trwania antybiotykoterapii
diagnostyczne mogą być także wyniki badań laboratoryjnych, wypisać pacjenta do domu. I, co niezmiernie ważne, pacjent z tą
na przykład CRP czy leukocytoza?
czasową elektrodą nie musi leżeć. Po zakończeniu leczenia należy
jednak ponownie zaimplantować stymulator na stałe.
■ Nie ma tego w wytycznych, że jest jakiś poziom leukocytozy
Trzeba zaznaczyć, że pomimo optymalnego leczenia rokoczy jakiś poziom podwyższenia białka ostrej fazy (CRP), by wania pacjentów z wszczepionymi urządzeniami sterującymi
można było rozpoznać odelektrodowe zapalenie wsierdzia. Na rytmem serca, u których wystąpi zapalenie wsierdzia, niestety,
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nie są najlepsze. Te osoby w wysokim odsetku umierają w czasie
pierwszego roku od wystąpienia tej ciężkiej choroby.
W tym miejscu należy też podkreślić, że w Krakowie 80 procent zabiegów wykonywanych jest z powodów nieinfekcyjnych.
Wskazaniem do operacji są na ogół uszkodzone, niefunkcjonujące
albo źle funkcjonujące elektrody. Usuwamy je więc i, wychodząc
naprzeciw potrzebom serca konkretnego pacjenta, szukamy lepszego rozwiązania.
□ Jakie jeszcze inne nowatorskie zabiegi wykonuje zespół,
którym Pani kieruje?

□ A co to oznacza dla pacjenta?
■ Pęczek Hisa znajduje się na początku układu rozprowadzającego informacje do mięśnia prawej i lewej komory.
Od lewej komory zależy ukrwienie wszystkich naszych narządów, ale głównie mózgu. I od tego, jaka będzie efektywność
skurczu lewej komory, zależy komfort i długość naszego życia.
Długość dlatego, ponieważ wszystkie niefizjologiczne przebiegi
pobudzeń w lewej komorze przekładają się na możliwość rozwoju
niewydolności serca i w konsekwencji skrócenie życia. Jeżeli
więc uzyskamy stymulację, ale nie z końcowej części układu
bodźcoprzewodzącego, tylko właśnie z początku, to dalsze rozprowadzanie odbywać się będzie – jak ja to nazywam – drogami
natury, czyli właśnie poprzez odnogi pęczka Hisa i poprzez sieć
His-Purkinje, doprowadzając do fizjologicznego przekazywania
informacji elektrycznej, czyli w następstwie do fizjologicznego
skurczu serca.
Przyszłością jest stymulacja nie prawej czy lewej komory,
tylko wybiórczo pęczka Hisa. Oczywiście, w sytuacji, gdy to
jest możliwe, to znaczy, jeżeli pęczek Hisa jest zdrowy i uda
się nam to miejsce uzyskać. Bo jest to maleńka struktura, którą
niełatwo odnaleźć w dużym sercu. Czasami się to nie udaje, ale
podejmujemy próby. Mamy już pewną grupę pacjentów, u których
zainstalowaliśmy elektrodę bezpośrednio w sąsiedztwie pęczka
Hisa lub w niewielkiej odległości od niego, i uzyskaliśmy to fizjologiczne rozprowadzenie elektryczności w obrębie komór serca.
□ Wspomniała Pani, że na przestrzeni ostatnich kilku lat
u pacjentów po implantacji kilkakrotnie częściej zaczęły pojawiać się powikłania. Jak duże jest obecnie zapotrzebowanie
na zabiegi leczenia powikłań?
Wikimedia

■ Stosujemy nowe metody stymulacji serca zmierzające do tego,
by jak najbardziej fizjologicznie odtwarzać rozprzestrzenianie się
bodźca elektrycznego w sercu, jak najmniej zniekształcać jego
wytwarzanie.
Bez informacji elektrycznej nie ma skurczu serca. Po to,
by mógł on nastąpić we właściwej kolejności poszczególnych
jam, sekwencji poszczególnych ścian serca ta informacja
elektryczna musi być właściwie poprowadzona. Przykładowo,
stymulacja wierzchołka prawej komory z elektrody endokawitarnej czy stymulatora wewnątrzsercowego jest – można
powiedzieć – bardzo niefizjologiczna. Oczywiście, ratuje
pacjenta przed śmiercią z powodu asystolii, ale owocuje bardzo niekorzystnymi skutkami hemodynamicznymi. Lekarze
od dawna dążą więc do tego, jak rozpoznać i jak najlepiej
implantować układy fizjologiczne. Krokiem milowym w tych
dążeniach było wprowadzenie w połowie lat 90. XX wieku
stymulacji resynchronizującej. Nasz zespół, wychodząc
naprzeciw tym wyzwaniom, od kilkunastu miesięcy zaczął
stymulować tzw. pęczek Hisa, który przewodzi impuls elektryczny z węzła przedsionkowo-komorowego [nazwa pochodzi
od nazwiska szwajcarskiego kardiologa i anatoma Wilhelma
Hisa młodszego, który tę strukturę opisał – RPM]. Impuls

ten trafia następnie do przegrody międzykomorowej i dalej,
poprzez odnogi pęczka Hisa, do mięśnia prawej i lewej komory.

rozrusznik
elektrody

Stymulator serca dwujamowy
z dwiema endokawitarnymi elektrodami:
przedsionkową i komorową
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■ Na tegorocznej XXVIII konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego
POLSTIM 2017, która odbyła
się w Rzeszowie w dniach 25–27
maja, oceniono, że takich zabiegów
powinno być w Polsce około trzech
tysięcy rocznie.
□ W Klinice Elektrokardiologii
UJ CM wykonuje się kilka takich
zabiegów tygodniowo. Skoro jest
tak duże zapotrzebowanie na te
operacje, to dlaczego nie przeprowadza się ich więcej?

Problem odelektrodowego zapalenia wsierdzia jest wciąż tak dużym wyzwaniem dla elektrokardiologów, że w ostatnim okresie poza
dążeniem do rozpoznawania tej
choroby zaznacza się także bezpodstawna nadrozpoznawalność. To
zjawisko obserwujemy w Polsce.
Dlatego właśnie niezmiernie ważne
jest dzielenie się doświadczeniami podczas naukowych spotkań
zarówno w kraju, jak i za granicą.
To właśnie podczas jednej z takich konferencji zrodził się pomysł
rozwinięcia w Krakowie tej dodatkowej metody rozpoznawania
odelektrodowego zapalenia wsierdzia, za pomocą badania techniką
SPECT/CT ze znakowanymi leukocytami.

Anna Wojnar

■ W Klinice rocznie wykonujemy
takich zabiegów 120. Niewątpliwie bardzo ważną sprawą jest
zwiększanie ich liczby i stworzenie większej dostępności do nich
□ Obecnie urządzenia stosowane
w doświadczonych i dobrze zorgaw implantacji przypominają duże
nizowanych ośrodkach, takich jak
właśnie ośrodek krakowski.
zegarki, o grubości mniejszej niż
Prof. Barbara Małecka na dziedzińcu Collegium Maius;
czerwiec 2017
W naszej Klinice zabiegów
jeden centymetr i wadze około
związanych z leczeniem powikłań, w tym przezskórnego 30 gramów. Czy postęp w elektrokardiologii będzie dotyczył
usuwania elektrod, moglibyśmy przeprowadzać kilka razy dalszej miniaturyzacji sprzętu?
więcej. Ale do tego niezbędne byłoby: zwiększenie liczby łóżek dla pacjentów, możliwość dostępu do stołu operacyjnego ■ Wielkość produkowanego sprzętu jest zależna od źródła energii,
we wszystkie dni tygodnia, bo na razie operujemy – jak już czyli baterii, która zajmuje niemal całą puszkę urządzenia.
mówiłam – tylko przez jeden dzień w tygodniu. Nie można też
Całkowicie wewnątrzsercowy stymulator, w porównaniu
zapomnieć o konieczności zwiększenia nakładów finansowych do stymulatora (kardiowertery-defibrylatory są nieco większe
na ten cel. Finansowanie powinno odbywać się z budżetu cen- niż rozruszniki), jest już naprawdę mikroskopijny. Zwłaszcza
tralnego, bo zabiegi te wykonywane są tylko w kilku miejscach że urządzenie to ma w sobie układ elektroniczny (niestety, dość
w Polsce, a korzystają z nich pacjenci z całego kraju.
prosty) i baterie. Czekamy więc na nowe źródło energii. Baterie,
Gdyby zabiegi wykonywane były przez pięć dni w tygo- którymi obecnie dysponujemy, nie pozwalają doprowadzić puszki
dniu, to rocznie skorzystać z nich mogłoby nie 120, a około urządzenia do dalszej miniaturyzacji.
500 pacjentów. Byłby to kolejny milowy krok w leczeniu
Na rynku dostępne są już elektrody nieco cieńsze niż trapowikłań stymulacji. Stanowimy dobry zespół, jesteśmy od- dycyjne endokawitarne, ze względu na to, że nie mają światła
powiednio wyszkoleni i dobrze zorganizowani, ale te decyzje wewnętrznego. Używamy ich podczas stymulacji pęczka Hisa.
nie zależą od nas.
Bardzo ważne jest natomiast to, że producenci zmienili kształt
wykonanych z tytanu puszek, dopasowując je do kształtu klatki
□ Co dziś jest największym wyzwaniem dla elektrokardio- piersiowej. Dzięki czemu urządzenia stały się bardziej opływowe.
logów?
Ta zmiana jest szczególnie istotna dla kobiet, u których bardziej
niż u mężczyzn te urządzenia są widoczne.
■ Wyzwań jest wiele. Modnym tematem jest obecnie problem
W przyszłości, być może, uda się wypracować metody umieszmigotania przedsionków. Jest to najczęstsza arytmia na świecie, czania jakichś bezprzewodowych urządzeń, na przykład kapsuły
która bardzo pogarsza komfort życia człowieka i skraca jego zawieszanej w okolicy pęczka Hisa, w przedsionkach, w okolicy
życie. Głównym powikłaniem jest udar niedokrwienny mózgu. pęczka Bachmana, czyli w drodze przewodzenia pomiędzy
Na wszystkich kongresach elektrokardiologicznych dyskuto- prawym a lewym przedsionkiem – z możliwością sterowania
wane są również kwestie powikłań elektroterapii, a szczególnie pobudzeniem poprzez zewnętrzny nadajnik.
kwestie dotyczące powikłań infekcyjnych i skutków obecności
Takie pomysły już są, ale na razie nie przekłada się to na
elektrod.
praktykę. Bardzo chciałabym doczekać chwili, kiedy pomysły
W ostatnich latach bardzo intensywnie kształtuje się nasza te będą realizowane.
wiedza na temat odelektrodowego zapalenia wsierdzia. Tematyka ta, wcześniej kompletnie nieobecna, już dwukrotnie – □ Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w podejmow 2009 i 2015 roku – pojawiła się w wytycznych Europejskiego waniu kolejnych elektrokardiologicznych wyzwań.
Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to efekt i sukces naszych
spotkań i dyskusji.
Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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– Czy jest kanon wartości, którego prawnik powinien bronić za każdą cenę? Niezawisłości sędziowskiej na
przykład?
Profesor Anna Walaszek-Pyzioł: – Obowiązkiem prawnika jest dbanie o wartości, w których w Polsce wyrósł.
Jeśli one były chronione za czasów II Rzeczpospolitej i później, są chronione obecnie, po ustrojowej zmianie,
to każdy ma obowiązek ich przestrzegać. Wśród nich niezależność sędziowska, wolność słowa to są wartości
konstytucyjne, europejskie i traktatowe. A czy prawnik ma ich bronić? Tak, ale zależy, w jakiej formie. Czy liczyć
ma się rezultat, czy tylko efekt bronienia. Profesor Wojciech Pyzioł: – Czasami prawnik musi być bohaterem. Śledzę, zresztą nie ja jeden, sprawę krakowskich kardiochirurgów i byłem pełen podziwu dla pani sędzi poddanej
wielkiej presji, której ona nie uległa. Mimo zacietrzewienia, przepychanek na siłę drugiej strony.

KULTOWE I ENERGETYCZNE „SATISFACTION”
P

dzieci. Najstarszy syn, urodzony
w 1885 roku, trafił do wojska. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości znalazł się we Lwowie.
Aby zapewnić swojemu o 25 lat
młodszemu bratu edukację, zabrał go do siebie, kiedy Bronek
miał zaledwie 7 lat. Sytuacja materialna oficera Wojska Polskiego
na to pozwalała. Do wybuchu
drugiej wojny światowej chłopiec
Nie mam żadnej satysfakcji
zdążył zdać maturę i ukończyć
Nie mam żadnej satysfakcji
studia prawnicze na UniwersytePróbuję, próbuję i próbuję
cie Jana Kazimierza we Lwowie
I nic, i nic
oraz otrzymać asystenturę w KaProf. Anna Walaszek-Pyzioł z mężem, prof. Wojciechem Pyziołem
tedrze Prawa Cywilnego, u prof.
Kiedy jadę samochodem
po zakończeniu konferencji; Lublin, 2011
Kazimierza Przybyłowskiego.
I ten facet odzywa się w radiu
– Bardzo inteligentny, umysł prawniczy –
I gada, i gada
– Gdyby żona nie zmieniła terminu
O bezużytecznych informacjach
kursu tańca z czwartku na środę, to byśmy charakteryzuje go córka.
– Jakie były losy Pani stryja? – pytam.
Które mają ożywić mi wyobraźnię
się spotkali o rok wcześniej – wypowiada
– Znalazł się w sowieckiej niewoli.
się na ten sam temat prof. Wojciech Pyzioł,
To nie mogę, nie, nie, nie
kierownik Katedry Prywatnego Prawa Został zamordowany w Katyniu – słyszę.
Mama Pani Profesor, Helena Semeniuk,
Hej, hej, słuchajcie mnie
Gospodarczego.
Nie mam żadnej satysfakcji* – śpiewał
Ona ma gabinet na pierwszym piętrze, urodziła się także na kresach II Rzeczpoi wpadał w trans Mick Jagger. Jego za- on piętro wyżej. W tym samym budynku spolitej, w niedużym majątku swojej matki
chrypnięty głos wzmacniały ostre dźwięki Wydziału Prawa, przy ul. Olszewskiego 2. pod Lwowem. Dziewczynka była zdolna,
gitary, na której grał kompozytor piosenki Na naukowej drodze wspięli się na szczyt rodzice, wywodzący się z drobnej polskiej
Keith Richards.
prawie jednocześnie. Jej w 1995 roku dy- szlachty, doceniali znaczenie wykształce– W Krakowie „Jaszczury”, w Zakopa- plom profesorski wręczył prezydent Lech nia. Na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
nem Gong, to były kluby, gdzie tańczyliśmy Wałęsa, jemu w kilka miesięcy później, Lwowie ukończyła dwa kierunki studiów,
z Wojtkiem i przyjaciółmi. Prócz Rolling Sto- w 1996 roku, jego następca Aleksander logikę matematyczną oraz filozofię, i rozpoczęła karierę naukową. Dostała asystenturę
nesów słuchaliśmy piosenek Elvisa Presleya, Kwaśniewski.
u prof. Kazimierza Ajdukiewicza, filozofa
zwłaszcza Blue Suede Shoes oraz Kiss Me
i logika, jednego z najwybitniejszych repreQuick i Such a Night – mówi prof. Anna WalaLWÓW I MOŚCISKA
zentantów szkoły lwowsko-warszawskiej.
szek-Pyzioł, kierownik Katedry Publicznego
W historii rodzinnej nie zachowała się
Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa
Nie mam pojęcia, jak to działa, ale dziaUniwersytetu Jagiellońskiego. I dodaje:
ła, i to często, że ludzie dobierają się, mając opowieść o tym, jak się poznało tych dwoje:
– Jakbym na kurs tańca, który odbywał w swojej historii rodzinnej wspólne punkty Helena i Bronisław. Może na uczelni, gdzie
pracowali? On przystojny, zawsze elegancsię w liceum, do którego uczęszczałam, na mapie. Z nimi też tak było.
chodziła w terminie, w którym byłam
Jej ojciec, Bronisław Walaszek, urodził ki, ona niewysoka, ale miała w sobie coś, co
zapisana, to bym mojego męża poznała na się w 1910 roku w Mościskach, w dawnym przykuwało uwagę: czarne, duże oczy. Ślub
początku klasy maturalnej.
obwodzie lwowskim. W rodzinie było dużo wzięli w 1937 roku. Mieszkali przy ul. AkaArchiwum rodzinne

oznali się we wrześniu 1965
roku. To był ten rok, kiedy
na prywatkach, w klubach studenckich słuchało się Rolling
Stonesów i tańczyło w rytm
ich kultowego i energetycznego
Satisfaction. Refleksy świateł
wyłaniały z rozbawionego tłumu coraz kogoś innego.
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Fot. Archiwum rodzinne

demickiej, zajmując całe pierwsze piętro
kamienicy. W dwa lata późnej urodził się im
syn, Kazimierz Maria Andrzej. Z nadzieją
myśleli o przyszłości. Ale się stało, co się
stało. 22 września 1939 do Lwowa wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, a potem,
po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej
w czerwcu 1941 roku – Niemcy.
– W okresie okupacji niemieckiej
we Lwowie ojciec był zaangażowany
w tajne nauczanie. Zajęcia odbywały się,
między innymi, w mieszkaniu prof. Kazimierza Przybyłowskiego, który w latach
1941–1945 kierował Tajnym Wydziałem
Prawa UJK – mówi Pani Profesor i urywa,
bo niewiele wie na ten temat. Urodziła się
parę lat po wojnie, więc sama nic pamiętać
nie może, a czasy były takie, że kto mówił
zbyt wiele o swojej przeszłości, mógł mieć
kłopoty.
– Te kłopoty w okresie utrwalania
ludowej władzy to aresztowanie, więzienie, bicie na przesłuchaniach, sfingowane
procesy – uzupełniam ja.
Jednak już o tym, jak to się stało, że
rodzice swoje miasto opuścili, mówiło
się przy dzieciach. Pod koniec czerwca
1944 roku Bronisław Walaszek włożył na
siebie najbardziej zniszczony, jaki posiadał, garnitur i płaszcz, aby nie rzucać się
w oczy Niemcom, którzy wtedy jeszcze
we Lwowie byli, i wyruszył do Krakowa.
Nie udało mu się ukryć w tłumie podróżnych. Został wylegitymowany, Niemcy
spojrzeli na niego raz i drugi, zaskoczeni,
że pracownik naukowy może tak się prezentować, ale obyło się bez konsekwencji.
Tymczasem w nocy z 27 na 28 lipca 1944

do Lwowa wkroczyli Sowieci.
Zaczęły się represje, w stosunku do Polaków zwłaszcza.
Dozorczyni, Ukrainka, przyszła z wiadomością wielce
poufną, że Walaszkowie są na
liście osób przeznaczonych do
wywózki. Za mężem ruszyła
więc w podróż żona z synem.
Helena opuściła mieszkanie
z dnia na dzień. Wzięła ze sobą Dwór rodzinny Bertonich i Macurów (oficyna na prawo) w Stanisławotyle, ile mogła unieść, w tym wie przy ul. Kazimierzowskiej 23, gdzie wychowywała się mama
dokumenty przede wszystkim. prof. Wojciecha Pyzioła Janina Macurówna
Spotkali się w Krakowie. Ona z synem osady). Ukończyła studia. Farmację, myśląc
i mąż. Znaleźli mieszkanie przy ul. Sereno zapewne o kontynuowaniu rodzinnej tradyFenna. W tym mieszkaniu pozostali już do cji. Może tak by się stało, może przejęłaby
końca swoich dni.
aptekę po ojcu, w Stanisławowie, ale historia nikomu nie odpuści, wpisze się w każdy
STANISŁAWÓW, A POTEM LWÓW
ludzki los. W 1944 roku, kiedy Lwów zajęli
Sowieci, Janina znalazła się w Krakowie,
Mama prof. Wojciecha Pyzioła, Janina dokąd wcześniej uciekła ze Lwowa ciocia
z domu Macura, urodziła się w Stanisła- Zosia. Tu się spotkały.
wowie, czyli też na dawnych Kresach. Jej
– Mama niechętnie wracała do wspoojciec, Karol Macura, był właścicielem mnień, trzeba ją było zapytać, jak było
apteki i bardzo znaną w mieście postacią. z tym, jak z tamtym. Odkładałem te rozNiestety, dziewczynka wkrótce straciła mat- mowy na później, aż się okazało, że już się
kę. Ile miała lat, kiedy po drugim ożenku niczego nie mogę dowiedzieć, bo rodzice
ojca znalazła się we Lwowie, u cioci Zosi, odeszli... – mówi prof. Pyzioł.
żony notariusza, tego jej syn nie wie. Ciocia
Mama jako farmaceutka zaczęła pracobyła blisko spokrewniona z Karolem Ber- wać w aptece, która działa do dziś, u zbiegu
tonim, p.o. ministra spraw zagranicznych ulic Dietla i Krakowskiej. I tu poznała
w rządzie Władysława Grabskiego. Ceniła swojego przyszłego męża.
naukę, sztukę, prowadziła dom na wysokim
– Ojciec też był farmaceutą? – pytam
poziomie. Wychowywana przez nią Janinka Profesora.
Macurówna we Lwowie zdała maturę, upra– Też.
wiała sport, była kajakarką, kiedyś zdobyła
Urodził się w podkrakowskiej Modlninawet wicemistrzostwo kraju (skromnie cy. Z dziesięciorga dzieci jedynie Władywtrącała, że startowały tylko dwie kobiece sław, jako najzdolniejszy, został wysłany na
naukę do Krakowa. Zdał maturę w Liceum
im. Nowodworskiego. Został powołany do
wojska. Zwolniono go do cywila 24 sierpnia
1939. Kiedy wybuchła wojna, natychmiast
zgłosił się do jednostki, ale go nie przyjęli.
Świeżo wyszkolonego żołnierza! Bałagan
panował w wojsku okropny. Ojciec, chcąc
nie chcąc, powędrował z falą uciekinierów
na wschód, trafił aż do Pińska na Polesiu –
stamtąd wrócił do Krakowa. W czasie
okupacji studiował farmację na tajnych
kursach na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Studia ukończył tuż po zakończeniu wojny,
w 1945 roku.
– Był tzw. cichym wspólnikiem, czyli de
facto współwłaścicielem tej apteki, w której
poznał moją mamę – mówi do mnie Profesor. – Potem, w 1951 roku – w czasach
apogeum stalinizmu (!) – postanowił otworzyć własną aptekę. W uzyskanym przy
We dworze Bertonich i Macurów w Stanisławowie wraz ze swoimi ułanami zatrzymał się generał Lucjan
ul. Chocimskiej lokalu. Urządził ją i zaopaŻeligowski w kwietniu 1919 roku (piąty od lewej)
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wiedzialności za rozstrzygnięcia wielkich
mocarstw, bo jakim sposobem by tak miało
być? Bardzo silnie odbiło się w ich pamięci
to spotkanie na lwowskiej ulicy, rzadko
wracali do przeszłości, a to zdarzenie jakby
stale mieli przed oczami.
CZORT, NIE DZIECKO
Życie toczyło się coraz szybciej, brakowało czasu na rozpamiętywanie, co

Wojtuś Pyzioł z mamą Janiną z Macurów Pyziołową
na wakacjach; ok. 1949

trzył. Ale na kilka dni przed uruchomieniem apteki – w ramach walki z prywatną
inicjatywą – została mu ona odebrana
i upaństwowiona. Potem tworzył apteki
przyszpitalne. Zawsze miał żyłkę biznesową, ale chyba żył w niewłaściwych dla
siebie czasach.
– Pan też ma żyłkę biznesową? –
pytam.
– Nie.
– Żałuje Pan?
– Nie – słyszę.

W czasie sentymentalnych powrotów
w rodzinne strony każdy kamień w tym
samym miejscu, w którym leżał kiedyś, ma
znaczenie. Ale z nimi, rodzicami Anny Walaszek-Pyzioł oraz z mamą Wojciecha Pyzioła, urodzonymi na obecnej Ukrainie, tak
nie było. Rodzice Anny nigdy w swoje rodzinne strony, a więc do Mościsk i Lwowa,
nie pojechali. Rodzice Wojciecha znaleźli
się we Lwowie w 1968 roku przejazdem,
w drodze do Jugosławii. Jechali na urlop.
Jego matka, w tym mieście wychowana
i wykształcona, ze smutkiem spoglądała na
zaniedbane ulice, powszechną bylejakość
i szarość pięknego i eleganckiego kiedyś
miasta. To już nie był ten Lwów, który pamiętała. Kiedy zatrzymali samochód przy
jakiejś bocznej ulicy, podeszło parę osób,
Polaków, i z pretensjami do nich:
– Wyście nas tu zostawili i teraz musimy cierpieć!
Obojgu zrobiło się przykro. Jak tu
reagować? Przecież nie ponoszą odpo-
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Władysław Pyzioł, ojciec

Fot. Archiwum rodzinne

SENTYMENTALNE POWROTY

było, jak było. Helenie i Bronisławowi
Walaszkom urodziła się córka. Utrzymać
rodzinę w tamtych powojennych ciężkich
latach nie było łatwo.
– Ojciec osiągał kolejne stopnie, których ukoronowaniem była profesura, publikował, wykładał, pracował równolegle
w Prokuratorii Generalnej oraz w Prezydium WRN jako kierownik Wydziału Prawnego do czasu, aż urzędowo zabroniono
łączenia stanowisk, udzielał się w działalności społecznej na rzecz Uniwersytetu
Jagiellońskiego, niezmiennie u boku
prof. Kazimierza Przybyłowskiego.
Podobnie jak jego mistrz, specjalizował
się w prawie cywilnym (powtarzał: tylko prawo cywilne to nauka, pozostałe
dziedziny prawnicze to są sprawności).
Oprócz prawa cywilnego wykładał prawo międzynarodowe prywatne i prawo
rodzinne. Nie potrafię dobrze przybliżyć
Pani niezwykłego związku między moim
ojcem a prof. Przybyłowskim. Ojciec –
syn? Nie. Mistrz i uczeń? Też nie to.
Nasze życie rodzinne było temu podporządkowane. Profesor Przybyłowski
w nim uczestniczył, chociaż nie był człowiekiem samotnym, miał żonę, a nawet
kolejno dwie żony. Zła byłam, że tak jest.
Już będąc na studiach, kiedy chciałam
dokuczyć Przybyłowskiemu, zaczynałam
wychwalać prof. Stefana Grzybowskiego,
a wtedy ojciec zza jego pleców dawał
mi znaki, abym przestała – mówi Pani
Profesor. Jako dziecko nazywana przez
mamę czortem.

Prof. Bronisław Walaszek z córką Anią (nazywaną Agą); ok. 1949

– Kto takiego czorta urodził? Chyba
nie ja – utyskiwała Helena Walaszkowa
po kolejnym „wyczynie” swojej córeczki
Agi, bo ona zawsze i przez wszystkich była
nazywana Agą, a nie Anią.
Jednego razu pani Walaszkowa zaniemówiła. Wprawdzie tylko na chwilę, ale
jednak. Było to, kiedy sześcioletnia wtedy
Aga wróciła ze spaceru z tatusiem z ustami
wymalowanymi czerwoną szminką oraz
z czerwoną torebką, w której był schowany
flakon z lakierem do paznokci. Dziewczynka zobaczyła te „cuda” w sklepie komisowym przy ul. Długiej. Na wystawie leżały
kosmetyki, kupony materiałów, suknie,
bluzeczki, bielizna, buty, luksusowe towary,
które trafiły do siermiężnej Polski z zachodniego świata. Aga stanęła, zachwycona tą
czerwoną torebką, szminką oraz lakierem,
i nie chciała się ruszyć. Tatusiu, kup!
– Dziewczynce należy więcej dać niż
chłopcu, aby ona potem nikomu niczego
nie zazdrościła – argumentował prof.
Bronisław Walaszek w nadziei, że w ten
sposób powstrzyma żonę, która po chwili
szoku zaczęła wracać do swojej normalnej
formy. – Ty nie krzycz na moją córkę. Ona
ma charakter, a ty go chcesz zwichnąć –
kontynuował. – Kogo ty chcesz z niej
wychować? Kogo? – Jego żona wytoczyła
pierwszy argument, a po nim zaraz następny
i następny.
– Ja byłam ukochaną córeczką tatusia,
mój starszy brat ukochanym syneczkiem
mamusi – mówi Pani Profesor.

Fot. Archiwum rodzinne

SZNYCELEK I BURACZKI
Czorta, czyli Agę, należy wychować.
Nam to słabo wychodzi, to może uda się
zakonnicom w przedszkolu przy ul. Warszawskiej? Taką nadzieję miała Helena
Walaszkowa. Nigdy nie porzuciła swoich
naukowych zainteresowań. U nich w domu
bywał prof. Roman Ingarden, toczyły się
długie debaty w gronie zaprzyjaźnionych
filozofów. Ale za etat na UJ podziękowała,
tłumacząc, że nie rozumie filozofii marksistowskiej. Pracowała w PWN-ie. Była tam
redaktorem. Przedszkole rozwiązywało
problem zapewnienia dziecku opieki.
– Wytrwałam u sióstr dziesięć dni, po
czym się zbuntowałam i przestałam chodzić. One kładły nas spać o jedenastej rano,
a ja się chciałam bawić, a nie leżeć na metalowym łóżku pod szarym kocem. Karmiły
nas codziennie tym samym: sznycelkiem
z buraczkami. Tego nie cierpiałam. A tymczasem taka duża zakonnica, czerwona na
Trzyletnia
Aga Walaszkówna
posadziła lalkę
na gałęzi…

twarzy, postanowiła chudzielca odżywić,
więc stała nade mną i powtarzała: Jedz,
jedz! – nawet dziś Pani Profesor uważa
przedszkole za traumatyczny epizod dzieciństwa.
Jej przyszły mąż też „zaliczył” i przedszkole u sióstr zakonnych na Pędzichowie,
i sznycelek oraz buraczki. Jadł, nie zbuntował się, przetrwał trzy lata.
PIERWSZE KROKI KU SAMODZIELNOŚCI
Jak tylko sięga pamięcią, słyszała
od ojca, że zostanie prawnikiem jak on.
W szkole podstawowej plany tatusia w stosunku do niej były daleką przyszłością,
ale w liceum już nie. Zdała egzamin do
elitarnego wówczas żeńskiego X Liceum
Ogólnokształcącego. Trafiła tam do klasy
eksperymentalnej. Szybko się zorientowała,
że tym, co ją pasjonuje, jest chemia i biologia. Zapisała się na zajęcia dodatkowe.
W MDK przy ul. Krowoderskiej koło chemiczne prowadziła Maria Kotułowa. Aga
każdego tygodnia czekała na te zajęcia.
Rozpisywanie wzorów chemicznych –
ach, to była dla niej frajda! Tak w ogóle, to
uczyła się bardzo dobrze i chętnie chodziła
do szkoły. Ale biochemia była wymarzona!
– Tyle tylko, że poza moim zasięgiem –
mówi. – Tatuś marzył sobie, że po studiach
będę z nim razem pracowała. Najlepiej, jak
mówił, abym nie wychodziła za mąż. No
i poszłam na prawo...
– ...ze ściśniętym sercem – dopowiadam.
– Nie do końca. Wtedy w Krakowie taki
kierunek studiów jak biochemia jeszcze nie
istniał, musiałabym wyjechać, a rodzice by
się na to nie zgodzili. To był dom, gdzie
dzieci miały obowiązek wracać przed
godziną 21, a jeśli otrzymałam zgodę na
powrót późniejszy, to wiedziałam, że mój
ojciec nie śpi, tylko na mnie czeka. On na
dodatek chorował. Szpital, potem powrót

Mama, Helena z Semeniuków Walaszkowa

do pracy i znowu szpital. Moja dzielna
mama gotowała codziennie przed pójściem
do pracy dwa obiady. Jeden dla nas, drugi
według wskazań dietetycznych dla męża.
Ja mojego chorego ojca, który okazywał
mi tyle miłości, nie chciałam pognębiać
– słyszę.
Profesor Pyzioł drogę do własnej samodzielności miał całkiem otwartą. Wybór
należał tylko do niego. Szkołę Podstawową
nr 7 przy ul. Szlak (już jej tam nie ma)
wspomina dobrze, II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego także.
Humanista, najlepszy z historii w swojej
klasie, a może nawet w całej szkole, bardzo
oczytany.
– Chodził Pan na wagary? – pytam.
– Oczywiście. Wiosną. Potem, oglądając świadectwo, rodzice komentowali:
„A skąd ci się wzięło aż 30 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych?”. Ale zbyt
dociekliwi nie byli – mówi prof. Pyzioł.
Kiedy zbliżała się matura, ojciec odbył
z nim taką rozmowę:
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– Jak ty jesteś taki słaby z matematyki
i fizyki, to najlepiej będzie, jakbyś wybrał
prawo. Ten kierunek studiów daje duże
możliwości.
Ale żeby w tej sprawie naciskał, to nie.
I ona, i on dostali się na studia prawnicze bez problemu. I wtedy się spotkali.
ONA O NIM: BYŁ TAKI ELEGANCKI
– Na Wojtka zwróciłam uwagę w przychodni lekarskiej, która była w gmachu przy
ul. Olszewskiego, na parterze. Dobiegał
końca wrzesień. W indeksie należało mieć
zaświadczenie z uczelnianej przychodni, że
student jest zdrowy. Przed okienkiem rejestracji kłębił się ich tłum. Na I rok studiów
prawniczych przyjmowano wtedy prawie
400 osób. Wszyscy byliśmy ubrani tak, jak
to się wtedy chodziło, wyboru w sklepach
z odzieżą nie mieliśmy, co najwyżej coś
się przy pomocy krawcowej kombinowało.
A tu patrzę, stoi przystojny chłopak w szarej
tweedowej marynarce, dobrze ostrzyżony,
buty wyczyszczone, jak lubię, nadal mnie
denerwują panowie zaniedbani i byle jak
ubrani – mówi.

BAL KRAKOWSKIEJ PALESTRY
W historiach romantycznych zawsze
jest moment olśnienia, wspólnej chemii
oraz zawrotu głowy, bo miłość jest zawrotem głowy, a także częściową utratą
świadomości. Za sprawą kontaktów cioci
Zosi („cudownej cioci Zosi” – wtrąca
Pani Profesor) otrzymali zaproszenie na
bal palestry. To był luty 1966 roku. Na ich
pierwszym roku studiów. Szczególnie ona
była bardzo ciekawa, jak prezentują się
adwokaci, sędziowie, jak wygląda świat, do

ON O NIEJ: W PRZYCHODNI JEJ
NIE ZAUWAŻYŁEM
– W tłumie przed okienkiem w przychodni lekarskiej przyszłej żony nie dostrzegłem. To się stało kilka dni później,
na pierwszym wykładzie, w sali nr 52,
w Collegium Novum, na drugim piętrze –
mówi Profesor.
– Jaki to był wykład? – pytam.
– Profesora Stanisława Grodziskiego
z historii prawa polskiego. Sala była pełna,
ja przyszedłem wcześniej, miałem miejsce
siedzące, ona stała na środku, w przejściu.
Wstałem i poprosiłem, aby usiadła. Potem zajmowaliśmy miejsca blisko siebie. A następnie
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Anna Walaszkówna; maj 1959

którego i oni należą, będąc na razie na tym
pierwszym, najniższym poziomie wtajemniczenia. Zamożne panie adwokatki wystąpiły w kreacjach, które robiły wrażenie.
– W komisie, bo gdzie indziej to było
niemożliwe, kupiłam materiał na sukienkę, w kolorze écru ze srebrną nitką, ale
delikatnie wplecioną (mama pomagała go

wybrać, chociaż jak mówiła – dziewczynę
z dobrego domu zdobi to, co jest wewnątrz,
a nie to, co na zewnątrz). Suknia prosta,
dekolt niezbyt duży. Do tego modne wtedy
krótkie bolerko. Według mojego własnego
projektu – słyszę od Anny Walaszek-Pyzioł.
Do hotelu Cracovia, wtedy jakże eleganckiego, zawiózł ich samochodem ojciec
Wojciecha Pyzioła. Stolik mieli w dobrym
miejscu, aby obserwować towarzystwo.
– Ciocia Zosia dała mi parę rad. Nie powinienem od ciebie nigdzie odchodzić... –
zaczął się zwierzać przyszły mąż swojej
przyszłej żonie. Ona mu się zrewanżowała
takimi samymi zaleceniami, w jakie ją na
pierwszy bal „zaopatrzyła” mama.
– A o tym ci ciocia mówiła? – ona go
pytała rozbawiona.
– A o tym mama? – rewanżował się on.
– I bądź tu człowieku dobry dla niewdzięcznych! – myślę w tym momencie.
– Mąż bardzo dobrze tańczy, ma słuch
muzyczny, ze mną jest gorzej, bo słuch
mam kiepski, a właściwie to go nie mam
w ogóle – słyszę od niej.
PROFESORSKA CÓRKA
– Niech Pani nie myśli, że ja na studiach korzystałam z taryfy ulgowej, bo
nie korzystałam. Zresztą ojciec mi od razu
powiedział: Musisz sobie radzić sama. Mogłaby Pani mnie zapytać, czy mi nazwisko
ojca pomogło. Na pewno nie u każdego! –
słyszę.
A potem dowiaduję się, że prof. Bronisław Walaszek, wybitny znawca prawa
cywilnego, międzynarodowego prywatnego, rodzinnego (był autorem podręcznika)
oraz prawa obrotu uspołecznionego, nie
czytał przed oddaniem promotorowi jej
pracy magisterskiej. Raz ją tylko zapytał,
z jakiej literatury korzystała, i to wszystko.
– Moja córka musi to napisać sama –
skomentował do żony. Ona na to:
– Twoja córka może czegoś nie wiedzieć. Żeby tego nie powiedzieć dziecku!
Ale on był niewzruszony.
– Nawet to do niego nie pasowało! –
mówi Pani Profesor.
On i mama, ludzie Kresów, życzliwi
dla każdego, jak tylko usłyszeli, że można
pomóc – to natychmiast. Ludziom nieprzychylnym natychmiast wybaczali, nie
potrafili chować urazy.
– Ja taka dobra jak oni nie jestem –
mówi o sobie.
Z tego myślenia o innych brała się działalność prof. Bronisława Walaszka na rzecz

Fot. Archiwum rodzinne

Wojtek Pyzioł; lipiec 1952

ja przepisałem się do
tej grupy, w której ona
była (obowiązywał
wówczas podział alfabetyczny), zawiązała
się nasza „paczka”,
zaczęły się wspólne
wyjścia do kina, do
teatru, do „Jaszczurów”, gdzie mieliśmy
swój ulubiony stolik
„na pięterku”, do Jamy
Michalikowej na kabaret – słyszę od niego.

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyczynił
się walnie do pozyskania trzech wypoczynkowych domów uniwersyteckich – dwóch
w Rabce, jednego w Zakopanem. No
i dworku reprezentacyjnego w Modlnicy.
Razem z prof. Sylwestrem Wójcikiem przygotowali perfekcyjnie całą stronę prawną.
– Do żadnego z tych domów on ani nikt
z rodziny nie pojechał wypoczywać. Żeby
ktoś nie powiedział, że coś z tego ma, albo
o mnie, że córeczka przyjechała. W 1976
roku, za rektora Mieczysława Karasia,
zostałam zaproszona na uroczystość odsło-

Fot. Archiwum rodzinne

Wojciech Pyzioł, asystent prof. Stefana Grzybowskiego z fajką, którą kupiła mu żona; 1972

nięcia tablicy pamiątkowej z nazwiskiem
mojego ojca na domu w Rabce. Zaraz
wróciłam do Krakowa. Po przejściu na
emeryturę aż do śmierci mieszkał w tym
domu prof. Stefan Grzybowski. Dożył 102
lat. Dobrze tam się czuł – mówi prof. Anna
Walaszek-Pyzioł.
– A dorobek naukowy taty? Zdarzyło się
tak, że była Pani z niego dumna? – pytam.
– Parę lat temu czytałam artykuł napisany przez prof. Marka Safjana o tym, jak
bardzo twórczy byli polscy profesorowie
prawa. Wśród nich mój ojciec. On od wielu
lat nie żył, a tymczasem wywiedziona przez
niego w 1956 roku nowatorska konstrukcja
poświęcona rozumieniu pozycji prawnej
nasciturusa (dziecko poczęte jest podmiotem prawa pod warunkiem, że urodzi się
żywe) została uznana współcześnie za ważny krok naprzód w prawie cywilnym. Kiedy
ten artykuł czytałam, byłam z mojego ojca
dumna – słyszę.
Promocja doktorska
Anny Walaszek-Pyzioł; 1976

MISTRZ
Palił fajkę za fajką.
Tytoń Neptun wydzielał zapach trudny do
zniesienia, zwłaszcza
dla osób niepalących.
Prócz tej kopcącej nieustannie fajki prof. Stefan Grzybowski miał
same zalety. Zapisali Studenci Wydziału Prawa UJ Anna Walaszkówna i Wojciech Pyzioł w Tenczynku;
się razem na jego pro- 20 października 1967
seminarium, a potem na seminarium ma- Pokazuję zakres materiału, proponuję ileś
tam tematów, aby w którymś z nich student
gisterskie.
– Stefan Grzybowski potrafił formuło- poczuł się dobrze.
Prace magisterskie ona i on obronili
wać myśli niezwykle syntetycznie, krótko.
Teraz mamy do czynienia ze specjalistami tego samego dnia, 11 maja 1969.
– Żona nie znosi papierosów. Kupiła
prawnikami, a to był uczony. Umysł głęboki, niezwykły. Byłem przez dwa lata jego mi fajkę z tym zastrzeżeniem, że będę
asystentem. Dla nas był serdeczny, lubił wypalał jedną tygodniowo. Ale z reguły
dyskusję, nigdy się nie obrażał, jeśli ktoś rebus sic stantibus (w takim stanie rzemiał inne zdanie niż on. Jego wykłady były czy, gdy sprawy tak stoją) można, idąc
trudne do zapisania. Trzeba się było wcześ- śladem rozumowania prof. Kazimierza
niej do nich przygotować i dopiero wtedy Przybyłowskiego, wyprowadzić klauzulę
stawały się wprost fascynujące – słyszę od umożliwiającą zmianę lub nawet rozwiązanie umowy w sytuacji, kiedy istotnie
prof. Pyzioła.
– Pisałam pracę magisterską z prawa zo- zmieniły się okoliczności. Powołując się
bowiązań, o umowie agencyjnej. Uwzględ- na autorytet wybitnego cywilisty, jakim
niłam, oczywiście, dorobek mojego pro- był prof. Przybyłowski, zwiększyłem liczbę
motora, ale poza tym zbudowałam sobie wypalanych fajek do kilku dziennie – mówi
całą koncepcję, nie do końca idąc w ślady Wojciech Pyzioł na temat, zdaje się, w ich
swojego mistrza. Wprost powiedziałam, że małżeństwie drażliwy
tu i tu myślę inaczej. Cała moja praca magiŚLUB
sterska liczyła 35 stron, podczas kiedy mój
mąż napisał aż dwa tomy, ostrzegając mnie:
Dłuższa rozłąka zdarzyła się im po
– Jak on zobaczy te 35 stron, to cię
pierwszym roku studiów. Wojciech Pyzioł,
wyrzuci!
Nie wyrzucił. – Podobało mu się moje na zaproszenie byłego polskiego lotnika,
samodzielne myślenie – wspomina swojego a następnie biznesmana, pojechał na trzy
miesiące do Londynu. Co zarobił, pracując
mistrza Pani Profesor.
– Byłam w niego zapatrzona – idzie w wytwórni transformatorów, wydał na nadalej. – Od prof. Stefana Grzybowskiego ukę języka i zwiedzanie miasta nad Tamizą
nauczyłam się jednej rzeczy. Swoje semi- oraz okolic. Aby się usłyszeć przez telefon,
naria zaczynam podobnie, jak on to robił. należało odczekać kilka godzin.
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Promocja doktorska Wojciecha Pyzioła; 1977

Druga rozłąka miała związek z wyjazdem już po ukończeniu studiów na
ćwiczenia wojskowe. Odbywały się na
poligonie 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej na Mazurach, w okolicach
Szczytna. Spadochroniarze oddawali skoki
na lotnisku w Szymanach (tym samym,
które w XXI wieku wpisało się w sprawę
tajnych więzień CIA w Polsce). Wśród
żołnierzy, czerwonych beretów, nie słabł
autorytet poprzedniego dowódcy – generała
Edwina Rozłubirskiego. Stracił stanowisko
za odmowę użycia wojska przeciwko protestującym studentom w marcu 1968 roku.
Nie tylko Rozłubirski, bo całe grono dowódców to była wojskowa elita, wśród nich
z wykształcenia prawnicy. Co tydzień na
soboty i niedziele z lotniska w Szymanach
odlatywał do Krakowa samolot, a więc tym
razem ich rozłąka była w każdym tygodniu
pięciodniowa.
Ja: – Z jakim stopniem wojskowym
przeszedł Pan do rezerwy?
On: – Podporucznika. Po drugim poligonie.
Ja: – Skakał Pan ze spadochronem?
On: – Tak. Ale żona o tym wówczas
nie wiedziała. Pewnie by się denerwowała.
Chociaż formalnie jeszcze żoną nie
była. Ślub brali w lipcu 1971 roku.
On był wtedy asystentem w Instytucie
Prawa Cywilnego, najpierw u prof. Stefana Grzybowskiego, a po jego przejściu
na emeryturę u prof. Stanisława Włodyki,
który niebawem utworzył Katedrę Prawa
Gospodarczego (przemianowaną w 1993
roku na Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego). Ona otrzymała staż w Katedrze
Prawa Administracyjnego, którą do 1970
roku, do przejścia na emeryturę kierował
prof. Wacław Brzeziński, a po nim – prof.
Józef Filipek.
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– Bardzo życzliwie mnie tam przyjęli.
Trochę przestraszona zadzwoniłam, otworzył mi, obecnie profesor, Tadeusz Woś,
rok starszy ode mnie i powiedział: – Cześć!
Będę miał miłą koleżankę!
Dzisiaj modne są śluby w szerokim
gronie nie tylko rodziny, ale też kolegów
z pracy, szefów także, przyjaciół. Wtedy
grono bywało mniej liczne, a już oni szczególnie zadbali, aby było ograniczone. Do
kościoła parafialnego panny młodej pod
wezwaniem św. Szczepana przyszli oni,
Anna i Wojciech, rodzice obojga, brat panny młodej, lekarz internista i pulmonolog,
z żoną Krystyną, świadkowie, ciocia Zosia,
ta od dobrych rad przed balem palestry, no
i prof. Kazimierz Przybyłowski, bo w rodzinie Walaszków nic bez udziału profesora
odbyć nie mogło.
– Suknia biała, długa? – pytam.
– Krótka, do ubrania na każdą okazję,
bez welonu, żadnych ozdób, tylko niezwykłej piękności róże, wielki bukiet, nigdy
takich później nie widziałam, które mi kupił
teść. W kolorze lekki róż – słyszę. – Po ślubie przyjęcie w „Wierzynku” na piętnaście
osób. Dzień był powszedni, poniedziałek.

Młodzi dostali pokój u jego rodziców.
Jednak Annę „ciągnęło” do domu rodzinnego, aby pomóc rodzicom. Chorujący od lat
ojciec znalazł się w szpitalu, zresztą kolejny
raz, potem znowu. Jego córka codziennie
przynosiła mu tam domowe obiady. Młodzi
asystenci i wtedy, i teraz dostają dużo godzin zajęć. Ona ich miała w roku ponad 400.
– Jak to godziłam z wizytami w szpitalu, bywało dwa, nawet trzy razy dziennie?
Dzisiaj nie wiem – mówi.
Ojciec ze szpitala został wypisany, mógł
w ogrodzie botanicznym przy azaliach
spotykać się z przyjaciółmi: prof. Michałem
Patkaniowskim, historykiem prawa, prof.
Stanisławem Taszyckim, językoznawcą,
współautorem Słownika ortograficznego
języka polskiego, prof. Wacławem Osuchowskim, znawcą prawa rzymskiego.
I znowu szpital.
Profesor Wacław Osuchowski, wykształcony w Wiedniu, Paryżu, Rzymie
i Monachium, przed wojną kierował Katedrą Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie
Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie
okupacji wykładał na Tajnym Wydziale
Prawa UJK. Po wojnie objął Katedrę Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa UJ.
Wybitny uczony, ale też oryginał. Profesor
Wojciech Pyzioł wspomina go tak:
– Do sali wykładowej nr 52 w Collegium Novum na wykład z prawa rzymskiego jako pierwszy wchodził prof. Wacław

W 1997 roku Wojciech Pyzioł otrzymał tytuł profesora „belwederskiego” z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (na pierwszym planie od lewej: prof. Wojciech Pyzioł, prezydent Kwaśniewski,
prof. Anna Walaszek-Pyzioł, która tytuł profesora otrzymała parę miesięcy wcześniej, w 1996 roku,
jeszcze od poprzedniego prezydenta Lecha Wałęsy

Fot. Archiwum rodzinne

– Świadkowie w „Wierzynku” byli? –
pytam.
– A tak! Dwaj przyjaciele Wojtka
z liceum: Piotrek Chłapowski i Jurek
Kornelski. Z Piotrem przyszła jego siostra
Marynia.
– Widać ich zapewne na zdjęciach –
mówię, a Pani Profesor kręci głową. Zdjęć
nie robili.
TRUDNE LATA

Fot. Archiwum rodzinne

Osuchowski. Za nim świta: dr Janusz
Sondel, który niósł kapelusz profesora,
i dr Wiesław Litewski, który niósł laskę
(wymiennie kapelusz). Profesor zasiadał
na katedrze w środku, oni po jego obu
stronach. Nie przed każdym wykładem, ale
dosyć często, zaczynało się sprawdzanie
obecności z listy, na której podpisali się
studenci. Profesor wyczytywał nazwisko
i oglądał bacznie delikwenta. Bywało, że
ktoś dopisał nieobecnych na wykładzie:
Jana Sobieskiego, Władysława Jagiełłę,
Winstona Churchilla. Opowiadano o profesorze anegdotę, jak to on jeden występował w dwóch rolach. Jako kierownik
Katedry pisał pismo do siebie samego,
pełniącego wtedy funkcję dziekana, aby
uzyskać zgodę na zakup nowego fotela,
a następnie udzielał sobie samemu odpowiedzi odmownej.
Nie ma już Wacława Osuchowskiego,
Władysława Woltera, znawcy logiki prawniczej i prawa karnego, Adama Vetulaniego,
historyka prawa, i wielu innych, którzy
przekazywali swoim następcom nie tylko
wiedzę prawniczą, ale też specjalny etos
tego zawodu. I nie ma tamtej szczególnej
atmosfery. Nawet ją trudno dzisiaj opisać.
Bronisław Walaszek zmarł w 1974 roku.
– Odprowadzał go wielki tłum przyjaciół, kolegów, aktualnych i dawnych
studentów – mówi córka.
Lat trudnych nie zabrakło w rodzinie
Wojciecha Pyzioła. W bardzo krótkich odstępach czasu odeszli jego rodzice, ciocia
Zosia. Jako ostatnia z pokolenia rodziców
matka Pani Profesor, Helena Walaszkowa.
– Teściowa była przekochana – wspomina ją zięć. – Jak robiła dla mnie befsztyk
tatarski, to wypełniał on cały głęboki talerz
do zupy.
– Nie byłem więziony za przekonania
polityczne, nie dokonałem bohaterskich
czynów, czy takie zwyczajne życie może

Podróż do Tanzanii, wioska Masajów; 2012

kogoś zainteresować? – pyta retorycznie
prof. Pyzioł.
ONA: ZAJĘŁAM SIĘ WOLNOŚCIAMI
Temat pracy doktorskiej wymyśliła
sama. Dotyczyła ona relacji prawnych zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwem
państwowym i organami administracji państwowej. Nawet w czasach socjalizmu wielu twierdziło, że dyrektor przedsiębiorstwa
musi mieć pewien zakres samodzielności,
aby mógł podejmować decyzje, a potem
brać za nie odpowiedzialność. Taka była
teoria, bo w praktyce sekretarz partii był
ważniejszy od dyrektora. Jeździła do Warszawy, czytała statuty zjednoczeń. W teorii
wszystko się zgadzało. Promotorem był
prof. Józef Filipek.
– Broniłam się w 1976 roku, w sali
Rady Wydziału Prawa, nr 30, na pierwszym
piętrze w Collegium Novum. Brata nie
zaprosiłam, bo się wstydziłam. Ale przyszli
koledzy, koleżanki, pół wydziału. No i Wojtek. W komisji, pamiętam, siedział prof.
Józef Skąpski, prof. Stanisław Włodyka.
Byli mi życzliwi – wspomina Pani Profesor.
Madera; 2013

Zaraz dodaje:
– Tematu pracy doktorskiej nie odłożyłam na półkę, zakresem wolności w działalności przedsiębiorstw zajmowałam się dalej. Tematem rozprawy habilitacyjnej była
Samodzielność prawna przedsiębiorstw
państwowych. Były to już lata 80. XX
wieku, po doświadczeniu „Solidarności”.
Inny okres. W 1983 roku dostałam zgodę
na wydrukowanie tylko 100 egzemplarzy
książki z moją rozprawą habilitacyjną.
Zdaniem decydentów temat był nietrafiony.
Tymczasem powtarzały się zapytania, gdzie
tę pozycję można kupić, nieoczekiwanie
stała się poszukiwanym „białym krukiem”.
– Dopadła Panią polityka? – pytam.
– W prawie nie powinno być polityki.
Powinna być natomiast interpretacja rzeczowa, merytoryczna, tak ja to widzę –
słyszę. – W mojej książce odpowiadałam
na pytanie czym jest i jakie daje konsekwencje praktyczne prawo podmiotowe
publiczne oraz czy takie prawo może
przysługiwać także i przedsiębiorstwom
państwowym. Pisałam, że ustawodawca
nie może go ograniczać, zmieniać jego
istoty ani jej naruszać. Starałam się wykazać, czym ta istota jest. Ponadto jeśli
ustawodawca takie prawo podmiotowe
ustanowił, to ma obowiązek je chronić.
Miałam studentów, którzy byli praktykami
gospodarczymi, chcieli mieć samodzielność, ale wiedzieli wówczas, że jej nie
będą mieli. Doktryna sobie, a życie sobie.
Dzisiaj mam wielką satysfakcję, że to ja
opracowałam pierwszą normatywną koncepcję działalności gospodarczej.
ON: PRAWO BANKOWE
– Żona była pierwsza, a ja w rok po niej.
Tak było z doktoratem, z habilitacją oraz
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z nadaniem tytułu profewskazanych przez ustawosora – mówi prof. Pyzioł.
dawcę. Ma to być stopień
– O czym pisał Pan
wykształcenia, praktyki
w pracy doktorskiej? –
zawodowej, spełnienie
pytam.
kryteriów etycznych (wy– Źródła obowiązku
móg niekaralności), inne
zawierania umów w stokryteria, które oceniają
sunkach między jednostkorporacje zawodowe.
kami gospodarki uspoTrzeci obszar to są reguły,
łecznionej, taki był temat –
które dane środowisko
słyszę.
uznaje za istotne. Przy
Prof. Anna Walaszek-Pyzioł
– Ufff... – wzdycham,
zawodach prawniczych
ale w miarę po cichu.
nie można oddzielić obowiązku zastoso– Za to rozprawa habilitacyjna dotyczy- wania się do wymogów prawa od efektu
ła tego, co interesuje także i obecnie sporą społecznego i obyczajowego podjętych
część społeczeństwa. Pisałem o Umowie rozstrzygnięć, orzekać tylko w oparciu
o kredyt bankowy. Była to druga w historii o literę prawa, pomijając obyczaje, zwyPolski monografia poświęcona prawu ban- czaje, wartościowanie społeczne, zasadę
kowemu, która wywarła wpływ na kształt słuszności.
prawa, a po transformacji ustrojowej została
On: – W okresie moich studiów orzewcielona do praktyki legislacyjnej – mówi kał sędzia Podgórski, mieliśmy u niego
Profesor. – Moja książka „profesorska”, praktyki zawodowe. On by mógł grać
która ukazała się w 1996 roku, była kon- w filmach rolę sędziego, był wspaniałym
tynuacją badań nad prawem bankowym. wzorcem tej profesji. Był to nie tylko wyDotyczyła problematyki umowy rachunku bitny znawca prawa cywilnego, ale także
bankowego.
wspaniały opiekun aplikantów i prakty– Która jeszcze z Pana prac naukowych kantów. A przecież działał w warunkach
weszła do praktyki prawniczej, została niepomiernie trudniejszych od obecnych.
przełożona na ustawowe przepisy prawa Było wtedy kilku sędziów przedwojennych,
oraz akty prawne niższego rzędu? – pytam. którzy potrafili znaleźć się godnie w innym
– Powiem nieskromnie, że razem z żoną ustroju i rzeczywistości. Ten etos zawodu
jesteśmy twórcami polskiej nauki prawa jest realizowany obecnie w różnym stopniu.
energetycznego. Wcześniej ta dziedzina Są prawnicy, o których mamy fatalną opinię
prawa u nas nie istniała. Napisaliśmy na nie tylko dlatego, że są merytorycznie barten temat sporo publikacji, w tym pierwszy dzo słabi, ale też dlatego, że ich publiczne
w literaturze komentarz do ustawy Prawo
energetyczne, były konferencje naukowe,
dwie organizowała żona tutaj, na Uniwersytecie. Jeden ze specjalistów, który
przyjechał na taką konferencję z Warszawy,
powiedział:
– Jest dla mnie zaszczytem być w mateczniku prawa energetycznego!

zachowanie budzi sprzeciw, bo pewnych
rzeczy nie wypada robić.
– Jest coś, na co na zajęciach ze studentami zwracacie szczególną uwagę?
Ona: – Nie lansuję poglądów, a przedstawiam, jakie one są, pozostawiając
studentom prawo wyboru. Nie mieszam
polityki do wykładu. U mnie nie wchodzi
w grę „podciąganie” pod potrzeby polityczne poszczególnych interpretacji prawa. To
ma być wykład z prawa, a od polityki są
nauki polityczne.
On: – Ja nie wygłaszam przemówień
o etosie zawodu, ale daję do zrozumienia,
że dla mnie pewne wartości są oczywiste
i nie biorę pod uwagę innych zachowań.
Można bardzo dużo mówić, nie mówiąc
wiele. Co najwyżej to, że wcale nie trzeba
skakać do basenu, aby się przekonać czy
jest w nim woda.
– Czy jest kanon wartości, którego
prawnik powinien bronić za każdą cenę?
Niezawisłości sędziowskiej na przykład?
Ona: – Obowiązkiem prawnika jest
dbanie o wartości, w których w Polsce
wyrósł. Jeśli one były chronione za czasów
II Rzeczpospolitej i później, są chronione
obecnie, po ustrojowej zmianie, to każdy
ma obowiązek ich przestrzegać. Wśród
nich niezależność sędziowska, wolność
słowa to są wartości konstytucyjne, europejskie i traktatowe. A czy prawnik ma ich
bronić? Tak, ale zależy, w jakiej formie.
Czy liczyć ma się rezultat, czy tylko efekt
bronienia.

Odpowiedzi na to pytanie oni między
sobą nie uzgadniali.
– Etos zawodu prawnika trudno jest
zdefiniować, ale wiemy, o czym mówimy.
Czy widać, że on się zmienia?
Ona: – Mówiąc o etosie zawodu prawnika, wyróżnia się trzy obszary reguł.
Pierwszy wiąże się z tym, jak prawnik
jest postrzegany, między innymi jak on się
ubiera, co wiąże się nie z modą, a z szacunkiem dla odbiorcy jego usług. Druga grupa
reguł ma związek z regulacjami prawnymi dotyczącymi wymogów formalnych
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Fot. Archiwum rodzinne

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Hawana; 2015

lepsi od niemieckich koleżanek i kolegów.
Byłem z nich dumny, uczestnicząc kilka
lat temu w polsko-niemieckiej konferencji
z zakresu prawa energetycznego na Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu, na
przykład. Po jej zakończeniu, na wspólnej
kolacji, doktor honoris causa UJ, wybitny
prawnik prof. Peter Hommelhoff, zwracając
się do swoich podopiecznych, powiedział:
Powinniście się uczyć od polskich studentów, jak się przygotować do konferencji
międzynarodowej.
PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA
Do księgi pamiątkowej poświęconej
prof. Janowi Grabowskiemu napisali dwa
artykuły na ten sam temat. Specjalistyczny.
Na temat taryf w prawie energetycznym.
– Żona przedstawiła swój pogląd, ja
swój. Te poglądy były odmienne. Ja dodałem w swoim artykule dla jasności: jak
nietrafnie sądzi Anna Walaszek-Pyzioł, że
jest tak a tak. Analizowaliśmy przepis, który można było interpretować różnie. Całą
sprawę potraktowaliśmy jako swojego rodzaju żart. A tu Urząd Regulacji Energetyki
zadaje mi poważne pytanie, jak naprawdę

jest, bo żona pisze co innego, a ja co innego – mówi Wojciech Pyzioł o prawie do
własnego zdania, w małżeństwie zwłaszcza.
ANNA I WOJCIECH
– Boję się cmentarzy – przyznaje Pani
Profesor. – Szczególnie kiedy stoję nad grobem babci i czytam, że tu została pochowana Anna Walaszek. Dostałam imię po niej.
Jej mąż otrzymał imię po dziadku –
Wojciechu Pyziole. To on postanowił, że
jeden z synów powinien wyjechać z Modlnicy do Krakowa, aby zdobyć wyższe
wykształcenie, a tym synem był ojciec Profesora. Kto wie, czy gdyby nie ta decyzja
dziadka, to Anna i Wojciech by się w życiu
spotkali. Może tak, a może nie.
PS. Satisfaction zajmuje drugie miejsce na liście magazynu „Rolling Stone”
w plebiscycie z 2004 roku na piosenkę
wszechczasów, wyżej jest tylko noblista
Bob Dylan.

Elżbieta Dziwisz
*

I Cant’t Get No Satisfaction, słowa: Mick Jagger, tłumaczenie: Wojciech Mann, „Gazeta Wyborcza”, 12 czerwca 2002.

Archiwum rodzinne

On: – Czasami prawnik musi być bohaterem. Śledzę, zresztą nie ja jeden, sprawę
krakowskich kardiologów i byłem pełen
podziwu dla sędzi poddanej wielkiej presji,
której ona nie uległa. Mimo zacietrzewienia, przepychanek na siłę drugiej strony.
– Czy polski prawnik, profesor UJ,
spotykając się z koleżankami i kolegami
z innych uczelni, z prawnikami z krajów
o utrwalonej od dawna demokracji, ma się
czego wstydzić?
Ona: – Nie dopuszczam myśli, abym
w rozmowie z koleżankami i kolegami
z zagranicznych uczelni (współpracujemy
od lat z Niemcami, z Austriakami, krajami
spoza Europy) narzekała na stosunki na UJ,
na nieporządki w moim kraju, opowiadała,
że za mało zarabiamy, czy coś podobnego.
Lojalność w stosunku do własnego kraju,
godność osobista to może będą wkrótce
wartości niemodne, ale dla mnie one są
i pozostaną ważne.
On: – Z całą pewnością polscy profesorowie prawnicy wygłaszają referaty
w Niemczech, we Francji, w krajach
Beneluksu, których poziom jest taki sam,
albo nawet wyższy, jak na tamtejszych
uczelniach. A polscy studenci są o niebo
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MAŁOPOLANIN
ROKU 2016
rofesor Jacek Purchla został uhonorowany tytułem Małopolanina Roku 2016.
Wyróżnienie zostało przyznane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
w uznaniu zasług profesora dla przybliżania
Polakom kultury i sztuki środkowoeuropejskiej i światowej oraz kultywowania,
upowszechnienia i promocji kultury polskiej.
Drugi tytuł Małopolanina Roku otrzymał
działacz „Solidarności” Mieczysław Gil
w uznaniu zasług w walce o niepodległą
Rzeczpospolitą oraz pracy na rzecz budowania demokratycznego państwa.
Uroczystość wręczenia pamiątkowych
dyplomów odbyła się 7 czerwca 2017 w auli
Collegium Maius. Zgromadzonych gości
powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Sylwetki nagrodzonych przybliżył licznie
zebranym gościom przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barczyk, podkreślając,
że laureaci to postacie wybitne, znane i cenione, nie tylko w Krakowie i w Małopolsce,
ale i w całym kraju.
Profesor Jacek Purchla jest historykiem sztuki i ekonomistą. Kieruje Katedrą
Dziedzictwa Europejskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Katedrą Historii
Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. W kręgu
zainteresowań badawczych profesora jest
historia społeczna i historia sztuki XIX
i XX wieku, w tym w szczególności rozwój
miast oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Jest autorem kilkunastu książek oraz ponad 400 artykułów naukowych, wydanych
w kilkunastu językach. W latach 1990–1991
był wiceprezydentem Krakowa. W 1991
roku założył Międzynarodowe Centrum
Kultury w Krakowie, którym kieruje do
dziś. W latach 2000–2016 przewodniczył
Radzie Ochrony Zabytków. Profesor jest
członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, jak również
wielu organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych. Od 2015 roku pełni funkcję
przewodniczącego Polskiego Komitetu ds.
UNESCO, a od 2016 roku przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa
UNESCO.
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Od prawej: prof. Jacek Purchla i Mieczysław Gil

Dziękując za otrzymane wyróżnienie,
Profesor podzielił się z zebranymi refleksją
nad fenomenem Małopolski jako regionu powstałego ze zjednoczenia ziemi krakowskiej
i ziemi sandomierskiej.
– Na Starym Kontynencie funkcjonują
regiony o silnie zdefiniowanej tożsamości,
granicach i ciągłości historycznej, takie jak
Tyrol, Lombardia czy Katalonia. Tymczasem
wspaniała historia integrującej się przez
wieki Małopolski została, niestety, przerwana. Od końca XVIII wieku nasz region był
dzielony, aż w końcu zniknął z map. Proces
dekonstrukcji trwał również przez długie
lata w XX wieku. Reforma administracyjna
z połowy lat 70. rozkawałkowała nawet ziemię krakowską, wprowadzając województwa
bielskie, tarnowskie czy sądeckie. Powrót do
naszej małopolskiej tożsamości rozpoczął się
wraz z rewolucją solidarnościową, a później
z odrodzeniem się samorządu – mówił prof.
Jacek Purchla. Stwierdził również, że tak
ważne dla niego dziedzictwo kulturowe
rozumie jako wykorzystywanie przeszłości
do współczesnych i przyszłych celów, do
dalszego rozwoju i budowania wspólnej
tożsamości. – Służąc Małopolsce, będę
przewodniczył 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która rozpocznie
się 2 lipca w Krakowie. Goszczenie przedstawicieli 193 państw jest wielką szansą dla
naszego regionu – dodał.
Drugi z laureatów – Mieczysław Gil,
był przewodniczącym Zarządu Małopol-

skiej „Solidarności”. Organizował strajki
w Nowej Hucie, za co, po wprowadzeniu
stanu wojennego, został skazany na cztery
lata więzienia. Uczestniczył w obradach
Okrągłego Stołu, brał udział w pracach
zespołu do spraw gospodarki i polityki
społecznej. Po 1989 roku wielokrotnie
piastował mandat posła i senatora, był
również radnym Sejmiku Województwa
Małopolskiego.
– W swoich działaniach odwoływałem
się i odwołuję do systemu wartości, jaki
cechował ruch solidarnościowy, który zrodził się w 1980 roku. Docenienie tego jest
wyróżnieniem nie tylko dla mnie, lecz także
dla wielu tysięcy członków ówczesnej „Solidarności”, często dziś zapomnianych. Cieszę
się, że dane mi było pomóc w zjednoczeniu
starego Krakowa z Nową Hutą oraz utrzymać w nich ducha solidarności – powiedział
Mieczysław Gil.
Tytuł Małopolanina Roku jest przyznawany od 1995 roku. Otrzymują go osoby
pochodzące z Krakowa lub Małopolski,
które swoją działalnością przyczyniły się do
rozwoju regionu i całego kraju. W poprzednich latach laureatami byli, między innymi,
Wisława Szymborska, Czesław Miłosz,
Zbigniew Brzeziński, Andrzej Wajda, kardynał Franciszek Macharski, prof. Franciszek
Ziejka, Anna Polony i Kamil Stoch. Tytuł
Małopolanina Wszechczasów przyznano
Janowi Pawłowi II.

AWoj
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W przeddzień tych uroczystości,
wieczorem 7 czerwca, w auli Collegium
Novum, po długich obradach, rektorzy
polskich uczelni ogłosili utworzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich (KRASP).
Dla upamiętnienia tamtych wydarzeń
5 czerwca 2017 na Uniwersytecie Jagiellońskim zostało zorganizowane wyjątkowe
spotkanie, podczas którego reprezentanci

świata nauki dyskutowali o współczesnych wyzwaniach i problemach
szkolnictwa wyższego w Polsce.
Obszerna relacja z tego spotkania,
a także bogato ilustrowany materiał
dotyczący historycznych wydarzeń
sprzed 20 lat ukażą się w październikowym wydaniu „Alma Mater”.

RPM

Ojciec Święty na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1998

czerwca 1997 roku w kolegiacie św.
Anny w Krakowie Ojciec Święty Jan
Paweł II spotkał się z przedstawicielami
nauki i kultury z całej Polski, a następnie
na dziedzińcu Collegium Maius z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Papieskiej Akademii Teologicznej.
Tego samego dnia przed południem wyniósł na ołtarze królową Jadwigę – Wielką
Dobrodziejkę krakowskiej Wszechnicy.

HISTORIA MAGISTRA VITAE

20. ROCZNICA SPOTKANIA PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W KOLEGIACIE ŚW. ANNY W KRAKOWIE
Z POLSKIM ŚWIATEM AKADEMICKIM

Spotkanie polskiego środowiska akademickiego
z Janem Pawłem II; kolegiata św. Anny, 8 czerwca 1997
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STUDENCKA SOLIDARNOŚĆ ’77
40 lat temu powstał w Krakowie Studencki Komitet Solidarności (1977–1980)
SPADŁ, UMARŁ, UTONĄŁ...

Wyrazem groźby spełnienia tego
Gierkowski eksperyment „komuscenariusza i buntu aktywniejszej części
nizmu konsumpcyjnego” za zachodnie
pokolenia studentów stały się największe
kredyty w latach 70. XX wieku, w epoce
w epoce gierkowskiej demonstracje uliczjuż nie „małej”, ale „wielkiej stabilizacji”
ne w Krakowie w maju 1977 roku i naw PRL, przyniósł głęboki kryzys. Jego
rodziny Studenckiego Komitetu Solidarwyrazem stały się brutalnie stłumione
ności, w proteście wobec zamordowania
wystąpienia robotników w czerwcu
studenta polonistyki UJ Stanisława Pyjasa.
1976 roku przeciwko drakońskiej podHistoria Stanisława Pyjasa dobrze
wyżce cen żywności. W proteście wobec
ilustruje ówczesne mechanizmy prowonawrotu masowych represji powstały
kacji i inwigilacji przez SB środowisk
jawne struktury opozycji – najpierw, we
studenckich, prewencyjnie rozbijanych,
wrześniu 1976 roku, Komitet Obrony
by nie tworzyły alternatywnych centrów
Robotników. Odrodził się „drugi obieg”
aktywności. Wystarczyło, że grupa studenpublikacji poza kontrolą cenzury, roztów, głównie polonistyki UJ, określanych
winęły się formy niezależnej edukacji,
mianem „anarchistów”, zafascynowanych
Student polonistyki UJ Stanisław Pyjas,
nawiązujące do tradycji Latającego Unikontrkulturą, czytała emigracyjną literatuzamordowany przez SB
wersytetu z czasów zaborów, pod opieką
rę, dyskutowała i planowała wydawanie
gencji i specjalistów, niezbędnych dla własnego pisma, by zwrócić uwagę SB.
Towarzystwa Kursów Naukowych.
Od początku młodzież studencka, realizacji ambitnych planów moderni- Wprowadzono do ich środowiska w celu
szukająca wolności i sprawiedliwości, zacji socjalizmu. Zakładano, że w latach „rozpracowania”, tajnego współpracowbuntująca się wobec systemu opartego na 1970–1990 powinien był nastąpić blisko nika (TW „Mietek”). Wiosną 1976 roku
przemocy usprawiedliwianej propagan- dwuipółkrotny wzrost kadry z wyższym umożliwiło to aresztowanie i przesłuchadowym kłamstwem i promowanym kon- wykształceniem i niemal trzykrotny z wy- nie uczestników grupy. Wtedy też udało
formizmem, stała się główną siłą wspiera- kształceniem średnim, a liczba studentów się zwerbować jednego z nich – Lesława
jącą niezależne inicjatywy. Duże ośrodki miała osiągnąć 500 tysięcy osób w 1980 Maleszkę, który odtąd jako TW „Ketman”
akademickie, jak Kraków, a szczególnie roku. Dlatego też środowiska studenckie / „Return” / „Tomek” / „Zbyszek” inwiUniwersytet Jagielloński, pomimo po- pozostawały przez cały ten okres pozornej gilował własnych przyjaciół, stając się
zornego złagodzenia systemu pozosta- liberalizacji systemu i otwarcia na świat wkrótce jednym z najbardziej skutecznych
wały nadal pod czujnym ideologicznym pod ścisłym nadzorem jako potencjalne informatorów SB aż do 1989 roku (jego
i politycznym nadzorem PZPR oraz źródło „nowego Marca ’68”.
rolę ujawniono dopiero w 2001 roku).
podległych jej organizacji młoTo samo środowisko zaandzieżowych i studenckich, które
gażowało się jednak wkrótce
w 1973 roku zostały odgórnie
w organizowanie pomocy dla
połączone. Po Marcu 1968 roku
KOR w formie zbierania piewładze PRL parokrotnie zmieniędzy i podpisów w obronie
niły też ustawę o szkolnictwie
represjonowanych robotników.
wyższym, ograniczając autonoDoprowadziło to wiosną 1977
mię uczelni. Obok oficjalnego,
roku do nasilonej inwigilacji
widocznego poziomu kontroli
i kolejnej próby rozbicia grupy
lata 70. przyniosły też rozbuza pomocą anonimów. Konsedowę niejawnej tzw. „ochrony
kwencją stała się niewyjaśniona
operacyjnej”, czyli inwigilacji
do dzisiaj śmierć Stanisława
ze strony Służby BezpieczeńPyjasa, którego ciało znaleziono
stwa – komunistycznej tajnej
rankiem 7 maja 1977 w bramie
policji. Kontroli wymagały
kamienicy przy ul. Szewskiej 7.
Liliana Batko i Bogusław Sonik – rzecznicy Studenckiego Komitetu
rosnące zastępy młodej inteliW oficjalnym śledztwie natychSolidarności; Kraków 1978
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„KOMUNIZM KONSUMPCYJNY”
Z WIDMEM „DRUGIEGO MARCA” W TLE

„CZARNE JUWENALIA” 1977
I IDEA „SOLIDARNOŚCI”
Wobec kłamstw rozpowszechnianych
z inspiracji SB przez oficjalną prasę i uniemożliwienia uczciwego śledztwa przyjaciele Stanisława Pyjasa rzucili hasło bojkotu
oficjalnych juwenaliów, organizowanych
przez Socjalistyczny Związek Studentów
Polskich. Akcję wsparli działacze KOR,
chcąc przeciwstawić się realnej wtedy
groźbie skrytobójstw wobec jego współpracowników. Wszyscy mieli świadomość,
że może to być ostatnia akcja, po której
jej organizatorzy znajdą się w więzieniu
z długoletnimi wyrokami. Jednak Edward
Gierek, jak sam twierdził po latach, miał
osobiście powstrzymać interwencję sił
milicyjnych, obawiając się prowokacji ze
strony koterii w aparacie władzy.
Czarny Marsz – masowe studenckie manifestacje uliczne 15 maja 1977
w Krakowie, rzeczywiście należał do największych w tej epoce i doprowadził nie
tylko do utworzenia SKS w Krakowie, ale
także do przesilenia politycznego w PRL.
Aresztowanych działaczy KOR pod naciskiem protestów wypuszczono na wolność
razem z resztą robotników skazanych za
udział w protestach w czerwcu 1976 roku
na podstawie amnestii z lipca 1977 roku.
Oznaczało to w praktyce pogodzenie się
władz z istnieniem nielegalnej, lecz jawnej
opozycji.
W nazwie założonego wtedy SKS
padło po raz pierwszy w tej epoce słowo
„solidarność”, które w trzy lata później,
w 1980 roku, miało stać się znanym na
całym świecie symbolem dziesięciomilionowego pokojowego ruchu, reprezentującego aspiracje całego narodu, który dla
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miast przyjęło wersję „nieszczęśliwego
przypadku”. Po trzech miesiącach w równie tajemniczych okolicznościach utonął
najważniejszy świadek, student fizyki
UJ Stanisław Pietraszko – ostatni, który
widział żywego Stanisława Pyjasa wyprowadzanego z DS „Żaczek”. W następnych
latach zginęły w dziwnych okolicznościach kolejne osoby mające związek z tą
sprawą. Na skutek zniszczenia przez SB
dokumentacji, pomimo pięciu kolejnych
śledztw, pozostała ona do dzisiaj niewyjaśnioną i nieukaraną zbrodnią. Stała się
też przykładem losu wielu podobnych ofiar
formacji „nieznanych sprawców” w PRL
jako symbol nierozliczonej spuścizny
systemu komunistycznego.

Powielaczowa klepsydra informująca o śmierci Stanisława Pyjasa i mszy żałobnej w kościele
oo. Dominikanów

zrealizowania swych praw zorganizował
się w formę związku zawodowego.
Słowo to najlepiej też wyrażało postawę uczestników manifestacji i atmosferę
spontanicznej solidarności, chroniącej
studentów przed aresztowaniem. Symbolizowało przełamanie strachu i obojętności,
gotowość do wzajemnego poświęcenia
się dla elementarnych wartości, ale
i w obronie innych, w myśl zasady „jeden
za wszystkich...”. Jak zauważał Józef Ruszar, samo słowo „solidarność” narodziło
się ze strachu, wieczorem 14 maja 1977
roku przy ulicy Grodzkiej 29 w Krakowie.
W ten sposób rodziło też poczucie nowej
wspólnoty: Słowo „komitet” wzięło się

z Komitetu Obrony Robotników – wspominała współzałożycielka SKS Liliana
Batko. – To, że miał być „studencki”,
narzucało się samo, ale prawdziwą nowością, naszym wynalazkiem było słowo
„solidarność”. Świeże i nieskażone nowomową, było odpowiedzią na nasze obawy.
[...] Solidarność była inną nazwą nadziei.
Z tego właśnie, krakowskiego, studenckiego źródła już w rok po Czarnych
Juwenaliach, wiosną 1978 roku, słowo
„solidarność” trafiło do deklaracji założycielskiej Wolnych Związków Zawodowych w Gdańsku, użyte przez Krzysztofa
Wyszkowskiego, którego brat, Błażej,
był współzałożycielem SKS w Gdańsku.
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SKS – JEDYNY NIEZALEŻNY
RUCH STUDENCKI
OD BERLINA DO WŁADYWOSTOKU
Założyciele SKS wywodzili się głównie z dwóch niezależnych środowisk,
skupiających młodzież szukającą wartości
38
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Absolwent fizyki UW
Paweł Bąkowski
w czasie Czarnego Marszu;
15 maja 1977
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między innymi, harcerzy. Poznali
się i nawiązali współpracę, wspierając wspólnie KOR od 1976 roku.
Śmierć Stanisława Pyjasa i podjęcie
wspólnego ryzyka połączyło ich środowiska trwałą więzią solidarności
i przyjaźni. Krakowski SKS przyjął
luźną formułę, wybierając jako swą
reprezentację 10 wymieniających
się corocznie rzeczników, w sumie
ponad 20 osób do 1980 roku. Najsilniejsze wpływy SKS zdobył od początku na UJ, szczególnie na filologii
polskiej i filozofii. Od jesieni 1977
roku na Akademii Górniczo-Hutniczej działała autonomiczna grupa
SKS, skupiona wokół Zbigniewa
Skóry oraz pracownika AGH Michała Sicińskiego, tworząca własną
poligrafię.
Zgodnie z koncepcją opozycji
przedsierpniowej organizowania
ruchów społecznych, wyrażoną
w haśle Jacka Kuronia o „zakładaniu własnych komitetów, a nie ich
paleniu” (tj. komitetów PZPR), SKS
podejmował problemy środowiska
akademickiego. Studentów starano
się skłonić do walki o samorządy,
tworzenia ośrodków interwencyjnych i do obrony autonomii uniwersytetów. Przeciwstawiano się indoktrynacji ideologicznej (działania jesienią 1978 roku) i cenzurze, między
innymi w postaci akcji przeciwko
prohibitom w bibliotekach (jesienią
1977 roku) oraz relegowaniu z uczelni za poglądy. Żądano prawa do
swobodnego posiadania paszportów
Widok kościoła oo. Dominikanów w czasie mszy żałobnej za Stanisława Pyjasa; 15 maja 1977 (akcja z wiosny 1979 roku). Podej(fotografia operacyjna SB) mowano obronę interesów socjalTak też chciano pierwotnie nazwać pismo i wzorów alternatywnych wobec oficjal- nych studentów. Próbowano organizować
WZZ, choć periodyk ostatecznie otrzymał nego systemu: DA „Beczka” w Krakowie publiczne dyskusje z przedstawicielami
tytuł „Robotnik Wybrzeża”. Jednak już (Bogusław Sonik, Liliana Batko, Józef władzy na UJ, jak i poza nim, jak z Jerzym
po dwóch latach, w czasie legendarnego Ruszar) oraz z zafascynowanych kontrkul- Jaskiernią w klubie studenckim na ASP.
strajku w Stoczni Gdańskiej w sierp- turą „anarchistów” (Bronisław Wildstein) Krakowski SKS wsparł także odnowienie
niu 1980 roku, termin ten użyty został związanych z DS „Żaczek”, z udziałem, manifestacji z okazji rocznic narodowych
przez Wyszkowskiego w tytule biuletynu
strajkowego. Wkrótce przyjęto go jako
najlepiej wyrażający ideę rodzącego się
wielomilionowego pokojowego ruchu,
który zmienił historię Polski i świata.
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(począwszy od 60. rocznicy odzyskania
niepodległości w 1978 roku).
Niestety, wobec bierności większości
studentów, przeciwdziałania administracji
uczelni i oficjalnych organizacji inspirowanych przez PZPR i SB nie udało się zagospodarować buntu studentów z maja 1977
roku. Ograniczyło to w praktyce wpływy
SKS do kilkudziesięciu najbardziej aktywnych uczestników i kilkuset wspierających
ich osób. W praktyce jednak SKS oddziaływał znacznie szerzej: krakowski komitet
stał się wzorem i inicjatorem założenia
kolejnych SKS-ów w innych ośrodkach.
Szczególnie bliskie były kontakty z Wrocławiem. W ciągu w 1977 roku powstały
SKS-y: w Warszawie – 17 października,
w Gdańsku – 5 listopada, w Poznaniu – 23
listopada, we Wrocławiu – 14 grudnia oraz
w Szczecinie 10 maja 1978. Pomimo tej
ofensywy nie udało się jednak stworzyć
SKS w niektórych ośrodkach znanych
z silnej działalności opozycyjnej, jak na
przykład Lublin i Łódź. Niemniej SKS-y
stały się pierwszą niezależną, jawnie,
choć nielegalnie, działającą opozycyjną
organizacją studencką po 1956 roku, i to
w skali całego imperium sowieckiego.
Ściśle związane były z szerokim ruchem
opozycji demokratycznej.
Krakowski SKS sympatyzował głównie z KOR, stosując jego koncepcje i metody. W Małopolsce pozostał w praktyce
głównym centrum działań opozycyjnych
przed 1980 rokiem, podejmując hasła
i problemy wykraczające poza środowisko studenckie, między innymi wspólnie
z KOR i ROPCiO bronił osób represjonowanych za poglądy, jak, na przykład,
aktorzy niezależnego Teatru Ósmego Dnia,
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Kazimierz Świtoń – założyciel pierwszego
Komitetu Wolnych Związków Zawodowych na Śląsku (jesienią 1978 roku), czy
współpracownicy Niezależnej Oficyny
Wydawniczej (wiosną 1980 roku). Próbowano też rozszerzyć działania poza PRL,
stając w obronie uwięzionych działaczy
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Ulica Szewska w okolicy bramy, gdzie znaleziono ciało Stanisława Pyjasa

czechosłowackiej „Karty ’77”. Uczestnicy
SKS brali również udział w głodówkach
protestacyjnych i w bojkocie wyborów do
Sejmu PRL wiosną 1980 roku, organizując
największe w tej epoce akcje ulotkowe.
SKS organizował również samokształcenie w postaci klubu dyskusyjnego,
później w ramach „Latającego Uniwersytetu”, pod parasolem TKN, we współpracy
z duszpasterstwami akademickimi i pod
opieką krakowskiego Kościoła, dzięki
życzliwości kardynała Karola Wojtyły.
Wykłady organizowano, między innymi, w mieszkaniach Lesława Maleszki,
Stanisława Czarneckiego i Bogusława
Sonika. Dochodziło do zatrzymywania
wykładowców i rozbijania spotkań przez
MO i SB, jak, na przykład, wykładu Adama Michnika, który odbył się 11 lutego
1978 przy ul. Floriańskiej. Usiłowano też
dotrzeć do młodzieży licealnej i robotniczej przez seminaria, poświęcone głównie
historii i literaturze.
Przełamywaniu kontroli cenzury służył kolportaż przywożonych z Warszawy
publikacji oraz organizowanie bibliotek

wydawnictw niezależnych i emigracyjnych (na UJ i AGH). SKS przyczynił się
też do odnowienia „drugiego obiegu”
w Krakowie, wydając redagowane wspólnie z innymi ośrodkami pismo „Indeks”
(od 1977 roku) i krakowski „Sygnał”
(od 1978 roku). Własną poligrafię SKS
stworzyli w sierpniu 1978 Andrzej Mietkowski i Ziemowit Pochitonow, którzy
założyli Krakowską Oficynę Studentów,
przejętą wkrótce przez Henryka Karkoszę
(TW„Monika”), od początku 1980 jako
„Wydawnictwo Kos”, kontynuowane
później jako Oficyna Literacka.
Usiłowano też wspierać inne przyczółki
opozycyjne, między innymi w Tarnowie
i Kielcach, co SB starała się zablokować.
Próbowano dotrzeć do robotników Nowej
Huty poprzez współpracę z opozycjonistą
inż. Franciszkiem Grabczykiem i kolportaż
podziemnego „Robotnika”, w którego redakcji znalazł się Józef Ruszar. Wśród chłopów
w Małopolsce i na Rzeszowszczyźnie działał
Józef Baran z SKS, organizując ich przeciwko odbieraniu ziemi przez PGR-y.
SB zwalczała „operacyjnie” SKS,
prowadząc kolejne sprawy o kryptonimach: „Niepoprawni” 1976–1982,
„Adam” 1976–1981, „Alfa” 1977–
1983, „Beta” 1978–1982, „Gamma I”
1978–1982, „Delta” 1978–1980, „KOS”

1980–1985 (na Krakowską Oficynę
Studentów). Na centralnym poziomie
przeciwko SKS-om realizowano sprawę o
kryptonimie „Wasale”. Choć inspirowano
do represji także część władz oraz administracji uczelni, krakowskiego SKS nie
udało się rozbić.
Pomimo szerokiej sfery aktywności
w 1978/1979 roku nastąpił kryzys SKS.
Nie udało się jednak wówczas przekonać
SKS do udziału w inicjatywie założenia
organizacji o bardziej wyraźnym obliczu ideowym – Ruchu Młodej Polski
wiosną i latem 1979 roku. W czasie wakacji następnego roku (1980) rozważano
utworzenie Klubu Samoobrony Ziemi
Krakowskiej, na wzór Poznania i Wrocławia, w nawiązaniu do KSS „KOR”. Nie
zrealizowano tego na skutek wydarzeń lata
1980. Działacze SKS wsparli wówczas
obie fale strajków robotniczych w lipcu
i sierpniu 1980 roku, za co niektórych
aresztowano. Kilku jednak zdołało dotrzeć
do Stoczni Gdańskiej. Od września 1980
roku to właśnie uczestnicy SKS zakładali
w swych mieszkaniach punkty konsultacyjne Wolnych Związków Zawodowych.
SKS pozostał do sierpnia 1980 roku
najważniejszym środowiskiem niezależnym w Krakowie. Był prawdziwym fenomenem w skali całego imperium sowiec-

kiego jako jedyny tego rodzaju studencki
ruch opozycyjny. Jego najważniejszą
spuścizną stały się kadry doświadczonych
działaczy, którzy odegrali kluczową rolę
w tworzeniu „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie,
faktycznie zakładając struktury obu organizacji, a następnie pełniąc rolę doradców. Część z nich znalazła się w Biurze
Informacji Zarządu Regionu NSZZ „S”.
Młodsi współtworzyli NZS. Niektórzy,
korzystając z liberalizacji przepisów,
wyjechali za granicę, skąd później organizowali pomoc dla opozycji w kraju.
Wypracowane przez SKS wzory działalności oraz postulaty przejęły po sierpniu 1980 roku nowe, masowe organizacje,
począwszy od haseł walki z cenzurą,
zniesienia prohibitów w bibliotekach,
prawa do paszportów, autonomii uczelni,
swobody myśli, nauki i dyskusji po walkę
o wolność dla więźniów politycznych.
Uczestnicy SKS pozostali do 1989 roku
niezwykle aktywną grupą w ruchu opozycji w kraju, jak i na emigracji, odgrywając
też istotną rolę w życiu społecznym i politycznym wolnej Polski po 1989 roku.

Henryk Głębocki

Zakład Historii Europy Wschodniej
Instytutu Historii UJ

BOHATEROWIE KRAKOWSKIEGO SKS
Anna Wojnar

Obchody 40. rocznicy utworzenia Studenckiego Komitetu Solidarności odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim 13 maja
2017 w auli Collegium Novum. Podczas uroczystości prezydent RP Andrzej Duda, za wybitne zasługi w działalności na
rzecz przemian demokratycznych w Polsce, wręczył odznaczenia państwowe (Krzyże Komandorskie, Krzyże Oficerskie,
Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Złote Krzyże Zasługi) 33 działaczom opozycji. Wśród uhonorowanych
znalazło się trzech pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Jacek Międzobrodzki z Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii, dr Paweł Miśkowiec z Wydziału Chemii oraz kustosz z Biblioteki Jagiellońskiej Adam Roliński.
Red.
Wspólne zdjęcie prezydenta
Andrzeja Dudy
z odznaczonymi działaczami SKS
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HISTORIA ZAPISANA NA TAŚMIE –
STUDIO RADIOWE UJ „ALMA RADIO”
G

dy pod koniec lat 50. ubiegłego wieku
władze UJ poleciły zradiofonizować
akademiki, zapewne nie przypuszczano,
że właśnie uczyniono pierwszy krok do
stworzenia instytucji, która przez blisko
20 lat stanowić będzie integralną część
Uniwersytetu. Dokumentując niemalże
każdy aspekt życia Uczelni, Studio Radiowe
UJ „Alma Radio” stało się jego rozpoznawalnym medium. Alma Radio to nie tylko
setki zrealizowanych audycji. To przede
wszystkim ludzie, którzy realizując swoje
pasje, otwierali słuchaczom okno na nie
tylko krakowski świat.
ZANIM POWSTAŁO STUDIO RADIOWE...

Almaradiowcy przed DS „Piast”; górny rząd, od lewej: Maria Siepak, Władysław Motyka, Teresa Piotrowska, Eugeniusz Lizak, niżej: Anna Nachtarzanka, Barbara Rybak-Puu, Helena Byrska, pierwszy rząd:
Anna Kalus, Eugene Omboli, Wojciech Zręda; 1981

man Danak, pierwszy kierownik rozgłośni
w Żaczku. Już w połowie lat 60. podjął on
próbę scalenia radiowęzłów w jedno Stu-

Eugeniusz Lizak przygotowuje płytę Carlosa Santany; początek lat 80.
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dio. Ideę poparła Helena Byrska, ówczesna
szefowa Radia Nawojka. Plan doczekał się
realizacji dekadę później. 1 marca 1974
rektor UJ prof. Mieczysław Karaś podpisał
zarządzenie3 powołujące Studio Radiowe UJ
„Alma Radio”. Na czele nowej jednostki uniwersyteckiej stanęła Helena Byrska. Musiały
jednak minąć dwa lata, zanim rozpoczęto
nadawanie jednolitego programu w Żaczku,
Nawojce, Piaście i Bursie Jagiellońskiej
(Zacisze nie zostało podłączone). Sygnał
przesyłano za pomocą kabli umieszczonych
w studzienkach kanalizacyjnych, a dźwięk
płynął z głośników zawieszonych na ścianach pokoi. Proces scalenia spowodował
przeniesienie na grunt studencki wzorców
radia profesjonalnego. Odchodzono od przypadkowości w prezentowaniu materiałów
słownych. Nad realizacją planu ramowego
czuwali redaktorzy będący pracownikami Uniwersytetu. Ponadto opiekunowie
redakcji dbali o skompletowanie zespołu
współpracowników, przydział obowiązków
i tematów do audycji.

Fot. Archiwum Eugeniusza Lizaka

Początki uniwersyteckiego Studia
Radiowego sięgają roku 19571. Wówczas
władze Uczelni zdecydowały o radiofonizacji DS „Nawojka” (Radio Nawojka)
i „Żaczek” (Alma Radio). W latach 60.
sieć kabli oplotła DS „Piast” (Radio Piast)
i „Zacisze” (Radio Pigoniówka)2.
Twórcą nazwy „Alma Radio”, którą
przyjął żaczkowy radiowęzeł, a następnie
Studio Radiowe, był prawdopodobnie Ro-

3, 2, 1... START!
Spiker Alma Radio budził mieszkańców
akademików około godziny 7 piosenką
i krótkimi komunikatami. Następnie przełączał na Program III Polskiego Radia.
Wieczorny program rozpoczynał się między
19.30 a 20. Przez około cztery godziny
zespoły redakcyjne prezentowały swoje audycje według wcześniej ustalonej ramówki.

Dzięki zespołowi redakcji nauki w pokojach
studenckich „gościli” profesorowie na co
dzień tylko mijani na uczelnianych korytarzach. Audycjami najsilniej kojarzonymi
z redakcją polityczną były komentarze
dr. Emila Kornasia i dr. Jerzego Jaskierni.
Po karnawale „Solidarności” zespół sięgnął
po entourage historyczny. Był to sposób
na uzmysłowienie słuchaczom istnienia
konkretnych problemów politycznych.
Stawianie niełatwych pytań, dociekliwość,
wsłuchiwanie się w relacje wzburzonych
studentów lub zwierzeń osób borykających
się z problemami – to z kolei codzienność
radiowców z redakcji społecznej. Jak
zaplanować podróż? Gdzie wypożyczyć
sprzęt przed górską wędrówką? Co oferuje

Archiwum Jana Kuli

Centrum Alma Radio stanowiły trzy
pokoje na I piętrze w Żaczku. W 1980 roku
zdecydowano o remoncie akademika. Radiowcy przenieśli się więc do przestronnego
lokalu w DS „Piast”, gdzie pozostali do
momentu likwidacji rozgłośni w 1993 roku.

Archiwum Jana Kuli

Ilona Tyfel, realizatorka programu, przy konsolecie;
2. poł. lat 80.

Redakcja informacji przekazywała relacje z wydarzeń na Uczelni i komunikaty
ważne dla mieszkańców akademików. Studenci, którzy nie mieli okazji iść do teatru,
kina lub klubu, mogli nadrobić zaległości
dzięki audycjom redakcji kultury. Programy zawierały bowiem fragmenty spektakli
i filmowych ścieżek dźwiękowych, opinie
widzów, recenzje, wywiady z aktorami
i reżyserami, reportaże z planów filmowych
oraz prób na deskach teatru. W Alma Radio
ważną rolę odgrywała zarówno muzyka jak
i audycje słowne. Kilkugodzinny program
własny, wejścia na żywo i koncerty życzeń
wymagały oprawy muzycznej. Dostęp do
nagrań w ówczesnych realiach był utrudniony, lecz dla entuzjastów z redakcji muzycznej nie istniała płyta nie do zdobycia.

studenckie biuro podróży Almatur? Kto wygrał ostatni Festiwal Piosenki Turystycznej?
Odpowiedzi na te pytania słuchacze odnajdywali w programach redakcji turystycznej.
Redakcja rozrywki z sarkazmem komentowała rzeczywistość. Audycje satyryczne
– od jingla, poprzez teksty, skecze, minisłuchowiska, melodię i słowa piosenek –
były autorskie.
Podstawę sprawnego funkcjonowania
Studia stanowili współpracownicy. Bez ich
zaangażowania, przekładającego się na pracę
reporterską, nie byłaby możliwa płynna realizacja ramówki. Dla większości pracowników
społecznych Alma Radio stanowiło przygodę
i realizację pasji w „trybie” amatorskim. Towarzyszyła im jednak świadomość, że wejście
na antenę wymaga przygotowania.

Archiwum UJ

Jadwiga Głowa i Jan Kula w studiu Alma Radio; 1988

Spuścizna Alma Radio4 to także skarbiec
źródeł dla badaczy historii Polski i Krakowa
doby lat 70. i 80. XX wieku. Na taśmach
zapisano dyskusje po śmierci Stanisława
Pyjasa (1977), spotkania Jana Pawła II
z krakowianami (I pielgrzymka, 1979) oraz
relacje z uroczystości w innych miastach
(II pielgrzymka, 1983) przekazywane
przez akredytowanego wysłannika. Studio
radiowe relacjonowało proces tworzenia
uniwersyteckich struktur „Solidarności”
(1980), a dwóch korespondentów zebrało
obszerny materiał z I Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (1981). Almaradiowcy użyczyli czasu
antenowego dla kolegów z Radia NZS
UJ i z ich pomocą relacjonowali strajki
studenckie w budynkach UJ (1981). Po 13
grudnia 1981 Studio zawiesiło działalność.
Ponownie przywitano się ze słuchaczami
dopiero w lutym 1982. W latach 80. zespół przygotowywał obszerne materiały
z uroczystości odbywających się przy
kopcu im. Józefa Piłsudskiego i rejestrował
wspomnienia legionistów. Wybory 1989
zaakcentowano cyklem felietonów.

Jan Giemza
prowadzi program wieczorny;
1. poł. lat 70.
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Ostatnie przygotowania Grażyny Gerste przed wejściem na antenę;
1. poł. lat 80.

Stanisław Smółka w studiu Alma Radio w DS „Żaczek”;
2. poł. lat 70.

Fot. Archiwum UJ

3, 2, 1... Start! Na pierwszym planie Sławomir Zardzewiały,
w tle NN, Grażyna Gerste, NN; 1. poł. lat 80.

Spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim, na pierwszym planie Alicja Martyniec
z redakcji kultury; 2. poł. lat 70.

Wakacyjny wypoczynek u Simony Kossak w Białowieży, od lewej:
Stanisław Smółka, Maciej Wójcik, Simona Kossak; 1979–1983
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Wakacje nad rzeką Łososiną w Laskowej, od lewej: NN, Wiesława Warmuz,
Helena Byrska, Małgorzata Krekora, Justyna Wasiewicz; ok. 1977 r.

ALMARADIOWA CODZIENNOŚĆ

UNIWERSYTET BEZ ALMA RADIO
Transformacja ustrojowa, swobodny
dostęp do informacji i jej przekaźników,
zmniejszający się zespół Almy, zły stan aparatury radiowej, ostre dyskusje na linii Alma
Radio – Samorząd Studencki, zbyt małe
zaangażowanie władz Uczelni, a z drugiej
strony trudności finansowe Uniwersytetu to
czynniki, które doprowadziły do likwidacji
Studia Radiowego.
Zanim ostatecznie zamknięto drzwi
do studia, Almaradiowcy podjęli kilka
prób przekształcenia rozgłośni uczelnianej
w radio nadające program na UKF. Pierwsza sugestia ze strony kierownika Almy
padła w maju 1989 roku7. Przeprowadzona
rok później, w lipcu 1990, analiza rozcho-

Archiwum UJ

Radiowcy nie mówili, że pracują „od
do”. Nie pozwalała im na to pasja oraz specyfika obowiązków, terminy wydarzeń lub
plan zajęć gości zapraszanych przed mikrofony. Wspólne spędzanie dużej ilości czasu
przy przygotowywaniu audycji tworzyło
silne koleżeńskie więzi. Życie w studiu de
facto toczyło się wieczorami. Almaradiowcy przychodzili, aby spotkać się, pośmiać,
zjeść kolację, wypić herbatę i rozmawiać
do późna. Nazwa „Alma Radio” obejmuje
nie tylko Studio Radiowe, lecz także środowisko, które powstało wokół rozgłośni.
Redaktorzy zapraszali współpracowników,
ci zaś przyprowadzali przyjaciół, członków
rodziny, znajomych.
Elementem integrującym Almaradiowców oraz formą podziękowania za całoroczny wysiłek były wyjazdy wakacyjne.

Kierunki eskapad to Pińczów, Laskowa
i Białowieża. Dyskutowano wówczas nad
programem, zbierano materiał, a wieczorami spędzano wspólnie czas przy ognisku.
Redaktorzy, współpracownicy, konserwatorzy sprzętu, lektorzy, spikerzy... Nad
ich pracą czuwał kierownik. Pierwsza szefowa Almy – Helena Byrska była duszą radia,
zarządzała nim konsekwentnie, dbała nie
tylko o warsztat, ale i rozwój intelektualny
młodych radiowców. W 1983 roku przekazała funkcję wychowankowi, profesjonaliście w radiowym fachu – Stanisławowi
Smółce5. Gdy w 1991 w pełni zaangażował
się w tworzenie radia RMF FM, Studio
powierzył Barbarze Rybak-Puu6, która
przygodę z rozgłośnią rozpoczęła jeszcze
w Radiu Nawojka, a zakończyła wraz z likwidacją Almy.

Po grzybobraniu w Białowieży, od lewej: Justyna Wasiewicz, Teresa Piotrowska, Wiesława Warmuz; 1980

Archiwum Grażyny Sałaj

Nie ulega wątpliwości, że audycje były
odbierane nie tylko przez mieszkańców
akademików, lecz także przez osoby, które
słuchały Almy w ramach obowiązków
służbowych. Po latach radiowcy twierdzą
jednak, że nie odczuwali „cichej opieki”.
W Alma Radio pojawiało się wiele treści,
których nigdy nie wyemitowałaby stacja
państwowa. Studio radiowe posiadało status
jednostki uczelnianej podległej rektorowi.
To stwarzało większą swobodę działania,
a poczucie poparcia władz UJ dawało komfort swobody wypowiedzi. Pomimo tego
zespół starał się nie wystawiać na próbę
swojej niezależności i nie narażać rektora
na nieprzyjemności.

Bal sylwestrowy Alma Radio, na pierwszym planie
Sylwester Trzepizur, w tle NN, Iga Sikora, NN,
Grażyna Gerste; 1979/1980

dzenia się fal radiowych wokół DS „Piast”
dowiodła, że po instalacji anteny akademik
mógłby stać się siedzibą profesjonalnego
radia. Uczelnia nie była jednak w stanie
sfinansować przedsięwzięcia. W marcu
1991 roku władze UJ podpisały wstępną
umowę z Fundacją Poszukiwań Twórczych „Alternatywa”. Instytucja planowała
utworzyć ośrodek radiowy. W ramówce
przewidziano miejsce dla programu własnego Uniwersytetu8. Umowy nie zrealizowano, gdyż obok względów finansowych
zaważyła niezgoda rektora na komercyjny
charakter przyszłej rozgłośni. W roku
akademickim 1991/1992 Alma Radio
nawiązało kontakt z Fundacją Wspierania
Inicjatyw Ekologicznych. Wspólny plan
zakładał utworzenie profesjonalnej lokalnej radiostacji9. Zabiegi rektora o przyznanie częstotliwości zakończyły się fiaskiem.
Powrócono do pomysłu współpracy z Fundacją „Alternatywa”, lecz zespół Studia
nie zgodził się na rozwiązania prawne
i organizacyjne proponowane przez władze UJ i prezesa Fundacji10. W marcu 1993
radiowcy podjęli ostatnią próbę ratowania
Almy. Do rektora wpłynęła prośba o zgodę
na przejście Studia pod skrzydła Fundacji
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego11. Podanie pozostało bez odpowiedzi. Studio
Radiowe UJ zamilkło wiosną 1993 roku,
a 24 listopada zostało rozwiązane na mocy
uchwały Senatu UJ 12. Pomieszczenia
Studia, ulokowane w akademiku przy
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2

3

4

Archiwum UJ

5

6

Prywatka w studiu Alma Radio w DS „Żaczek”; 2. połowa lat 70.

stora UJ do Wojewódzkich Zakładów Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Krakowie dotyczące radiofonizacji
DS „Żaczek”, 24 czerwca 1957 [brak paginacji].
AUJ, SIV H LXXX a; pismo przewodniczącego Komitetu
Jubileuszowego RU ZSP UJ i przewodniczącego RU ZSP UJ
do dyrektora administracyjnego UJ dotyczące utworzenia
radiowęzła w DS „Piast”, 14 września 1963 [brak paginacji];
AUJ, CIV 24; wykaz próśb Rady Mieszkanek DS „Zacisze”, 8
kwietnia 1968 [brak paginacji].
AUJ, SIV R2; zarządzenie nr 8 dotyczące powołania Studia
Radiowego UJ, 1 marca 1974 [brak paginacji].
Audycje, fotografie, dokumenty i pamiątki radiowców tworzące spuściznę po Alma Radio są obecnie opracowywane
w Archiwum UJ.
AUJ, DSO; mgr Stanisław Smółka – specjalista ds. programowych, Protokół zdawczo-odbiorczy na stanowisku kierownika Studia Radiowego Alma Radio, 30 września 1983
[brak paginacji].
AUJ, Dział Nauczania, Alma Radio 1989/1990 – 1990/1991;
notatka informacyjna kierownika Studia Radiowego UJ dotycząca charakteru pracy studia radiowego i ewentualnych
przekształceń koniecznych do nadawania programu na
UKF, 4 marca 1991, w trakcie opracowywania.

***
Trudno jednoznacznie określić, jak
potoczyłyby się losy rozgłośni, gdyby na początku ostatniej dekady XX wieku radiowcy
rozpoczęli emisję programu w eterze. Alma
Radio było czymś więcej niż tylko uniwersytecką rozgłośnią. Stanowiło miejsce zdobywania pierwszych doświadczeń w pracy
dziennikarskiej, co dla wielu przełożyło się
na wybór ścieżki zawodowej. Część osób
pośród Almaradiowców znalazła przyjaciół
i współmałżonków. Inni nabyli umiejętności
przydatne w życiu codziennym oraz w pracy, niekoniecznie związanej ze środkami
przekazu.
Nie ma już akademikowego Alma
Radio, jest internetowe UJOT FM. Czy
z tego radia Uniwersytet będzie dumny?
Czas pokaże.

Almaradiowcy przed DS „Piast”, od lewej: Eugene Omboli, Eugeniusz Lizak, Helena Byrska,
Barbara Rybak-Puu; 1981
1

AUJ, SIV H LXXXIIa; pismo dyrektora administracyjnego
UJ i kwestora UJ do Wojewódzkiego Zakładu Usług Radiokomunikacyjnych i Telewizyjnych w Krakowie dotyczące radiofonizacji III DS, 9 marca 1957 [brak paginacji]; AUJ, SIV
H LXXXIb; pismo dyrektora administracyjnego UJ i kwe-
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AUJ, Dział Nauczania, Alma Radio 1989/1990 – 1990/1991;
notatka służbowa kierownika Studia Radiowego UJ dotycząca
modernizacji studia, 17 maja 1989, w trakcie opracowywania.
8
AUJ, Dział Nauczania, Alma Radio 1989/90–1990/1991;
umowa pomiędzy Fundacją Poszukiwań Twórczych „Alternatywa” i Uniwersytetem Jagiellońskim dotycząca utworzenia Ośrodka Radiowego w Krakowie, 11 marca 1991,
w trakcie opracowywania.
9
AUJ, Dział Nauczania, Alma Radio 1989/1990–1990/1991;
pismo kierownika Studia Radiowego UJ do rektora UJ dotyczące akceptacji współpracy pomiędzy Studiem Radiowym
UJ i Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 30 lipca
1992, w trakcie opracowywania.
10
Archiwum Wiesława Szeligi; pismo pracowników Studia
Radiowego UJ do rektora UJ dotyczące wstrzymania przekazania Studia Radiowego Fundacji Poszukiwań Twórczych
„Alternatywa”, 26 marca 1993, skan w zbiorach Dominiki
Stoszek.
11
Ibidem.
12
Sprawozdanie na inaugurację roku akademickiego
1994/1995, Kraków 1994, s. 135.
7

Archiwum Grażyny Sałaj

Dominika Stoszek

Archiwum Eugeniusza Lizaka

ul. Piastowskiej, przekształcono w pokoje gościnne. Pełnią tę funkcję do dziś
w ramach hotelu studenckiego „Piast”
zarządzanego przez Fundację Studentów
i Absolwentów UJ „Bratniak”.

Grażyna Gerste rozmawia z Jeanem Baisné
podczas programu Instytut Francuski na antenie
Alma Radio; 2. poł. lat 80.

PRÓBA PRZYRODNICZEGO UJĘCIA
PROBLEMÓW HUMANISTYCZNYCH
WEDŁUG PROFESORA JÓZEFA CHOJNACKIEGO
roku akademickim 2017/2018
mija 80 lat od chwili ukończenia
studiów na Wydziale Filozoficznym UJ
przez wybitnego chemika i krystalografa
prof. Józefa Chojnackiego1. Był to ważny
moment w rozwoju rentgenowskiej analizy
strukturalnej w Polsce, ponieważ jego rozprawa magisterska, zatytułowana O modyfikacjach biacenaftylidenu2, należy do
pionierskich prac z tego zakresu. Wykonał
ją pod kierunkiem prof. Stefana Kreutza,
którego był asystentem. W roku 1939
przeniósł się do Lwowa na Uniwersytet
Jana Kazimierza, by tam kontynuować
badania rentgenograficzne w katedrze prof.
Lucjana Chrobaka, również wychowanka
Stefana Kreutza. Z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej i wkroczenia wojsk
radzieckich do Lwowa został zweryfikowany do stopnia docenta i zatrudniony
na tym stanowisku na Państwowym Uniwersytecie Lwowskim. Podczas okupacji
niemieckiej pracował w Instytucie dla
Badania Tyfusu Plamistego jako prywatny
asystent prof. Rudolfa S.J. Weigla. W roku
1944 powrócił do Krakowa. Zatrudnienie
znalazł w fabryce sody Solvay w charakterze zastępcy kierownika laboratorium.
Niemal natychmiast po powrocie włączył
się do tajnego nauczania. Po zakończeniu wojny został starszym asystentem
w I Zakładzie Chemii Nieorganicznej UJ
kierowanym przez prof. Tadeusza Estreichera. Stopień doktora uzyskał w 1945
roku na podstawie dysertacji poświęconej wskaźnikowaniu rentgenogramów
proszkowych. Promotorem przewodu był
prof. Bohdan Kamieński. Rok później
Józef Chojnacki został adiunktem prof.
Władysława Łoskiewicza na Akademii
Górniczo-Hutniczej, gdzie uruchomił
laboratorium rentgenowskie i rozwinął
studia metalograficzne. W początkowym

www2.chemia.uj.edu.plkrysztaly_wystawa
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Prof. Józef Chojnacki

okresie lat 50. XX wieku sprawował także
funkcję kierownika Zakładu Krystalografii na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Politechniki Wrocławskiej. Z pracy
tej zrezygnował, kiedy powierzono mu
kierownictwo utworzonego na AGH
Zakładu Rentgenografii Metali. W roku
1954 Centralna Komisja Kwalifikacyjna
mianowała go docentem. Dwa lata później
rozpoczął wykłady z krystalografii i krystalochemii oraz wstępu do fizyki ciała
stałego na Wydziale Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stałe zatrudnienie na Uniwersytecie
Jagiellońskim uzyskał w 1963 roku, po
utworzeniu Katedry Krystalochemii i Krystalofizyki, którą kierował do chwili nagłej
i przedwczesnej śmierci w 1975 roku.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego
otrzymał w roku 1968.

Profesor Józef Chojnacki był wybitnym badaczem i nauczycielem akademickim. Profesor Władysław Łoskiewicz3
opisał go tak: Niezwykle zdolny i bystro
orientujący się. Jest pracowity i pilny
w sprawach naukowych, dobry organizator swojej pracy oraz swych pracowników, z którymi chętnie dzieli się swoją
wiedzą. W stosunku do studentów jest
bardzo dobrze usposobiony, szczególnie
gdy wykazują oni chęć do pracy i pogłębiania swych wiadomości. Wykłady
jego na stopniu magisterskim są bardzo
dobre i studenci cenią je bardzo wysoko.
Doskonały eksperymentator.
Urodzony pod Giewontem, był czuły
na prawdę, chciał zmieniać rzeczywistość
i walczyć z tym, co – mówiąc słowami
Władysława Orkana4 – Gniecie, ciemięży ducha, tamą się kładzie na drodze
ku wyrostowi. Ta postawa nie budziła,
oczywiście, uznania wśród ówczesnej
władzy, zarzucającej mu również brak
udziału w pracach społeczno-politycznych. Sercem był związany z Podhalem.
Bez młodopolskiego zachwytu czuł
i rozumiał tatrzańską ziemię oraz jej
lud. Dla uczniów i współpracowników
był prawdziwym mistrzem. Według
prof. Jerzego Janika5 był wysokiej klasy
erudytą w różnych dziedzinach fizyki
i chemii, jednym z najlepszych dyskutantów, o olbrzymim autorytecie i wiedzy.
Z kolei prof. Julian Auleytner6 stwierdził,
że cechowała go niezmierna rzetelność
w pracy poszukiwawczej oraz odwaga
w twórczej krytyce. Zainteresowania naukowe prof. Chojnackiego były bardzo
rozległe. Obejmowały różne zagadnienia
współczesnej krystalografii uogólnionej
oraz chemii nieorganicznej (strukturę
związków nieorganicznych i organicznych, własności fizyczne substancji
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List metropolity krakowskiego biskupa Karola Wojtyły do prof. Józefa Chojnackiego,
w którym dzieli się przemyśleniami po lekturze jego pracy pt. Wolność, wartość, władza

krystalicznych, genezę kryształów, metodologię rentgenowskiej analizy strukturalnej substancji polikrystalicznych
i monokrystalicznych, powstawanie i budowę izopoli-anionów molibdenu i wolframu), ale także z dziedziny prakseologii
i ergonomii (efekty ilościowe związane
z pracą fizyczną człowieka), etnografii
(pojęcie miery w pasterstwie) oraz filozofii. Kwintesencję swoich rozważań
filozoficznych zawarł w liczącym 340
stron maszynopisu dziele zatytułowanym
Wolność, wartość, władza7. Praca ta – jak
napisał prof. Bohdan Suchodolski8 – jest
próbą przyrodniczego ujęcia problemów
humanistycznych zmierzającą do wielkiej
syntezy wiedzy o społeczeństwach ludz-
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kich. Próbą wynikającą, z jednej strony,
z przeświadczenia profesora, że wszystkie siły całościowo pojętej natury splatają
się i reagują na siebie, zaś z drugiej – jego
dążenia, które najlepiej chyba wyrażają
słowa Fausta: Może znajdę najgłębszą,
wieczną spójnię życia, tajemnicę ziarn
poznam i wyrwę z ukrycia.
U podstaw stosownych rozważań leży
postulowana przez niego teza: Wszystkie
samorzutne procesy, zarówno w układach
fizycznych, jak i społecznych, przebiegają
ze wzrostem statystycznie ujętej wolności
układu. Jest to swoiste rozciągnięcie
na układy społeczne i organizmy żywe
zasady Fermata-Maupertouis-Hamiltona, obowiązującej w całej mechanice

wszechświata, tak klasycznej,
jak i kwantowo-mechanicznej.
Z uogólnienia tego wynika,
że również w tych układach
wybierane są tory umożliwiające osiąganie zamierzonych
stanów przy jak najmniejszej ilości działania. Innymi
słowy, oszczędzają one swą
wolność, której zmiana jest
proporcjonalna do ilości zużytego lub zyskanego działania.
Tak więc dążenie do wzrostu
wolności staje się ogólnym
bodźcem motywującym do dokonań zarówno jednostki, jak
i zespoły. Sama wolność jest
potraktowana jako suma możności działań wzdłuż torów czy
stopni swobody uzyskanych
dzięki informacjom. W tym
kontekście, na przykład, zjawisko ewolucji jest związane
ze stałym wzrostem wolności,
tzn. ze wzrostem ilości swobodnego działania oraz ilości
informacji. Ponieważ każdemu
działaniu towarzyszy utrata
pewnej ilości energii swobodnej i swobodnego czasu, sensowną jest propozycja, by za
miarę ilości zużytego działania
∆D w przedziale ∆t przyjąć iloczyn energii swobodnej ∆E(t)
i interwału czasu, tzn.
∆D = E(t)·∆t. Dla skończonych interwałów czasu ∆t = t2
– t1 ilość utraconego działania
wyraża
całka:

Zastosowanie powyższej zależności
do zagadnień związanych z pracą fizyczną
człowieka prowadzi do interesujących
wniosków. Jednym z nich jest wykazanie,
że zarówno pracodawca, jak i robotnik
wykonujący tego typu pracę uzyskują
maksymalny zysk w przypadku obciążenia tegoż robotnika w przybliżeniu
do połowy jego maksymalnych możliwości. Konkluzja ta istotnie rzutuje na
ocenę pracy jako elementu racjonalnego
modelu gospodarczego i socjalnego.
Pozostaje ona zarazem w sprzeczności
z ekonomicznymi założeniami doktryny
traktującej pracę jako miarę wartości.
Pojęcia wymienione w tytule eseju są,
zdaniem Chojnackiego, łączne i jako
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List metropolity krakowskiego biskupa Karola Wojtyły do prof. Józef Chojnackiego,
informujący o zapoznaniu studentów KUL z tekstem Wolność, wartość, władza

Esej prof. Józefa Chojnackiego, mimo
jego usilnych starań, nie został nigdy
w całości opublikowany. Próbował nim
zainteresować kilka redakcji: Instytutu
Wydawniczego PAX, Państwowego
Instytutu Wydawniczego, Wydawnictwa
WIĘŹ, Wrocławskiego Towarzystwa
N a u k o w e g o , Wy d a w n i c t w a
„Polityki”. Ukazał się jedynie
skromny fragment przypisów
zawierający matematyczną
ilustrację twierdzeń zawartych
w rozważaniach9. Został on przyjęty do druku przez prof. Tadeusza
Kotarbińskiego, który bardzo
wysoko ocenił całe dzieło 10. Ta
niemożność wydania pracy miała
różne powody. Najdobitniej wyraził je właśnie prof. Kotarbiński
słowami: Niech Pan nie bierze
nikomu za złe, że nie ośmiela się
wstawić tej książki do planu wydawniczego. Już w samym tytule
tkwi dynamit11. W rzeczywistości
u większości humanistów ujawniał się brak pełnego zrozumienia
istoty opracowania, spowodowany
wprowadzoną w uzasadnieniu matematyczną formalistyką. W przypadku ekonomistów zastrzeżenie
budziło wiązanie tej cechy nie

z pieniądzem, lecz z ilością swobodnego
działania, znajdujące swoją argumentację
na gruncie fizyki. Z kolei wśród ludzi
władzy reprezentujących oficjalnie panującą ideologię marksistowską praca ta bez
wątpienia budziła odczucia krytyczne,
bowiem jej treść wprost godziła w teo-

Narodowe Archiwum Cyfrowe

takie nie powinny być rozpatrywane
oddzielnie. Wszystkie zawierają też
w sobie implicite działanie, tzn. iloczyn
energii i czasu. Pozwala to przypuścić, że
przynajmniej co do zasady istnieje możliwość obiektywnej i ilościowej oceny
ich przyrostów. W przypadku wartości
jej sens powinien obejmować zarówno
układy materialne i ekonomiczne, jak
i estetyczne i moralne. W przypadku tak
szerokiego i zróżnicowanego spektrum
możliwości trzeba przyjąć, że wartość
nie jest cechą jakiegokolwiek przedmiotu,
lecz wieloparametrową funkcją charakteryzującą różnicę dwóch stanów określonego układu, na przykład stanu dysponowania jakimś przedmiotem i stanu braku
swobody dyspozycji nim czy stanu po
spełnieniu jakiegoś czynu i stanu przed
tym spełnieniem. Sama funkcja wartości
nie jest arytmetycznie addytywna. Przykładowo, wartość monety 2-złotowej nie
jest równa sumie wartości dwóch monet
1-złotowych. Ponadto nie jest możliwe
ilościowe odwrócenie zmiany wartości
towarzyszącej zmianom stanu. Tak jest
chociażby w przypadku podjęcia przez
człowieka określonej działalności (np.
społecznej czy politycznej), po której
zaprzestaniu nie powraca on do stanu
pierwotnego. Przekonanie, że do dóbr
niematerialnych, jak prawo, obyczaj, nauka, sztuki, literatura, a nawet zabobony
i wróżby, można również zastosować
przyrost wolności jako miarę wartości,
jest poparte odpowiednimi rozważaniami i przykładami. Ich kwintesencją jest
niejako stwierdzenie: Moralna wartość
człowieka zależy nie od doktryny przez
niego wyznawanej, lecz od tego, czy przyczynia się on do wzrostu wolności i jak
szerokiemu zespołowi stawia tę wolność
do dyspozycji. Człowiek, który przywłaszcza wyłącznie sobie cudze informacje,
energię i czas, uważany jest za egoistę,
a jeśli poważy się na rabunek wolności
cudzej – jest zbrodniarzem. Przeciwnie,
jeśli przyczynia się do tworzenia nowych
informacji, udostępnienia nowych źródeł
energii, zwiększenia swobodnego czasu,
odkrycia nowych stopni swobody – słowem, jeśli darzy wolnością jak najszersze
grono istot żywych, wówczas jest wielbiony przez to grono, jest uważany za
wielkiego uczonego, odkrywcę, polityka,
artystę. Człowiek, który własnej wolności
nie zawaha się poświęcić dla ocalenia lub
zdobycia wolności współobywateli – staje
się bohaterem lub świętym.

Biskup Karol Wojtyła
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Złota księga Wydziału Chemii, pod red. Elżbiety Szczepaniec-Cięciak, Kraków 2000

rię socjalistycznej etyki
przekreśleniem wszystkich
i materialistycznego sysdotychczasowych systemów
temu wartościowania. Na
ekonomicznych, zarówno
ten fakt zwróciła zresztą
kapitalistycznych, jak i kouwagę Redakcja Wydawmunistycznych. Teza ta jest
nictwa PAX, podkreślabliższa systemom religijnym
jąc spodziewany opór ze
niż politycznym, ale nie
strony Głównego Urzędu
preferuje żadnego z wielKontroli Prasy 12. Wreszkich systemów. Mieszczą
cie praca mogła być też
się w niej zarówno chrzekontrowersyjna dla ludzi
ścijaństwo, jak i buddaizm
reprezentujących różne
czy islam. Wydaje mi się,
doktryny religijne. Maria
że chrystianizm najbardziej
Morstin-Górska13, zalecajest powołany do otwarjąc przekazanie rozprawy
cia ramion i wchłonięcia
do redaktora naczelnego
wszelkich idei dobra. I jest
„Więzi” Tadeusza Mazonajbardziej tolerancyjny
wieckiego, zarazem stwierw stosunku do obcych midziła: Jedynie liberalny
tów i rytów. Na drodze ku
odłam katolików, emointegracji i moja koncepcja
cjonalnie związany z ideą
mogłaby stać się kamieniem
ekumeniczną w jej najbrukowym.
szerszym rozumieniu, może
ją przyjąć i znaleźć w niej
Maciej Hodorowicz
racjonalną podbudowę
Stanisław Hodorowicz
działalności zdążającej do
Wydział Chemii UJ
zjednoczenia wszystkich
kultur, wszystkich ras i na1
S.A. Hodorowicz, B. Oleksyn, Józef
rodów, zupełnie niezależnie
Chojnacki (1913–1975). Chemik, kryod wyznawanych religii czy
stalograf, [w:] Złota Księga Wydziału
doktryn. Trudno dziwić się
Chemii, t. 1, red. E. Szczepaniec-Cięciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jatemu, pamiętając, że w tym
giellońskiego, Kraków 2000, s. 325.
jeszcze przedsoborowym
2
J. Chojnacki, Über die Modifikationen
des Biacens, C24H16, „Bulletin [Interczasie tendencja koegnational] de Academie Polonaise des
zystencji nie była jednoSciences et des Lettres. Classe des Sciznacznie popularna. Nadto
ences Mathematiques et Naturelles”.
Ser. A: Sciences Mathematiques, 1939,
zastrzeżenia mogło także
nr 1–3, s. 101.
budzić podane w pracy
3
Teczka osobowa prof. Józefa Chojuzupełnienie doktryn relinackiego na Uniwersytecie, część:
Opinie.
gijnych aksjologią opartą
4
W. Orkan, Wskazania dla synów Podhala,
Prof. Józef Chojnacki gra na pianinie podczas jednego ze spotkań towarzyskich
na przesłankach i meto[w:] W. Wnuk, Na góralską nutę, Instytut
pracowników Instytutu Chemii UJ
dach nauk przyrodniczych.
Wydawniczy PAX, Warszawa 1975, s. 23.
W tym kontekście na szczególną uwagę KUL-u. Była ona natomiast przedmio- 5 Teczka osobowa prof. Józefa Chojnackiego….
6
Ibidem.
zasługuje stanowisko ówczesnego metro- tem dyskusji na Konferencji Teologów,
7
J. Chojnacki, Wolność, Wartość i Władza, Kiry, 2 sierpnia
polity krakowskiego księdza arcybiskupa Filozofów i Fizyków, której ksiądz
1959, (maszynopis).
Karola Wojtyły. Dał mu wyraz w dwóch arcybiskup patronował. W tym sensie, 8 List prof. Bohdana Suchodolskiego do doc. Józefa Chojnackiego, Warszawa, 7 listopada 1968.
listach oraz późniejszych kontaktach nawiązując do jego słów zawartych w li9
J. Chojnacki, Próba ilościowego ujęcia efektu organizaz prof. Chojnackim, który tak o nich ście z 22 października 1966, nie leżała
cyjnego w przypadku wykonania tzw. „pracy fizycznej”,
informuje14: Dwa lata temu książkę moją ona tylko w szufladzie. Na koniec trzeba
Materiały Prakseologiczne PAN, z. XII, 1963, s. 23.
przeczytał również ks. Kardynał Wojtyła wspomnieć, że sam autor również zdawał 10 List prof. Tadeusza Kotarbińskiego do doc. Józefa Choji w czasie późniejszych spotkań wielokrot- sobie sprawę z faktu, że publikacja jego 11 nackiego, Warszawa, 4 marca 1963.
List prof. Józefa Chojnackiego do redaktora naczelnego
nie do niej powracał w rozmowach. Od- rozważań wymaga głębokiej refleksji.
„Więzi” Tadeusza Mazowieckiego, Kraków, 16 września
1969.
noszę wrażenie, że w miarę przemyślania W jego liście do księdza metropolity czyproblemów aksjologicznych ks. Kardynał tamy bowiem15: ewentualna publikacja 12 Ibidem.
13
List redaktor naczelnej Instytutu Wydawniczego PAX Tecoraz bardziej jest skłonny do zaaprobo- mojej pracy jest jeszcze daleka, zależna
resy Englert do prof. Józefa Chojnackiego, Warszawa, 10
wania mojej generalizacji pojęcia war- od wyników dyskusji, ale nie mniej wylistopada 1971.
tości. Ze zrozumiałych jednak powodów maga głębokiego namysłu. Nie ulega 14 List Profesora Józefa Chojnackiego do redaktora naczelnie może wydać decyzji o publikacji tego wątpliwości, że przyjęcie tezy o wzro- 15 nego „Więzi”...
List Józefa Chojnackiego do Jego Ekscelencji Księdza Merodzaju pracy w oficjalnych periodykach ście wolności jako mierze wartości jest
tropolity, 30 października 1966.

50

ALMA MATER nr 195

20 LAT INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W

Gratulacje z okazji jubileuszu Instytutu Spraw Publicznych UJ, na ręce dyrektor dr hab. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej, złożył dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ prof. Piotr Jedynak

ska-Skrzypek z Wydziału Prawa i Administracji, która przeniosła się w 1996 roku

Fot. Anna Wojnar

tym roku mija 20. rocznica powołania Instytutu Spraw Publicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarządzaniem rektora UJ z 7 lipca 1997 na
istniejącym od roku Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej UJ powołano
nowy instytut, którego główną misją było
kształcenie menedżerów dla rozwijającego się w Polsce sektora publicznego.
Pierwszy pomysł na nazwę w tym okresie to Instytut Zarządzania Publicznego,
ostatecznie zdecydowano się na Instytut
Spraw Publicznych.
Skład powstającej jednostki organizacyjnej budowała przede wszystkim Szkoła
Zarządzania Kulturą – prowadzona przez
prof. Emila Orzechowskiego, która powstała w 1995 roku i funkcjonowała w ramach
Szkoły Zarządzania UJ. Do Instytutu
dołączył także zespół zajmujący się zarządzaniem oświatą, któremu przewodzili doc.
dr hab. Adam Niemczyński (z Instytutu Psychologii na Wydziale Filozoficznym), prof.
Kazimierz Sowa pracujący w Instytucie
Zarządzania oraz dr hab. Grażyna Prawel-

Uroczystość odbyła się 24 maja 2017 w auli Collegium Novum

na Wydział Zarządzania i Komunikacji
Społecznej właśnie z misją zbudowania systemu kształcenia menedżerów publicznych.
Dołączył do ISP wtedy dr hab. Andrzej Szopa z Instytutu Ekonomii (z Wydziału Prawa
i Administracji), a wkrótce wzmocniła go
grupa innych ekonomistów, w większości
młodych naukowców. Wszelkie wątpliwości co do spełniania kryteriów ilościowych
dla utworzenia Instytutu rozwiały się, gdy
postanowiły się do Instytutu dołączyć trzy
zakłady z Instytutu Psychologii, których
liderami byli: dr hab. Dorota Jasiecka,
dr hab. Grażyna Makiełło-Jarżowa i dr hab.
Tadeusz Rotter.
W pierwszym okresie strukturę Instytutu tworzyły zakłady: Zarządzania Kulturą, Zarządzania w Administracji Publicznej, Zarządzania Oświatą, Zarządzania
Szkolnictwem Wyższym, Teorii i Polityki
Gospodarczej oraz Integracji Europejskiej
oraz, związane z psychologią i pod przewodnictwem dr hab. Doroty Jasieckiej
zakłady: Psychologii Pracy, Psychologii
Wychowawczej i Rehabilitacyjnej, PsyALMA MATER nr 195
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chologii Zdrowia i Zaburzeń Zachowania
oraz Pracownia Psychologii Transportu.
Pierwszym dyrektorem Instytutu została
prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, która
swoją funkcję pełniła do 2007 roku.
W pierwszych latach istnienia Instytut
skupił się na prowadzeniu dydaktyki.
Kształcono studentów na kierunku zarządzanie z różnymi specjalnościami
(zarządzanie kulturą, oświatą i administracją). Wszystkie programy kształcenia
były oryginalne, autorskie, odwołujące
się do najlepszych wzorców kształcenia
menedżerów sektora publicznego, a także
oryginalnego podejścia do kształcenia
psychologów – przygotowanych do podejmowania konkretnych działań. Były to
pierwsze w Polsce programy kształcenia
w specjalnościach, które były w późniejszych latach powielane przez uczelnie
w całej Polsce.
Jednocześnie pierwsze lata Instytutu
były trudne pod względem lokalowym.
Prócz skromnej siedziby przy Rynku
Głównym 8, gdzie mieściły się gabinety
pracowników, sekretariat i parę sal ćwiczeniowych, zajęcia odbywały się w różnych
salach UJ, w Collegium Novum i salach
wynajętych w szkołach podstawowych
Starego Miasta.
Stopniowy rozrost Instytutu powodował wzmacnianie jego kluczowych
obszarów naukowych i tym samym stopniową ich emancypację. Najwcześniej od
Instytutu odłączyła się grupa psychologów
(w efekcie powstał Instytut Psychologii
Stosowanej), następnie odłączyła się
Katedra Zarządzania w Turystyce (dzisiaj
Instytut Przedsiębiorczości) oraz Katedra
Zarządzania Kulturą, dziś już jako Instytut
Kultury. Wszystkie te jednostki, oprócz Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania,
tworzą dziś trzon Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej.
Lata emancypacji i inkubowania
nowych jednostek z Instytutu Spraw Publicznych, już pod przewodnictwem prof.
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Aleksandra Noworóla (dyrektora kadencji 2008–2016), to także okres rozwoju
naukowego i uzyskanie nowej siedziby.
W 2009 roku Instytut, jak i cały Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ, przeniósł się na Kampus 600-lecia
Odnowienia UJ. Przy ul. Łojasiewicza 4
po latach kłopotów lokalowych pracownicy i studenci znaleźli się w wygodnych
gabinetach, przestronnych salach wykładowych i doskonale wyposażonych
laboratoriach.
Silny naukowy rozwój, rozpoczęty
jeszcze przy Rynku Głównym 8, w szczególności w zakresie wybranych obszarów
zarządzania publicznego: zarządzania
edukacyjnego, terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych czy szkolnictwa wyższego,
zaowocował pojawieniem się czasopism
naukowych, serii naukowej pod nazwą
„Monografie i Studia Instytutu Spraw
Publicznych UJ”, projektów naukowych
i wdrożeniowych, z których warto wymienić międzynarodowy i nagrodzony projekt
„Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem
wyższym a kształceniem i szkoleniem
zawodowym”, ogólnopolskie: Program
wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości
pracy szkoły etap III oraz Przywództwo
i zarządzanie w oświacie – opracowanie

W spotkaniu uczestniczyli
pracownicy i przyjaciele
Instytutu Spraw Publicznych UJ

i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek. Rozpoczęto także kształcenie, prócz kierunku
zarządzanie (realizowanego w zakresie
zarządzania publicznego), także na kierunku polityka społeczna. Rozwijano też
ofertę studiów podyplomowych, zwykle
nowoczesną i pionierską.
Dzisiejszy Instytut Spraw Publicznych posiada wyjątkowy skład kadrowy
w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu. Strukturę Instytutu tworzą
trzy katedry: Zarządzania Instytucjami
Szkolnictwa Wyższego, Zarządzania
Publicznego, Zarządzania Rozwojem
i Rewitalizacji, oraz cztery zakłady:
Innowacji Społecznych i Systemów Zarządzania, Teorii i Polityki Gospodarczej,
Zarządzania Organizacjami Obywatelskimi i Zarządzania w Edukacji. Zatrudnia
32 pracowników naukowych, sześcioro
pracowników administracji i kształci około
800 studentów na dwóch kierunkach (zarządzanie i polityka społeczna). W ostatnich dziesięciu latach pracownicy Instytutu wydali 83 monografie, opublikowali
371 artykułów w czasopismach oraz
324 artykuły w monografiach zbiorowych.
Instytut wydaje trzy czasopisma, w tym
dwa wysoko punktowane: „Zeszyty Naukowe ISP UJ Zarządzanie Publiczne”,
„Journal of Contemporary Management”

Fot. Anna Wojnar

Podczas sesji wspomnieniowej wystąpili, między innymi, długoletni przewodniczący Rady Naukowej ISP UJ prof. Kazimierz Sowa
oraz pierwsza dyrektor Instytutu prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Fot. Anna Wojnar

oraz „Contemporary Educational Leadership”. Obecnie realizowanych jest w Instytucie aż dziewięć projektów badawczych
i dydaktycznych, w szczególności trzy
granty NCN: „Zarządzanie efektywnością
i jakością informacji w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”, „Crowdsourcing a organizacyjne uczenie się – perspektywa organizacji publicznych” i „Wpływ
procesów projektyzacji na sektor publiczny w Polsce”, oraz projekt z programu
DIALOG: Doskonalenie organizacyjne
uczelni przyszłości „UNIFIT.PL”.
W 2017 roku powstał w Instytucie
nowy, unikatowy kierunek studiów pod
nazwą zarządzanie publiczne, usytuowany
w naukach humanistycznych. Program
jest owocem wieloletnich doświadczeń
pracowników Instytutu Spraw Publicznych – nie tylko naukowych, ale także
praktycznych i nawiązuje do pierwszych
lat pracy. Jednocześnie jest zbudowany na
najnowszych ustaleniach teoretycznych
w zakresie nauk o zarządzaniu. Łączy
wieloletni staż w kształceniu studentów z praktycznymi doświadczeniami
w projektach międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych. Program powstał
także z udziałem młodych – studentów
i doktorantów, jak również partnerów
instytucjonalnych.
Co ważne, zarządzanie publiczne
wyróżnia się nie tylko humanistyczną
perspektywą, ale także interdyscyplinarnym podejściem do zarządzania organizacjami publicznymi i pozarządowymi.
W procesie dydaktycznym akcentowane

W ramach obchodów jubileuszowych w bibliotece Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
zorganizowano wystawę prezentującą wybrane wydarzenia z historii Instytutu Spraw Publicznych

są funkcje, procesy i metody zarządzania w organizacjach oparte na bazie
wartości humanistycznych, istotnych dla
społeczeństwa, wspólnot lokalnych czy
różnorodnych grup społecznych. Treści
dydaktyczne łączą zagadnienia wielu
nauk: humanistycznych, ekonomicznych,
politycznych i społecznych. W programie są bloki zajęć dotyczące wiedzy na
temat współczesnego świata, związane
z ogólną wiedzą o organizacjach i zarządzaniem nimi, jak również zajęcia, na
temat przygotowania i prowadzenia badań
naukowych i praktycznych. Stopniowo
w programie studenci zapoznają się z już
szczegółową wiedzą na temat zarządzania
publicznego: co ważne dla menedżera
publicznego czy pozarządowego, jakich
metod i technik dziś używa w swej pracy,

26 maja odbyła się uroczystość sadzenia dębów pamięci poświęconych zmarłym pracownikom naukowym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ: dr Barbarze Dobrzańskiej-Sosze, prof. Annie
Lubeckiej i dr Janowi Łuczyńskiemu

jakie cele i strategie realizuje. Uczą się
także czym są innowacje społeczne, jak
ważne są wspólnoty, dla których pracują
urzędnicy czy liderzy organizacji, jak
zbudować „coś własnego” – na przykład
spółdzielnię, stowarzyszenie czy firmę
społecznie odpowiedzialną. Plan zakłada
także unikatowe w skali Polski zajęcia
praktyczne, podczas których nasi studenci
będą realizować projekty w różnych, partnerskich organizacjach pozarządowych
i publicznych: na przykład zorganizują
kampanię reklamową na rzecz fundacji
wspierającej chore dzieci, przygotują
charytatywny bieg uliczny czy zorganizują
konsultacje społeczne w dzielnicy.
Współczesny Instytut jest także ciekawym miejscem dla studentów. Uczą się
wspólnie i samodzielnie jak znaleźć dobrą
pracę, jak zrealizować prawdziwe badanie
naukowe i jak opublikować wyniki. Dzieje
się to w aktywnych kołach naukowych.
Działa Koło Naukowe Meritum, które
organizuje wiele przydatnych i ciekawych
szkoleń dla studentów. Innowatorzy Zarządzania organizują konferencje oraz
spotkania badawcze, podczas których
studenci mogą prezentować referaty naukowe i publikować artykuły. Wreszcie
Koło Naukowe Focus – prowadzi badania
naukowe w ramach projektów badawczych
ISP i jego pracowników.
Nasi studenci zwiedzają świat, uczestnicząc w programie ERASMUS+. Wyjeżdżają do wielu ciekawych miejsc i krajów:
Hiszpanii, Włoch, Turcji, Chorwacji,
Niemiec czy na Litwę.

Ewa Bogacz-Wojtanowska
Grażyna Prawelska-Skrzypek

Instytut Spraw Publicznych
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POD PRZEWODNIĄ GWIAZDĄ NAUKI
W stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego (1872–1917)
września 2017 w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zostanie otwarta
wystawa czasowa poświęcona najwybitniejszemu polskiemu fizykowi Marianowi Smoluchowskiemu. Był on jednym
z twórców fizyki statycznej. Jego prace,
w których wyjaśnił zjawiska ruchów
Browna oraz opalescencji krytycznej,
przyczyniły się do powszechnego przyjęcia hipotezy o tym, że materia zbudowana jest z atomów i molekuł będących
w nieustannym ruchu. O znaczeniu
osiągnięć Mariana Smoluchowskiego
może świadczyć to, że wciąż jest jednym
z najczęściej cytowanych w literaturze
naukowej polskich fizyków. Również
nazwane jego nazwiskiem równania do
dzisiaj używane są w wielu dziedzinach
fizyki.
Marian Smoluchowski w latach
1913–1917 był profesorem w Katedrze
Fizyki Doświadczalnej UJ. W 1917
roku został wybrany na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, niestety zmarł
5 września, zanim zdążył rozpocząć swoją
kadencję.
Wystawa pokaże jak wielowymiarową
postacią był prof. Marian Smoluchowski.

3

Marian Smoluchowski w gabinecie

Zwiedzający będą mogli dowiedzieć się
więcej nie tylko o jego osiągnięciach naukowych, ale również o jego prywatnych
pasjach, gdyż Profesor był zapalonym
turystą, narciarzem i taternikiem.

Na wystawie znajdzie się także część
doświadczalna, gdzie zaprezentowane zostaną eksperymenty wykonane przez tego
wybitnego uczonego, jak również eksperymenty nawiązujące do jego dokonań.

Maciej Kluza

Fot. Własność prywatna

kurator wystawy

Górska wycieczka
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Dzieci Mariana Smoluchowskiego – Aldona i Roman

ODESZLI...
PROFESOR JERZY VETULANI
6

kwietnia 2017 zmarł prof. Jerzy
Vetulani, wybitny polski neurobiolog i biochemik, ceniony popularyzator nauki, absolwent Uniwersytetu
Jagiellońskiego, wykładowca Wydziału
Lekarskiego oraz Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej
Akademii Nauk, doktor honoris causa
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Członek honorowy Indian Academy of

Neurosciences, Oxford Neurological
Society, Polskiego Towarzystwa Badań
Układu Nerwowego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja
Kopernika. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i Złotym Krzyżem Zasługi, uhonorowany
m.in. Medalem Jędrzeja Śniadeckiego,
Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika,
odznaką „Honoris Gratia” przyznaną przez
Prezydenta Miasta Krakowa.

Lech Polcyn, Wikipedia

(21 stycznia 1936 – 6 kwietnia 2017)

Prof. Jerzy Vetulani

ODESZLI...
PROFESOR ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI
26

maja 2017 w wieku 89
lat zmarł w USA prof.
Zbigniew Brzeziński, w latach
1977–1981 główny doradca
prezydenta Jimmy’ego Cartera
do spraw bezpieczeństwa narodowego, politolog, który w
znaczący sposób kształtował
politykę zagraniczną USA.
16 czerwca 2000 Profesor
został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. To najwyższe
uniwersyteckie wyróżnienie
Senat UJ przyznał mu w szczególności za: globalny sposób
widzenia stosunków międzynaroProf. Zbigniew Brzeziński,
doktor honoris causa UJ,
podczas uroczystego
posiedzenia Senatu UJ;
16 czerwca 2000

Anna Wojnar

(28 marca 1928 – 26 maja 2017)
dowych, niezwykłą rolę, jaką
odegrał w latach 1980–1981,
starając się zapobiec interwencji zbrojnej wojsk Układu
Warszawskiego w Polsce,
a także za to, że w latach
90. stał się orędownikiem
polskiego udziału w NATO.
W uzasadnieniu wyróżnienia podkreślono także, że
w najtrudniejszych latach
władzy komunistycznej w
Polsce Profesor niósł pomoc
polskim uczonym w kraju
i za granicą, że był patriotą
dwóch narodów, amerykańskiego i polskiego, oraz
obywatelem świata, który
zawsze i wszędzie podkreślał
swoje polskie pochodzenie.

Red.
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undusz Stypendialny im. Ryoichi
Sasakawa dla Młodych Liderów
(SYLFF) został ustanowiony na Uniwersytecie Jagiellońskim 25 lat temu.
Program ma na celu wspieranie młodych
naukowców, prowadzących badania
w dziedzinie nauk humanistycznych,
w szczególności społecznych i ekonomicznych. Na realizację przedsięwzięcia
Fundacja Nippon przekazała dar w postaci miliona dolarów, a zyski z zarządzania tymi środkami są przeznaczane na
finansowanie stypendiów. Sieć SYLLF
tworzy 88 instytucji w 45 krajach świata.
Wsparcie finansowe otrzymało dotychczas ponad 15 tysięcy studentów.
Uroczystość jubileuszowa odbyła
się 17 maja 2017 w auli Collegium
Maius. Zgromadzonych gości, w tym
przedstawicieli Fundacji Nippon, powitał przewodniczący komitetu sterującego SYLFF na UJ prof. Andrzej
Mania. Wystąpili również: prorektor
UJ prof. Stanisław Kistryn, ambasador
Japonii w Polsce Shigeo Matsutomi oraz
Mari Suzuki, dyrektor Tokyo Foundation,
instytucji administrującej programem
SYLFF. Dziękując za 25 lat współpracy,
prezes Fundacji Nippon Yohei Sasakawa
podkreślił, że Uniwersytet Jagielloński od

F

Moment wręczenia złotego medalu Plus Ratio Quam Vis Yohei Sasakawie przez rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka

samego początku z powodzeniem wdrażał
program, stając się miejscem narodzin
wielu aktywnych liderów. Dalsza część
spotkania, którą poprowadził prodziekan
Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ prof. Paweł Laidler,
została poświęcona historii programu
SYLFF na UJ, w tym prezentacji sylwetek
stypendystów funduszu oraz prowadzonych przez nich badań.

Yohei Sasakawa, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, reprezentanci Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”,
prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn, prof. Andrzej Mania
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Kolejnym punktem uroczystości było
wręczenie złotego medalu Plus Ratio
Quam Vis Yohei Sasakawie – w uznaniu jego zasług w tworzeniu Funduszu
Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa
dla Młodych Liderów oraz współpracy
z Uniwersytetem Jagiellońskim przy realizacji programu. – Dzięki inicjatywie pana
Sasakawy 284 wybitnych absolwentów
i doktorantów z UJ otrzymało stypendia
SYLFF. To umożliwiło im prowadzenie
badań na uniwersytetach i w instytucjach
badawczych na całym świecie – podkreślał w laudacji prof. Andrzej Mania.
Wyróżnienie od UJ Yohei Sasakawa
otrzymał również za osobiste zaangażowanie w szeroką działalność humanitarną.
– Oprócz licznych osiągnięć związanych
z Uniwersytetem Jagiellońskim i siecią
SYLFF Yohei Sasakawa poświęcił ogromną część swojego życia na zapewnianie
wsparcia osobom chorym, dyskryminowanym, wykluczonym. Osobiste zaangażowanie pana Sasakawy w działalność
humanitarną i pokojową czyni go wyjątkowym człowiekiem, dowodząc jego wielkiej
wrażliwości na problemy współczesnego
świata – mówił prof. Andrzej Mania.
Yohei Sasakawa od 2005 roku jest
prezesem Fundacji Nippon z siedzibą
w Tokio, która na całym świecie realizuje
jego wszechstronne inicjatywy. Działalność filantropijna Fundacji koncentruje się
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na opiece zdrowotnej, edukacji, likwidacji
głodu i pomocy osobom niepełnosprawnym.
Yohei Sasakawa był, między innymi, specjalnym wysłannikiem rządu Japonii w celu
pojednania narodowego w Birmie oraz brał
udział w debatach eksperckich dotyczących
zagrożeń zdrowotnych dla obywateli Fukushimy po katastrofie elektrowni jądrowej.
Organizuje również pomoc w sytuacjach
kryzysowych, jak trzęsienia ziemi czy tsunami. Kolejnym miejscem działalności filantropijnej Fundacji jest Afryka Subsaharyjska,
gdzie jest realizowany program wsparcia
dla małych gospodarstw, polegający na
zapewnieniu im dostępu do nowoczesnych
technologii. Miliony rolników z 14 krajów
tego regionu skorzystało z pomocy. Ponadto, niemal od początku swego istnienia,
Fundacja Nippon skupia się na działaniach
dotyczących bezpieczeństwa morskiego,
zwłaszcza w cieśninie Malakka i w Cieśninie
Singapurskiej. Yohei Sasakawa od 1960 roku
współpracuje w tej dziedzinie z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), czego
efektem jest znaczne ograniczenie piractwa
w tym regionie. Zaangażowanie Fundacji
w sprawy morskie zaowocowało również
ustanowieniem stypendiów dla przyszłych
liderów w tej dziedzinie. Ponadto Nippon
Foundation i Ocean Research Foundation
wspierają projekty badawcze dotyczące
ochrony środowiska naturalnego i zasobów
morskich.
Jak podkreślił prof. Andrzej Mania,
na szczególną uwagę zasługuje wielo-

letnie zaangażowanie Yohei Sasakawy
w eliminację trądu oraz przeciwdziałanie
dyskryminacji i wykluczeniu osób dotkniętych tą chorobą. Od 2001 roku jest
Ambasadorem Dobrej Woli WHO, kierującym działaniami w tej dziedzinie. Yohei
Sasakawa przyczynił się do powstania
wolnego dostępu do terapii wielolekowej
(MDT), która umożliwia stuprocentową
wyleczalność trądu na każdym etapie
choroby. Od czasu wprowadzenia MDT
(1981 rok) doszło do wyleczenia około 16
milionów osób na całym świecie. Jednak
nadal w 15 krajach świata, głównie w Azji
Południowo-Wschodniej i Afryce, trąd jest
problemem społecznym, a osoby dotknięte
tą chorobą, a także ich rodziny, cierpią
z powodu odrzucenia i wykluczenia społecznego. Działania Fundacji skupiają się
na propagowaniu wiedzy specjalistycznej
w zakresie diagnozowania i leczenia trądu.
Kluczowym wyzwaniem w tej kwestii jest
zapobieganie niepełnosprawności (nieodwracalne uszkodzenie nerwów i deformacja ciała), która pojawia się, gdy choroba
nie zostanie wystarczająco wcześnie wykryta. Obecnie około trzech milionów osób
na świecie żyje z niepełnosprawnością
z powodu trądu.
Dzięki zaangażowaniu Yohei Sasakawy powstała rezolucja Zgromadzenia
Ogólnego ONZ w sprawie likwidacji
dyskryminacji osób dotkniętych trądem,
jednogłośnie przyjęta w 2010 roku przez
59 krajów. W latach 2012 i 2014 Fundacja

Nippon zorganizowała serię sympozjów
regionalnych (w Ameryce, Azji, Afryce, na
Bliskim Wschodzie i Europie), promujących zasady i wytyczne zawarte we wspomnianej rezolucji. Równolegle powołano
międzynarodową grupę roboczą, złożoną
z osób dotkniętych trądem, specjalistów
z dziedziny praw człowieka i organizacji
pozarządowych, której celem jest bieżące
wdrażanie postanowień uchwalonych
przez ONZ. Za swoją działalność na rzecz
likwidacji trądu Yohei Sasakawa otrzymał
liczne wyróżnienia, między innymi: WHO
Health for All Gold Medal, International
Leprosy Union’s Millennium Gandhi
Award, Yomiuri International Cooperation
Prize oraz International Gandhi Award.
Złoty medal Plus Ratio Quam Vis
wręczył Yohei Sasakawie rektor UJ prof.
Wojciech Nowak. – Będę kontynuował
swoją pracę, dopóki na świecie nie dojdzie
do całkowitego wyeliminowania trądu
i piętna związanego z tą chorobą. Jestem
w pełni oddany tej sprawie i czuję się
zaszczycony, że Uniwersytet Jagielloński
docenił moje starania – powiedział, dziękując za wyróżnienie, Yohei Sasakawa.
Podczas spotkania zgromadzeni goście
obejrzeli film zatytułowany Leprosy in
Our Time, prezentujący działania Fundacji
Nippon na rzecz walki z trądem. Obchody
jubileuszowe zakończyła sesja naukowa
zatytułowana Development Policy in the
World in the 21st century.

Anna Wojnar
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jącym udziałem treści edukacyjnej, albo
przez podróż wspierającą proces edukacji
uczestników, który dokonuje się na miejscu
ich stałego pobytu1. Autor zalicza do tego
typu turystyki podróże studyjne, podróże
tematyczne, podróże językowe oraz podróże seminaryjne. Turystyka edukacyjna
w drugim znaczeniu jest poszerzeniem
programu kształcenia o podróż, która będzie wzbogacała ów program o nowe
treści. Fenomen turystyki
edukacyjnej jest jednak bardziej złożony. Nie chodzi jednak o to, by dzielić włos na
czworo i proponować kolejne
podtypy, warto natomiast odnieść to zjawisko do praktyki
współczesnego życia uniwersyteckiego, i to zarówno
w kontekście studentów, jak
i pracowników.
PODRÓŻE Z TRADYCJĄ
Precyzyjnie rzecz ujmując, samo pojęcie „turysta”
zostało po raz pierwszy zastosowane dla opisania właśnie turysty edukacyjnego –
Pamiętnik turysty, powieść
Dr Elżbieta Wiącek
podczas wyjazdu naukowego
do Turcji

z 1838 roku autorstwa wielkiego i czasem
niedocenionego Stendhala, prezentuje
losy młodzieńca podróżującego po Włoszech w celu ich poznania (choć także
zaznania lokalnych rozrywek). Bohaterem
jest przedstawiciel kolejnego pokolenia
„grandtourowców” – szlachetnie urodzonych młodzieńców podróżujących po EuZe zbiorów Elżbiety Wiącek

D

wa słowa unijno-europejskiego żargonu, które zadomowiły się w akademickim słowniku w ostatnich latach, to
umiędzynarodowienie i mobilność. Czy
warto być ich apologetą? Tę kwestię należy rozważyć w kontekście tzw. turystyki
edukacyjnej, zyskującej coraz większe
grono zwolenników głównie ze względu na możliwość łączenia przyjemnego
z pożytecznym. Thomasowi Cookowi,
uznawanemu za ojca turystyki masowej,
gdy organizował swoją pierwszą wycieczkę w połowie XIX wieku, nie śniło się
zapewne, że kiedyś co szósty statystyczny mieszkaniec planety będzie turystą
(w ubiegłym roku odbyło się ponad 1,23
miliarda tzw. przejazdów turystycznych).
Żyjemy w epoce globalnej mobilności,
zaś coraz ważniejszym jej wymiarem
staje się łączenie podróży o charakterze
turystycznym z aktywnością zawodową.
Armin Mikos von Rohrscheidt, jeden z głównych znawców problematyki
turystyki kulturowej w Polsce, definiuje
turystykę edukacyjną jako rodzaj podróży
nakierowany przede wszystkim na poszerzenie wiedzy uczestników w określonej
dziedzinie lub temacie. Dokonuje się to
albo poprzez podróż, będącą przedsięwzięciem samodzielnym, niezależnym od
innych programów kształcenia z dominu-
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ropie, by zdobyć wiedzę i doświadczenie
potrzebne im w dorosłym życiu. Zjawisko,
jak twierdzą niektórzy, zainspirowane
zostało przez Elżbietę I Tudor, która obligowała przyszłych kandydatów do objęcia
urzędów państwowych, aby odbyli podróż
do Europy kontynentalnej w celu zapoznania się z tamtejszymi rozwiązaniami
prawnymi i administracyjnymi. Tego typu
podróże upowszechniły się XVII wieku,
największą sławę zyskując na fali oświeceniowych koncepcji XVIII wieku. Rola
grand tour w kulturze europejskiej jest
nie do przecenienia. Nie tylko ze względu
na skalę zjawiska, lecz nade wszystko
gruntowne zmiany ideowe, do których się
przyczyniały (nie szukając daleko, wystarczy wspomnieć o wpływie, jaki wywarła
młodzieńcza podróż do Europy Zachodniej
na orientację geopolityczną i późniejsze
rządy cara Piotra I Wielkiego).
Historyczne korzenie turystyki edukacyjnej można odnieść w przeszłość wcześniejszą niż fenomen oświeceniowego
grand tour. Jak barwnie kreśli prof. Jan
Baszkiewicz w niewielkiej pod względem rozmiarów, choć niezwykle bogatej
treściowo, książeczce Młodość uniwersytetów – mobilność jest wpisana w dzieje
uniwersytetów od samego początku ich
istnienia: Student średniowieczny był
stworzeniem ruchliwym i drażliwym. [...]
Chętnie szukał nowego, lepszego miejsca,
gdzie życie byłoby łatwiejsze, tańsze,
a władze przychylniejsze. [...] Masowe
ruchy migracyjne studentów dały początek wielu uniwersytetom, przyspieszyły
też rozwój szeregu innych2. Podobnie jak
studenci, również profesorowie podróżo-

wali w poszukiwaniu lepszych
warunków życia oraz znakomitszych ośrodków akademickich,
gdzie mogliby rozwijać swoje
pasje. Podróż edukacyjna wraz
ze świeżymi powiewami ducha
renesansu i reformacji zaczęła
być stopniowo postrzegana jako
zsekularyzowana pielgrzymka,
oferująca rozwój intelektualny,
moralny i duchowy znacząco
bogatszy niż podróż religijna.
Z poglądem tym sympatyzował,
między innymi, najsłynniejszy
wędrowny humanista tamtych
czasów – Erazm z Rotterdamu.
TURYSTYKA EDUKACYJNA
W XXI WIEKU

Wspomnienie o Erazmie
z Rotterdamu pojawia się, oczywiście, w tych rozważaniach
nieprzypadkowo. Jako duchowy ojciec idei łączenia podróży
i rozwoju intelektualnego stał
się on w 1987 roku „patronem”
najbardziej znanego programu
wspierającego równocześnie
mobilność i internacjonalizację
członków środowisk akademickich: Erasmus. Program ten,
obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finanso- Dr Magdalena Banaszkiewicz podczas European Social Science
wanie wyjazdów studentów na History Conference w Walencji; kwiecień 2016
studia w innym kraju europejskim oraz wspieranie europejskiej współ- został zastąpiony programem Erasmus+,
pracy uczelni ze wszystkich krajów człon- który potrwa do 2020 roku. Erasmus+ to
kowskich Unii Europejskiej, w 2014 roku poszerzona wersja pierwszego programu,
realizowana w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Według informacji
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
regularnie udostępniającej dane na temat
programu, średnio połowa rocznego budżetu programu Erasmus+ przeznaczana
jest na programy mobilności na polskich
uczelniach. Głównymi beneficjentami są
znane ośrodki akademickie, w tym oczywiście Uniwersytet Jagielloński, który
w 2014 roku uplasował się na trzecim
miejscu, po Uniwersytecie Warszawskim
i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, pod względem kwot uzyskanych dofinansowań. Kwota do podziału
jest niebagatelna: w 2016 roku było to
111,5 miliona euro. Dzięki programowi
Erasmus+ 14 tysięcy polskich studentów
wyjeżdża rocznie za granicę na studia lub
praktyki. Nieco mniej, bo 11 tysięcy, obSkrzynka zwrotu książek w bibliotece Uniwersytetu w Rochester
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Tablica zachęcająca do wymiany „pozytywnych myśli”
w jednym z budynków kampusu Uniwersytetu w Rochester

cokrajowców przyjeżdża do
Polski. Program Erasmus+
to jednak nie tylko mobilność studentów, ale również
pracowników administracyjnych oraz nauczycieli
akademickich, pozwalająca
na wymianę doświadczeń,
transfer dobrych praktyk
oraz zdobycie nowych kompetencji i umiejętności.
Wymiana w ramach programu Erasmus+ nie stanowi
bynajmniej jedynej formuły sprzyjającej realizacji
powyższych postulatów.
Mobilność pracowników
i studentów przewiduje
w swoich założeniach wiele
umów bilateralnych, programów stypendialnych czy
projektów współpracy międzynarodowej. Wystarczy
spojrzeć na wzbogacaną co
roku ofertę Działu Współpracy Międzynarodowej
UJ, by przekonać się, jak
zwiększają się możliwości
dla tego rodzaju aktywności.
Do turystyki edukacyjnej
powinno się też zaliczyć
uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, zjazdach,
warsztatach, panelach, debatach i wszelkiego typu
spotkaniach, które stanowią
okazję do wymiany wiedzy
i doświadczeń pomiędzy
przedstawicielami świata
nauki reprezentującymi różne kultury. To zwykle one
stają się pierwszym krokiem
w „marszu ku umiędzynarodowieniu”. Korzyści
z uczestnictwa w międzynarodowej konferencji czy
warsztatach daleko wykraczają poza zdobycie przez
naukowca punktów za referat czy publikację (choć
wiadomo, jak bardzo się to
liczy). Kontakty, nawiązane
zwykle w przerwach pomiędzy wystąpieniami lub
w czasie tzw. programu integracyjnego (który dla wielu
organizatorów i uczestników
jest nie mniej ważną częścią
wydarzenia niż same wy-

stąpienia), procentują otwierającymi się
perspektywami przyszłej współpracy.
MISTRZ W ROLI UCZNIA…

...I TURYSTY
Warto jednak zaraz dodać, że wdrażanie koncepcji kształcenia ustawicznego
to nie jedyny pożytek płynący z turystyki
edukacyjnej w kontekście pracy na uniwersytecie. Wszystkie mniej lub bardziej
formalne spotkania z innymi uczonymi,
prestiż bycia „zagranicznym wykładowcą”, eksploracje laboratoriów czy bibliotek, w których niekiedy można poczuć się
jak Alicja w Krainie Czarów... Któż by
się oparł! To jedna strona doświadczeń.
Nie można przecież zapomnieć o urokach życia turysty, którym taki mobilny
wykładowca nadal jest (zgodnie z definicją UNWTO pod warunkiem, że nie

miesiące są chętniej wybierane niż te
zimowe, bo jednak wymiana kojarzona
jest w pewnej mierze z nieodłącznie towarzyszącymi jej właśnie turystycznymi
elementami.
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Życie nauczyciela akademickiego
to proces nieustannego kształcenia
WIWAT WOJAŻE!
i samorozwoju. Zapewne dlatego tak wielu
dydaktyków ceni sobie swój zawód (mimo
Zapewne ten model podróżowania nie
utyskiwań na wysokość zarobków w nauce
jest idealnym rozwiązaniem dla każdego.
polskiej). Konfrontacja z ciągle nowymi
Są bowiem na świecie ludzie, którzy pobadaniami, konieczność dostosowania
dróży nie cenią (należał do nich choćby
treści nauczania do zmieniających się
Immanuel Kant), oraz tacy, którzy orędują
słuchaczy, korzystanie z innowacyjnych
za ścisłym rozgraniczeniem czasu pracy od
metod dydaktycznych – pracownik dydaksfery życia prywatnego. Podróży trzeba się
tyczny czy naukowo-dydaktyczny wciąż
uczyć, zwłaszcza w czasach, gdy zamieniła
modyfikuje i udoskonala kursy, które
się w „elegancki sport intelektualny”4, jak
proponuje kolejnym rocznikom
studentów. To jego codzienność.
Daje mu to wielką satysfakcję, gdy
widzi, jak ewoluuje jego wiedza
oraz jak wielki jest jego wkład
w rozwój intelektualny, emocjonalny i duchowy studentów. Dlatego
okazja, by stanąć przed nowym,
nieznanym audytorium stanowi
dla dydaktyka wyzwanie, które
mobilizuje do jeszcze efektywniejszej pracy. Szczególnie gdy
wkraczamy na „suchego przestwór
oceanu” i postanowimy zmierzyć
się ze studentami reprezentującymi
inne kultury (w dodatku w innym
środowisku kulturowym). To znakomita okazja do samorefleksji,
uzmysłowienia sobie własnych
ograniczeń i schematów myślenia, Zapas książek do pracy naukowej podczas kwerendy bibliotecznej w Stanach Zjednoczonych
w które – niezależnie od naszych
szczerych chęci – wpadamy. Nawet wy- przekroczy roku od momentu wyruszenia pisze o niej Sándor Márai. Lecz podjęcie
stępowanie z pozycji specjalisty w danej z domu). Ostatecznie, niepodobna praco- wysiłku tej nauki dla wielu jest wartością
dziedzinie nie wyklucza wypracowania wać dwadzieścia cztery godziny na dobę. samą w sobie. Bowiem podróżować [...]
nowego spojrzenia na omawiane kwestie. Nawet jeśli traktuje się zwiedzanie jako znaczy po trosze umrzeć dla tego, kim
Mój niedawny pobyt na stypendium część swoich obowiązków zawodowych byliśmy, i urodzić się bez rangi i tytułu
Skalny Teaching Grant na Uniwersytecie i w poczuciu kulturowego przymusu „za- ku temu, do czego jedziemy5. Takim dow Rochester był fascynującym doświad- liczenia” najważniejszych atrakcji idzie świadczeniom z pewnością służy mobilczeniem znajdowania się raczej w po- się do Muzeum Watykańskiego czy robi ność w ramach uniwersyteckiej turystyki
zycji ucznia niż nauczyciela, mimo że zdjęcie na tle pomnika przywódcy naro- edukacyjnej.
to ja prowadziłam zajęcia. Inne techniki dowej walki o niepodległość, pozostaje
pracy ze studentami, charakterystyczne jeszcze odrobina przyjemności z bycia
Magdalena Banaszkiewicz
Instytut Studiów Międzykulturowych
dla systemu edukacji wyższej w Stanach w tych miejscach niejako przy okazji
Zjednoczonych, czy wielokulturowa wypełniania zawodowych powinności.
tożsamość uczestników moich kursów A radość ze spacerów po plaży albo do- 1 A. Mikos von Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KWSHM Milenium
przez cały ten czas stawiały mnie przed znania smakowe podczas degustowania
w Gnieźnie, Gniezno 2008, s. 77.
wyzwaniem szukania nowych źródeł wie- lokalnych specjałów kulinarnych to nic 2 J. Banaszkiewicz, Młodość uniwersytetów, Wydawnictwo
„Żak”, Warszawa 1997, s. 26.
dzy i aplikowania niestosowanych dotąd innego jak przecież niewinne, acz drobne
3
Obserwacje z tego pobytu zdecydowałam się rejestrować
rozwiązań dydaktycznych. Nie mówiąc uciechy, które trudno by zliczyć podczas
w formie bloga http://prostaczkowiezagranica.blog.pl
o niesamowitym bogactwie doświadczeń takich eskapad. I myślę, że gdyby zbadać 4 S. Márai, W podróży, „Zeszyty Literackie”, Warszawa
zyskiwanych przy okazji zwyczajnego na liczbę erasmusowych wyjazdów w ujęciu
2011, s. 93.
pozór życia kampusowego3.
miesięcznym, okazałoby się, że wiosenne 5 Ibidem, s. 94.
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FESTIWAL NAUKI

I SZTUKI W KRAKOWIE

Główną atrakcją tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki, odbywającego się pod hasłem W zgodzie z naturą, było miasteczko festiwalowe
zorganizowane na Rynku Głównym. Od 25 do 27 maja 2017 krakowianie mieli niecodzienną okazję do bezpośredniego spotkania
z naukowcami i artystami oraz poznania ich pracy

Odważni mogli samodzielnie wykonać proste eksperymenty

Fot. Anna Wojnar

W otwarciu miasteczka festiwalowego wzięli udział rektorzy krakowskich uczelni

Nie zabrakło również pokazów i warsztatów dla najmłodszych
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W Muzeum UJ zorganizowano warsztaty plastyczne

NOWOCZESNA JESIEŃ ŻYCIA
I

W Forum uczestniczyło blisko 500 seniorów z całej Małopolski

na wyzwania związane ze starzeniem się
społeczeństwa w 2010 roku pojawiła się
w województwie małopolskim koncepcja „srebrnej gospodarki” jako systemu
zorientowanego na potrzeby seniorów,
a w konsekwencji również wszystkich
grup wiekowych. – Jeśli mówimy o szansie

Fot. Anna Wojnar

nnowacyjne technologie oraz nowe
sposoby leczenia to główne tematy
II Forum Seniora, które odbyło się
w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego
6 kwietnia 2017. – Mam nadzieję, że
dzisiejsze spotkanie pomoże Państwu odpowiedzieć na pytanie, jak uczynić swoje
życie zdrowszym i szczęśliwszym – tymi
słowami powitał blisko 500 seniorów,
którzy zgromadzili się w auli Auditorium
Maximum, redaktor naczelny „Dziennika
Polskiego” Marek Kęskrawiec. Wystąpił
również rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
który podkreślił, że średnia długość życia
w Polsce znacznie wzrosła. Pojawiło się
jednocześnie nowe wyzwanie, jak wraz
z upływającym czasem cieszyć się każdym
jego momentem. Następnie wicemarszałek
województwa małopolskiego Wojciech
Kozak przybliżył seniorom działania podejmowane na rzecz aktywizacji najstarszych mieszkańców w naszym regionie.
Na wstępie zasygnalizował, że w Małopolsce przeciętna długość życia jest większa
o około dwa lata niż w innych regionach
Polski. W najbliższym czasie liczba osób
w wieku powyżej 65 lat będzie stale
wzrastała. Według prognoz w 2050 roku
w Małopolsce będzie ich już ponad milion
(obecnie jest 500 tysięcy). W odpowiedzi

II Forum Seniora odbyło się w Auditorium Maximum 6 kwietnia 2017

„srebrnej gospodarki” dla Małopolski, to
nie tylko wskazując miejsca pracy dla doświadczonych fachowców w wieku powyżej
50 lat, ale również wzmacniając rozwój
drobnej przedsiębiorczości, odpowiadającej na potrzeby seniorów. To właśnie
z myślą o nestorach są rozwijane nowe
usługi zdrowotne i opiekuńcze, powstają
kolejne uniwersytety trzeciego wieku
oraz przedsiębiorstwa korzystające z doświadczenia i wiedzy seniorów. „Srebrna
Małopolska” to działania podejmowane
na rzecz seniorów i wraz z seniorami –
podkreślał wicemarszałek Kozak.
Najsilniejsza część „srebrnej gospodarki” dotyczy opieki medycznej i pielęgnacyjnej w systemie zarówno rozproszonym,
jak i stacjonarnym. To głównie rozwój
dziennych domów pomocy oraz subregionalnego centrum wsparcia opiekunów
nieformalnych. Jak zaznaczył Wojciech
Kozak, coraz większego znaczenia nabiera w tym kontekście system teleopieki,
wykorzystujący nowoczesne technologie
informacyjno-komunikacyjne w procesie
organizowania kompleksowego systemu
opieki, umożliwiającego jak najdłuższe
pozostawanie seniora w miejscu zamieszkania. – Głównym elementem tego
programu jest bransoletka z przyciskiem,
ALMA MATER nr 195
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Wykłady poświęcono wynalazkom, które mogą przyczynić się do tego, że jesień życia
będzie zdrowsza i łatwiejsza

potencjał kreatywności i energii, który warto wykorzystywać – mówił. Województwo
małopolskie może się również pochwalić
plebiscytem nagradzającym i promującym
seniorów realizujących swoje pasje „Poza
stereotypem – Senior Roku” oraz programem Małopolska Niania, który ma na celu
aktywizację bezrobotnych osób w wieku
50 plus i promocję polityki prorodzinnej.
Nad wszystkimi przedsięwzięciami w wo-

jewództwie czuwa, powołana w 2014 roku,
Małopolska Rada ds. Polityki Senioralnej.
Drugą część Forum stanowiły wykłady
poświęcone wynalazkom na „srebrny wiek”,
które mogą sprawić, że jesień życia będzie
aktywna i zdrowa. Lucyna Cichoń-Szyperko
z małopolskiego oddziału NFZ opowiadała
o niestandardowym sposobie leczenia przewlekłych chorób dróg oddechowych – subterraneoterapii. Jest to metoda wykorzystu-

Krakowskie Forum Seniora
zostało zorganizowane przez redakcję
„Dziennika Polskiego”

Fot. Anna Wojnar

która ma informować rodziny seniorów czy
lekarza o sytuacji zagrożenia zdrowia czy
życia. Daje to możliwość całodobowego
przekazywania informacji o potrzebie
wezwania pomocy – wyjaśnił, dodając,
że władze województwa przeznaczają
ze środków regionalnego programu
operacyjnego 7,5 miliona euro na nowatorski system teleopieki, nazywany
Małopolskim Aniołem Stróżem. Z budżetu
województwa małopolskiego są również
realizowane programy zdrowotne w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu
krążenia, oddziaływania edukacyjne na
rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory, profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze
zdrowia psychicznego. Nie mniej istotna
jest aktywizacja społeczna i edukacyjna
seniorów w zakresie funkcjonowania
społecznego, co prowadzi do wspierania
solidarności międzypokoleniowej i przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych.
Jako jedną z najprężniej rozwijających się
inicjatyw społeczno-edukacyjnych na rzecz
seniorów wicemarszałek Kozak wymienił
uniwersytety trzeciego wieku. – Małopolska jest liderem pod względem liczby uniwersytetów trzeciego wieku, co nas bardzo
cieszy. Mamy ich obecnie już 58 i z każdym
rokiem jest ich coraz więcej. To ogromny

Anna Wojnar

jąca właściwości terapeutyczne
atmosfery przestrzeni podziemnych w połączeniu z elementami
nowoczesnej rehabilitacji. Chory
zostaje poddany działaniu bodźców fizycznych, chemicznych
oraz biologicznych występujących wyłącznie pod ziemią. Unikatowy mikroklimat tworzą: stała
temperatura, wilgotność, ciśnienie
atmosferyczne, ruch i jonizacja
powietrza. Dodatkowo nasycenie
chlorkiem sodu powoduje, że
przestrzeń jest wolna od bakterii,
wirusów i zanieczyszczeń. Warunki te łagodzą objawy wielu
chorób. – W obecnych czasach
nie ma właściwie dnia, kiedy
nie słyszymy o przeprowadzeniu
jakiegoś nowego zabiegu czy
operacji. Wszyscy czekamy na innowacyjne rozwiązania, na nowe
licznym inicjatywom, realizowanym w województwie małopolskim, seniorzy coraz aktywniej uczestniczą
leki. Czasem to jednak powrót do Dzięki
w życiu społecznym i kulturalnym
sposobów leczenia stosowanych
w przeszłości pozwala osiągnąć spektaku- w Instytucie Psychologii Stosowanej z urządzeń posiadających funkcję molarne efekty, i właśnie subterraneoterapia UJ. – Do 60. roku życia jesteśmy w stanie nitorowania pracy serca. Są to, między
jest tego przykładem – mówiła Lucyna bardzo wiele się nauczyć, potem nasza innymi, specjalne „zegarki”, które oprócz
Cichoń-Szyperko, podkreślając, że stoso- sprawność intelektualna stopniowo się godziny pokazują także rytm bicia serca.
wano ją już w XIX wieku. – Przestrzeń pod pogarsza. Jednym z pierwszych objawów Istnieje też możliwość takiego zaprograziemią jest izolowana od zanieczyszczonego starzenia się mózgu są zaburzenia pamię- mowania tych urządzeń, aby wysyłały
powietrza, co ma szczególne znaczenie dla ci, charakterystyczne także dla choroby sygnał ostrzegawczy w przypadku kiedy
pacjentów w okresie utrzymującego się Alzheimera – mówił profesor. Receptą na tętno przekroczy prawidłowy poziom.
smogu – podkreślała prelegentka. Od 2012 jak najdłuższe zachowanie intelektualnej Profesor zachęcał również do regularroku tego rodzaju zabiegi są finansowane formy może być natomiast regularny i dłu- nego wysiłku fizycznego o charakterze
przez fundusz zdrowia, a można je prze- gi sen. – To właśnie podczas niego docho- tlenowym (trening aerobowy), czyli
prowadzić w kopalni soli w Bochni oraz dzi do czyszczenia i regeneracji naszego o małej, umiarkowanej częstotliwości, za
w Wieliczce, gdzie program leczniczy jest wewnętrznego systemu operacyjnego. to trwającego długo. Jest to, na przykład,
realizowany na III poziomie kopalni, na Wszystkim mówię więc, aby spać tyle, ile bieganie, jazda na rowerze, pływanie czy
głębokości 135 metrów, w komorze jeziora potrzebują, i absolutnie nie zarywać nocy. spacerowanie. Tego typu aktywności
Od tego w około 30 procentach zależy pro- wzmacniają ogólną wydolność organiWessel.
Doktor Krzysztof Czarnobilski, dyrek- ces zdrowego starzenia się i zmniejszenie zmu. Mięśnie pracują z małą intensywtor ds. lecznictwa krakowskiego szpitala ryzyka chorób wieku senioralnego – pod- nością, a tętno nieznacznie podnosi się,
zatem ćwiczenia mogą być kontynuowane
MSWiA, przedstawił seniorom możli- kreślił prof. Tadeusz Marek.
O nowych możliwościach leczenia przez dłuższy czas. – Jest to zarówno
wość korzystania ze specjalnej aplikacji
przeznaczonej na smartfony, informującej wad zastawkowych serca u seniorów mó- przyjemne, jak i uaktywnia we właściwy
o stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu. – wił kardiochirurg prof. Jerzy Sadowski. sposób układ oddechowy i układ krążenia
Podkreślił jednocześnie, że to właśnie ma- Podkreślił, że dzięki postępowi medycyny – przekonywał prof. Klimek.
Obrady Forum zakończył występ sełopolscy seniorzy są najbardziej podatni na chirurdzy mają obecnie do dyspozycji
szkodliwe działanie smogu. Jako ochronę wiele mało inwazyjnych metod terapii. niorów z Grupy Poetica, działającej w kluprzed pyłami zawieszonymi w powietrzu Na przykład podczas zabiegów naprawy bie Dukat Ośrodka Kultury Kraków –
Krzysztof Czarnobylski polecił stosowanie lub wymiany zastawek serca nie jest już Nowa Huta. Przedsięwzięcie zostało zorspecjalnych, wyposażonych w filtry, ma- dziś konieczne wykonywanie rozległej ganizowane przez redakcję „Dziennika
seczek. Trzeba jednak pamiętać, że mogą operacji, wymagającej rozcięcia całej Polskiego”, we współpracy z Uniwersyznacznie utrudnić oddychanie, dlatego nie klatki piersiowej, ponieważ stosuje się w tetem Jagiellońskim, Urzędem Marszałtych przypadkach cewniki. Dzięki temu kowskim Województwa Małopolskiego
sprawdzą się u każdego seniora.
O zjawiskach, jakie zachodzą w mózgu można leczyć chorych, którzy nie mieli- oraz Małopolskim Oddziałem NFZ.
podczas procesu starzenia, opowiadał by szansy przeżyć bardziej inwazyjnego
prof. Tadeusz Marek, kierownik Zakładu zabiegu. Natomiast prof. Andrzej Klimek
Anna Wojnar
Neurokognitywistyki i Neuroergonomii przedstawił możliwości korzystania
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Ś

wiatowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego obchodzony jest na całym świecie
17 maja. Inicjatorem organizacji takiego dnia
jest Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego
oraz Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (International Society
of Hypertension). Po raz pierwszy obchody
Dnia Nadciśnienia zorganizowano w maju
2005 roku. Od tego czasu na całym świecie
17 maja odbywają się liczne wydarzenia
mające na celu zachęcanie mieszkańców
wszystkich krajów do podejmowania działań
zapobiegających nadciśnieniu oraz zwiększających wykrywalność i skuteczność
leczenia nadciśnienia.
W tym roku, z inicjatywy dr Agnieszki
Olszaneckiej i doc. Wiktorii Wojciechowskiej z Oddziału Krakowskiego Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz
kierownika I Kliniki Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadci-
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śnienia Tętniczego UJ CM prof. Danuty
Czarneckiej, obchody Światowego Dnia
Nadciśnienia Tętniczego zorganizowano
po raz pierwszy także w Krakowie. Patronat
nad tym wydarzeniem objął prorektor UJ
ds. CM prof. Tomasz Grodzicki oraz dziekan Wydziału Lekarskiego CM prof. Maciej
Małecki. Inicjatywa uzyskała partnerstwo
miasta Krakowa.
W Polsce, według aktualnych danych
z badania NATPOL–2011, na nadciśnienie
tętnicze choruje 32 procent społeczeństwa,
czyli około 10 milionów osób. Niestety,
wykrywalność nadciśnienia nadal pozostaje
zbyt niska – aż jedna trzecia osób z nadciśnieniem nie ma świadomości swojej
choroby. Co więcej, chorzy z rozpoznanym nadciśnieniem często nie podejmują
lub rezygnują z leczenia, a nawet osoby
leczone często nie osiągają prawidłowych
wartości ciśnienia. Tymczasem nieleczone

nadciśnienie tętnicze może prowadzić do
wielu niekorzystnych zmian w układzie sercowo-naczyniowym. Do powikłań nadciśnienia należą: przerost lewej komory serca,
niewydolność serca, niewydolność nerek,
uszkodzenie naczyń siatkówki oczu. Nieleczone nadciśnienie prowadzi do wzrostu
sztywności tętnic, rozwoju tętniaków aorty,
przyspiesza proces miażdżycy w ścianie
naczyniowej, mogąc prowadzić do zawału
serca. Jednym z najgroźniejszych powikłań nadciśnienia jest udar niedokrwienny
mózgu, którego częstość występowania
wykazuje ścisły i liniowy związek z wartościami ciśnienia krwi. Warto zaznaczyć,
że Światowa Organizacja Zdrowia uznała
nadciśnienie tętnicze za najsilniejszy pojedynczy i potencjalnie modyfikowalny
czynnik ryzyka zgonów.
Dzień Nadciśnienia Tętniczego ma na
celu zwiększenie świadomości konsekwencji, jakie niesie ze sobą nieleczone
nadciśnienie, zachęcanie mieszkańców
wszystkich krajów do podejmowania
działań zapobiegających nadciśnieniu oraz
zwiększających wykrywalność i skuteczność leczenia tej choroby.
Definicja nadciśnienia tętniczego określa ten stan jako trwale podwyższone ciśnienie przekraczające wartości 140/90 mmHg.
Podstawą rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest prawidłowo wykonany pomiar
ciśnienia tętniczego na tętnicy ramieniowej. Rozpoznanie choroby stawia się, jeśli
Pomiary ciśnienia tętniczego;
plac Szczepański w Krakowie,
17 maja 2017

Fot. Agnieszka Olszanecka

ŚWIATOWY DZIEŃ
NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
W KRAKOWIE

Agnieszka Olszanecka

Podczas Światowego Dnia Nadciśnienia na placu Szczepańskim w Krakowie u kilkudziesięciu osób
stwierdzono po raz pierwszy w życiu obecność podwyższonych wartości ciśnienia

Agnieszka Olszanecka

W Polsce wykrywalność nadciśnienia nadal pozostaje zbyt niska – aż jedna trzecia osób z nadciśnieniem
nie ma świadomości swojej choroby

pojedynczą zmianą w stylu życia, która
może zapobiec wielu chorobom sercowo-naczyniowym, w tym udarowi mózgu
i zawałowi serca. Niebagatelna jest rola
czynników żywieniowych – ograniczenie
spożycia soli kuchennej zalecane osobom
z nadciśnieniem tętniczym wraz ze wzbogaceniem diety w warzywa i owoce przekłada
się na redukcję ciśnienia i zmniejszenie
incydentów sercowo-naczyniowych w odległej obserwacji.
17 maja na placu Szczepańskim w Krakowie zespół I Kliniki Kardiologii, ElektroWikimedia/Jesse K. Alwin, U.S. Marine Corps

u danej osoby utrzymują się podwyższone
wartości ciśnienia w czasie dwóch oddzielnych wizyt lub w trakcie pierwszej wizyty
są one znacznie podwyższone (> 180/110
mmHg). Ocena wartości ciśnienia i jego
zmienności jest jednym z kluczowych
elementów oceny tzw. globalnego ryzyka
sercowo-naczyniowego. Nadciśnienie rzadko jest bowiem schorzeniem izolowanym,
często współistnieje z nadwagą lub otyłością, towarzyszą im zaburzenia gospodarki
węglowodanowej (cukrzyca lub stan przedcukrzycowy) i hiperlipidemia. Decyzje
o konieczności włączenia farmakoterapii
opierają się nie tylko na bezwzględnych
wartościach ciśnienia, ale także na indywidualnym profilu ryzyka każdego pacjenta
z uwzględnieniem obecności klasycznych
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego,
powikłań narządowych nadciśnienia i chorób współistniejących.
Zdecydowana większość pacjentów
z nadciśnieniem ma rozpoznawane tak zwane nadciśnienie samoistne, którego przyczyna jest wieloczynnikowa i determinowana zarówno przez czynniki genetyczne, jak
i czynniki środowiskowe – nieodpowiednia
dieta, siedzący tryb życia, niewielka aktywność fizyczna, nadużywanie alkoholu
czy stres. Modyfikacja stylu życia ma
najważniejsze znaczenie dla zapobiegania
i niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia. Zmiany stylu życia nie są obarczone
żadnymi skutkami ubocznymi ani kosztami,
a mają ogromny wpływ na jakość i długość
życia. Udowodniono bezpośredni związek
między masą ciała a ciśnieniem tętniczym.
U osób otyłych i z nadwagą zmniejszenie
masy ciała wiąże się z obniżeniem ciśnienia
tętniczego: redukcja ciężaru ciała o 1 kilogram skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego o około 1 mmHg. Regularny wysiłek
fizyczny powoduje poprawę profilu metabolicznego i także powoduje obniżenie
ciśnienia tętniczego. Zaprzestanie palenia
jest prawdopodobnie najskuteczniejszą

kardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego i studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM z Koła Naukowego przy tej
klinice prowadzili pomiary ciśnienia tętniczego, udzielali porad na temat profilaktyki
chorób układu krążenia i propagowali
wiedzę o metodach niefarmakologicznego
postępowania w prewencji i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Przekazywano wiedzę
na temat prawidłowej techniki wykonywania pomiarów ciśnienia. Łącznie udzielono
kilkuset porad, a pomiary ciśnienia zostały
przeprowadzone u ponad 300 osób. U kilkudziesięciu stwierdzono po raz pierwszy
w życiu obecność podwyższonych wartości
ciśnienia. Inicjatywy propagujące zdrowy
styl życia oraz zwracające uwagę na świadomość czynników ryzyka chorób układu
krążenia przynoszą wymierne korzyści
dla pacjentów, mamy więc nadzieję że
Światowy Dzień Nadciśnienia – 17 maja –
wpisze się na stałe w kalendarium wydarzeń
w Krakowie.

Agnieszka Olszanecka
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii
Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
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REFLEKSJE NAD EUGENIKĄ
Kształcenie do pracy socjalnej opartej na wartościach

W

Teatr na terenie kobierzyńskiego szpitala, w którym 23 czerwca 1942 wieczorem,
po wyprowadzeniu pacjentów z oddziałów, zgromadzono personel szpitala

75. ROCZNICA ZAGŁADY PACJENTÓW
W PODKRAKOWSKIM KOBIERZYNIE
W roku akademickim 2016/2017 praca
dydaktyczna we wspomnianym obszarze zogniskowana była na przypadającą

Miejsce dawnej bocznicy kolejowej, skąd deportowano chorych ze szpitala kobierzyńskiego
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu
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w 2017 roku 75. rocznicę zagłady pacjentów Zakładu dla Nerwowo i Umysłowo
Chorych w podkrakowskim Kobierzynie.
Ta karta nadal skrywanej historii stała się
przyczyną poznania nie tylko początków
nowoczesnego lecznictwa psychiatrycznego w Polsce (szpital już od stu lat nazywany jest uzdrawiającym miastem-ogrodem),
ale również aktualnych problemów związanych z ochroną zdrowia psychicznego.
Jednym z punktów skupienia kursu pod
tytułem Wokół eugeniki XX wieku był
projekt badawczy i edukacyjny prowadzony we współpracy z Instytutem Terapii
i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie
pod nazwą „Spacer aksjologiczny w Kobierzynie”. To zdecydowanie unikatowe
przedsięwzięcie zaangażowało blisko sto
osób – nie tylko studentów krakowskich
uczelni, ale również młodzież licealną. Dla
wielu z nich była to pierwsza sposobność
wizyty na terenie szpitala specjalistycznego, jak również możliwość swobodnej
rozmowy o życiowych trudnościach osób
chorujących psychicznie. Spacer przybrał
postać historycznej wędrówki „nieupamiętnianymi miejscami pamięci” o zagła-

Fot. Karolina Rożniatowska

kształceniu pracowników socjalnych w Instytucie Socjologii UJ
szczególne znaczenie ma poszukiwanie takich metod pracy, które wpisują się w postulaty i idee filozofii personalistycznej.
Wspólna praca kadry akademickiej oraz
studentów, którzy dążą do idei partnerstwa,
otwartego dialogu oraz doświadczania
osobowej podmiotowości, odnosi się nie
tylko do współczesnych kwestii społecznych, ale również do ich historycznych
uwarunkowań i korelatów. Od chwili powstania dziennych studiów magisterskich
praca socjalna w roku 2013 ważną tematyką podejmowaną w ramach wybranych
zajęć dydaktycznych jest refleksja nad
historią dwudziestowiecznej eugeniki,
ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonej przez nazistowskie Niemcy
zagłady blisko ćwierci miliona osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych.
Trudno bowiem bez studiowania czasów,
w których wykoleiła się historia, w pełni
zrozumieć społeczną odpowiedzialność
wobec ludzi szczególnie podatnych na
zranienie i narażonych na społeczne nieuznanie i krzywdę.

Karolina Rożniatowska

Miejsce deportacji chorych do KL Auschwitz

dzie pacjentów Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Józefa Babińskiego, która miała
miejsce 23 czerwca 1942 roku*.
STUDENCKI SPACER AKSJOLOGICZNY
W KOBIERZYNIE
Przewodnikami po kobierzyńskiej trasie pamięci o ofiarach niemieckiej zbrodni
eugenicznej są studenci socjologii i pracy
socjalnej, którzy włączyli się w proces
transgeneracyjnego przekazywania nie
tyle wiedzy, ile uczuciowego stanu wywołanego poznawaniem okupacyjnej historii
pacjentów szpitala. Spacer rozpoczyna
się w zabytkowym gmachu teatru, gdzie
wieczorem w dniu zagłady, po wyprowadzeniu pacjentów z poszczególnych oddziałów, zgromadzeni zostali i zamknięci
pracownicy szpitala. Zebranym kategorycznie zabroniono świadczyć o wydarzeniach, które zaszły na ich oczach lub
o których jedynie słyszeli. Teatr – miejsce
spotkań i zabaw tak personelu, jak i pacjentów, został wpisany w nurt eugenicznej
kultury odgraniczania i eksterminacji.
Drugim punktem związanym z tragiczną
historią kobierzyńskich pensjonariuszy
jest miejsce ładunkowo-wyładowcze nieistniejącej już dzisiaj bocznicy kolejowej

prowadzącej ze Swoszowic do szpitala
kobierzyńskiego. Z tego miejsca wagonami bydlęcymi wywieziono pacjentów do
obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie
zostali zagazowani w bunkrze numer 1.
Istotne miejsce w opowieści zajmuje
również budynek oddziału kobiecego
Vb, w którym życie zdołała ocalić jedyna
pacjentka – przeżyła likwidację szpitala.
Przejmująca historia Walerii „Marysi”
Białońskiej skłania do chwili refleksji
nad losem nie zbiorowości pacjentów,
mających pozostać bezimiennymi, ale
pojedynczego człowieka – z jego twarzą
i indywidualną historią. Ważnym miejscem na kobierzyńskiej mapie pamięci jest
pomnik ofiar zagłady pacjentów polskich
i żydowskich, na którym widnieje napis
Pamięci pacjentek i pacjentów, którzy
zostali zamordowani przez Niemców 23/24
czerwca 1942 i mieli zostać bezimienni.
Wypisane są na nim imiona i nazwiska
pacjentów wywiezionych do Oświęcimia.
W bezpośrednim sąsiedztwie pomnika
usytuowany jest secesyjny kościół rektoralny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.
W kościele – wybudowanym w 1916 roku,
który był pierwszym oddanym obiektem
kobierzyńskiego szpitala – okupacyjni
administratorzy urządzili magazyn żyw-

nościowy, odbierając w ten sposób chorym
prawo do uczestnictwa w sferze sacrum.
Tuż przy wejściu do kaplicy znajduje się
kamienna tablica będąca wspomnieniem
telegramu skierowanego przez papieża
Jana Pawła II w 2002 roku, w 60. rocznicę wymordowania pacjentów. Pisał
w nim: nie mogę nie wspomnieć tej daty,
tak znaczącej dla wszystkich, którzy stają
w obronie wartości życia. Tamten bowiem
mord, którego ofiarą padło ponad 560
pacjentów, jest niejako symbolem dramatu, jaki dokonuje się wszędzie tam, gdzie
dochodzi do głosu pogarda dla życia tylko
dlatego, że jest ono obarczone słabością
i cierpieniem. Spacer kończy się na dawnym przyszpitalnym cmentarzu Czerwone
Maki przy miejscu pochówku pacjentów,
którzy zostali zabici, ponieważ byli zbyt
słabi i chorzy, by zostać zakwalifikowanymi do transportu do KL Auschwitz, oraz
skawińskich Żydów, wykorzystanych
przez nazistów do przygotowania masowej
mogiły.
Ważnym aspektem grupowej pracy nad
emocjonalnym doświadczaniem historii
zagłady pensjonariuszy kobierzyńskiego
szpitala była próba odpowiedzi na pytanie
czy ta szczególna forma edukacji wpływa
na modyfikację deklarowanego dystansu
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wobec osób chorujących psychicznie –
jednej z najbardziej stygmatyzowanych
grup społecznych. Czy osoby uczestniczące w spacerze – po jego odbyciu – będą
gotowe do potencjalnego zbliżenia się do
osób chorujących psychicznie? Prowadzona ewaluacja pozwala na optymistyczną
odpowiedź „tak”. Historyczny spacer,
prowadzony przez studentów dla swoich
rówieśników, zmniejsza dystans do tych,
którzy doświadczyli głębokiego kryzysu
„ja”, a co najważniejsze – redukuje przeświadczenie o wstydliwym charakterze
chorób psychicznych i o domniemanej
szczególnej agresji manifestowanej przez
chorych. Tym samym osłabieniu ulegają dwa emocjonalne filary, na których
opiera się mechanizm piętnowania osób
o znacznych trudnościach emocjonalnych:
poczucie wstydu i lęku.
EDUKACJA UMACNIAJĄCA
W licznych europejskich programach
kształcenia pracowników socjalnych
pojawiają się zagadnienia związane z eugeniką i nazistowską akcją eutanazyjną.
Poszukując odpowiedzi na pytanie o przyczyny zainteresowania tą problematyką,
należy wskazać na narastający problem
występowania zaburzeń psychicznych we
współczesnym społeczeństwie. Co czwarty człowiek był, jest lub będzie w sytuacji
kryzysu psychicznego. Opisywana przez
Zygmunta Baumana późna nowoczesność
to powszechne doświadczanie specyficznej traumy wynikającej z permanentnej
niepewności i lęku związanych z koniecznością dostosowania się do sytuacji
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życiowych niejednokrotnie przekraczających osobowe zasoby radzenia sobie
ze stresem i możliwości adaptacyjne.
Człowiecza tożsamość kruszeje w konfrontacji z konsekwencjami kryzysu migracyjnego oraz aktów terroryzmu, które
rozpoczynają erę nowego barbarzyństwa,
czasu zwielokrotnionej durkheimowskiej
anomii. Konsekwencją są i będą coraz
liczniej występujące zaburzenia osobowej
tożsamości. W jaki sposób należy odpowiedzieć na ten narastający społecznie
problem, respektując godność osoby
ludzkiej? Jakie metody edukacji pozwolą
kształtować sprawność działania w zbiurokratyzowanym świecie, które nie będzie
leżało w sprzeczności z humanistyczną
ideą pomocy bliźniemu? Między innymi
te przywołane wyzwania stanowią istotny
element dyskusji nad złożonym
procesem kształcenia studentów
pracy socjalnej – przyszłych pracowników szeroko ujmowanych
działań socjalno-pomocowych.
Zawód ten, obdarzony społecznym zaufaniem i szczególną
odpowiedzialnością za los najsłabszych członków społeczności, powinien być podejmowany
przez osoby moralnie dojrzałe.
Dlatego też kształtowanie postaw
studentów ma tu szczególne
znaczenie. Fundamentem dla
wszelkiej wiedzy i umiejętności
praktycznych powinna być zdolność przyszłych pracowników
socjalnych do odpowiedzialności wobec Innych, potencjał
refleksyjności własnej, postawa
Zabytkowa kaplica – kościół rektoralny
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, była
pierwszym budynkiem szpitalnym.
Została wybudowana w 1916 roku

Hubert Kaszyński
Olga Maciejewska
Karolina Rożniatowska

Instytut Socjologii UJ

*

Pierwszą publikację naukową o zbrodni na pacjentach
przygotował Roman Kiełkowski – Zbrodnia niemiecka
w zakładzie psychiatrycznym w Kobierzynie, Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warszawa 1949.

Fot. Karolina Rożniatowska

Pamięci pacjentek i pacjentów, którzy zostali zamordowani przez Niemców 23/24 czerwca 1942 i mieli zostać
bezimienni – taki napis widnieje na pomniku ofiar zagłady. Wypisane są na nim imiona i nazwiska pacjentów
wywiezionych do Oświęcimia oraz tych straconych na terenie szpitala

twórcza i kreatywna oparta na wolności
i samodzielności praktycznego działania.
Cechy te nie tylko sprzyjają autonomicznemu dochodzeniu do wiedzy oraz metod
jej zastosowania, ale również stanowią
gwarancję zachowania godności tych, którzy są zależni od profesjonalnej pomocy.
Otwartość i dialog to słowa-klucze pracy edukacyjnej, które nadają jej najgłębszy
aksjologiczny sens. Edukacja nie jest tutaj
ukierunkowana na zdobywanie wiedzy,
a szczególnie wiedzy technicznej. Jest
natomiast próbą kształcenia w sferze wartości poprzez umożliwianie spotkań i doświadczeń aksjologicznych. Podstawą dla
nich nie jest droga poznania racjonalnego,
lecz akt emocjonalny. To intencjonalne
uczucia są właściwym źródłem wiedzy
o wartościach – dla rozumu pozostają one
całkowicie zakryte. Nie należy jednak zapominać, że, jeśli celem naszej aktywności
edukacyjnej, którą można określić jako
„edukację umacniającą” (empowerment
education), jest odpowiedź na pytanie, jak
wspierać ludzi w ich rozwoju i motywować do zmiany, to warunkiem koniecznym
staje się tutaj umiejętność postrzegania
i przeżywania zewnętrznego świata z subiektywnej perspektywy tych, którzy stają
się partnerami relacji edukacyjnej.

Fot. Jerzy Sawicz

FESTIWAL KultUro 2017
Trzecia edycja Festiwalu KultUro – charytatywnej imprezy, której celem jest promowanie kultury prozdrowotnej w dziedzinie
urologii, odbędzie się 22 września 2017 w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dzięki wsparciu władz miasta i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tradycyjnie już w ramach Festiwalu odbędzie się koncert,
podczas którego wystąpi słynny zespół EndoPower. Tworzą go trzej profesorowie urologii: Piotr Chłosta, Marcin Słojewski
i Tomasz Szydełko, a także znakomity muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor prof. Wojciech Stec i zawodowy perkusista
Bartek Grabb Gamracy. W wydarzeniu, oprócz zespołu EndoPower, uczestniczyć będą także zaprzyjaźnieni z formacją inni
znakomici muzycy, do których należy, między innymi, Janusz Grzywacz. Podczas imprezy pojawią się również krakowski
zespół Kurtyna Siemiradzkiego, Frei Warschau, a także Olek Klepacz wraz z Formacją Nieżywych Schabuff z Warszawy.
Warto dodać, że Festiwal KultUro wpisuje się w międzynarodową imprezę Urology Week 2017, organizowaną w tym roku
w dniach 25–29 września, podczas której lekarze urolodzy w całej Europie podejmować będą wiele inicjatyw związanych
z profilaktyką urologiczną i poszerzeniem wiedzy na temat chorób układu moczowo-płciowego.
RPM
Więcej informacji o zespole EndoPower można znaleźć na stronie internetowej: https://www.facebook.com/endopower
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Występ zespołu EndoPower: Bartek Gamracy (perkusja), Piotr Chłosta (skrzypce, gitara), Marcin Słojewski (gitara prowadząca),
Wojciech Stec (gitara basowa, wokal) i Tomasz Szydełko (wokal, instrumenty klawiszowe)
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LUDZIE I KONIE – DWA GATUNKI, JEDEN ŚWIAT

J

ak podobne są do siebie światy człowieka i zwierząt? Jaki wpływ na zwierzęta mają stawiane przez nas przed nimi
wymagania? By spróbować odpowiedzieć
na tak postawione pytania, warto wziąć
pod uwagę zwierzę takie jak koń, który
w życiu człowieka pełni rolę zwierzęcia
towarzyszącego, gospodarskiego, roboczego, sportowego i rekreacyjnego.
Moja piętnastoletnia obserwacja koni
jako zwierząt użytkowanych wierzchowo
(sportowo i rekreacyjnie) oraz hodowlanie, a obecnie również jako pacjentów
pozwala wyciągnąć wiele wniosków na
temat tego gatunku. Wielkim fenomenem,
z jakim bez wątpienia mamy do czynienia, jest relacja, jaka wytworzyła się na
przestrzeni dziejów pomiędzy koniem
a człowiekiem. Istoty należące do przeciwległych światów – drapieżników
i zwierząt uciekających, zaczęły nie tylko
żyć obok siebie, ale wręcz współpracować, czerpiąc z tego obopólną przyjemność. O tym, jak wiele w koniu jest cech
zwierzęcia uciekającego, przekonujemy
się na każdym kroku. Już sama budowa
jego ciała, między innymi rozstawione po
bokach głowy oczy, czy układ ustaleniowy
pozwalający na odpoczynek w pozycji
stojącej świadczą o przystosowaniu do
ucieczki przed drapieżnikiem. Do tego
dochodzi płochliwość – cecha warunkująca przetrwanie w zetknięciu z drapieżcą,
która znacznie utrudnia człowiekowi
nawiązanie przyjaznej relacji z koniem.
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A jednak właściwie oswojony koń nie
tylko nie ucieka od człowieka, ale zaczyna
traktować go jako swojego przewodnika,
czerpiąc z tej relacji przyjemność. Mowa
ciała konia, wyrażająca się poprzez mimikę, oddech, parskanie czy rozluźnienie
ciała, dla wprawnego oka osoby obcującej
na co dzień z tym gatunkiem pozwala
nabrać przekonania, że kontakt z człowiekiem, jak również właściwie dobrana
praca są dla konia jednym z czynników
warunkujących dobre samopoczucie.
ŚWIADOMOŚĆ
W ujęciu psychologicznym świadomość definiowana jest jako termin ogólny
określający zdolności umysłu do przyswajania informacji, na przykład percepcję
(odbieranie bodźców), uwagę, pamięć
i rozumowanie. Bez wątpienia umysł konia
zdolny jest do przyswajania informacji,
odbierania bodźców, skupiania uwagi i zapamiętywania. Wszystkie te cechy są mu
bowiem potrzebne do przeżycia. Inaczej
nie byłby w stanie pozyskać pożywienia
czy uniknąć zagrożenia sygnalizowanego,
między innymi, uczuciem bólu. A tym,
co bezwzględnie łączy ludzi i konie, jest
potrzeba przetrwania.
U koni obserwujemy również złożoną
zdolność do przetwarzania informacji
niesionych przez bodźce. Niektóre z nich
potrafią samodzielnie otwierać ze skomplikowanego zamknięcia drzwi od stajennego

boksu czy bramkę od ogrodzenia wybiegu.
Czasem zdarza się, że oswobadzają one
w ten sposób również inne konie ze swojego
otoczenia. Zdarza się też, że konie przebywające na pastwisku ogrodzonym pastuchem elektrycznym uczą się sprawdzać,
czy podpięty jest pod taśmę lub drut prąd,
i, jeśli ocenią, że on nie płynie, decydują
się na otwarcie bramki lub staranowanie
ogrodzenia. Konie również w pewien
sposób dokonują kalkulacji, ryzykując, na
przykład, narażenie się na karę przez wykonanie czynności, za którą zwykle bywają
karcone. Tak dzieje się choćby w sytuacji,
gdy koń świadomie taranuje ogrodzenie,
w drodze do lepszej trawy, wiedząc, że
spotka go za to kara. O tym, że posiada on
taką świadomość, przekonać możemy się,
widząc jego ucieczkę na widok zbliżającego
się człowieka. Sytuacje te przedstawiają
dokonywanie przez te zwierzęta pewnego
rodzaju bilansu zysków i strat.
Zagadnieniem powiązanym ze świadomością i stymulacją organizmu przez
bodźce jest depresja. Ta jednostka chorobowa spotykana jest zarówno u ludzi, jak
i u koni. U zwierząt tych można niekiedy
zauważyć objawy przedłużającego się
w czasie obniżenia nastroju związanego
ze zmniejszeniem reakcji na bodźce ze
świata zewnętrznego. Stanowi takiemu
towarzyszy czasem utrata apetytu i pogorszenie kondycji. W poważniejszych
stanach pojawiać się mogą zaburzenia
zdrowotne. Pozytywna reakcja koni z de-

presją na leczenie polegające na zaspokojeniu naturalnych potrzeb tego gatunku,
takich jak towarzystwo innych koni czy
swobodny ruch na świeżym powietrzu,
pozwala sądzić, że to właśnie, niestety,
coraz częstsze w obecnych czasach, pozbawienie konia możliwości przejawiania
naturalnych zachowań stanowi podłoże
tego schorzenia.

Fot. Eliza Anna Niemczycka

TEMPERAMENT I BIOTONUS
Spotykając się każdego dnia z końmi,
nie sposób nie dostrzec, jak zwierzęta
te, podobnie jak my – ludzie, różnią się
pomiędzy sobą nie tylko pod względem
fizycznym, ale również psychicznym.
Pojęcie temperamentu jest tak samo ważne
w świecie koni, jak i ludzi. Odnosi się ono
do energetycznych właściwości zachowania i wiąże się również z biotonusem,
będącym właściwością, z punktu widzenia
której obserwuje się stałe różnice indywidualne uwarunkowane jakością i szybkością metabolizmu. Osoby cechujące się
wysokim biotonusem są odporne na wpływ
silnych bodźców i zmęczenie, a po krótkim
odpoczynku odzyskują typowy dla siebie
poziom energii życiowej. Odwrotnie cechy
te przedstawiają się u osób o niskim biotonusie, które są męczliwe, nieodporne na
wpływ silnych bodźców i potrzebują wiele
czasu zanim odzyskają energię życiową
(właściwą równowagę). Gdy spróbujemy
pod tym kątem przeanalizować konie,
dojdziemy do wniosku, że i w obrębie tego
gatunku możemy rozróżnić typy temperamentów oraz biotonusu.
Hipokrates (V wiek p.n.e) i Galen
(II wiek n.e.) stworzyli koncepcję temperamentów upatrującą w odpowiednich proporcjach „soków” w organizmie podstaw

fizjologicznych dla określonych form
zachowania, którą częściowo potwierdziły współczesne badania endokrynologiczne i psychofarmakologiczne,
uzależniając temperamenty w dużej
mierze od poziomu funkcjonowania
układu hormonalnego. Na przełomie
XIX i XX wieku ukształtował się pogląd, w myśl którego istnieje związek
między budową ciała a cechami temperamentu. Claude Sigaud wyróżnił
cztery zasadnicze typy budowy ciała,
dzieląc je w zależności od przewagi
jednego z układów w organizmie.
I tak spotyka się typ oddechowy,
trawienny, mięśniowy i mózgowy.
Jednostki przynależąc do określonego
typu reagują w specyficzny sposób
na określone zmiany w środowisku,
w związku z czym z daną budową
ciała korespondują określone cechy
temperamentu. Pogląd ten położył
podwaliny pod współczesne, najpopularniejsze w psychologii temperamentu, teorie konstytucjonalne. W 1921 Dla zwierząt zwyczaje pielęgnacyjne odgrywają ważną rolę,
roku Ernst Kretschmer stwierdził, dlatego kontakt z koniem podczas czyszczenia pozwala na
że ludzie o danym typie budowy nawiązanie i zacieśnienie z nim relacji
mają określone właściwości psychiczne ale również z obciążeniem psychicznym,
i odpowiednie skłonności do chorób niezbędne jest cechowanie się konia wypsychicznych. Okazuje się jednak, że sokim biotonusem. Końmi prezentującymi
u zwierząt obserwujemy podobnego typu w bardzo wyraźny sposób te cechy są
zależności. Na tym bowiem założeniu konie arabskie. Są one obecnie wiodącą
opiera się praca hodowlana prowadząca rasą w dyscyplinie konnych rajdów długodo powstania osobników o określonych dystansowych. Obserwacja tych zwierząt
cechach fizycznych i psychicznych. Ko- w trakcie treningów i startów w zawodach
nie nieprzynależące nawet do określonej pozwala z całą pewnością określić konie narasy, ale wpisujące się w typ konstytucji: leżące do tej rasy jako wybitnie wytrzymałe
oddechowy, trawienny lub mięśniowy, i – co niezwykle ważne w tej dyscyplinie –
przejawiają zwykle właściwe danemu posiadające zdolność niebywale szybkiej
z nich cechy. I tak, konie gorącokrwiste regeneracji. Zwierzęta te przebywają
o konstytucji oddechowej będą posiadały w ciągu jednego dnia, pokonując znaczną
lekką budowę ciała zwykle w połączeniu część trasy galopem, odległość wynoszącą
z żywym temperamentem. Przy- na poziomie mistrzowskim nawet 160 kikładem mogą być choćby konie lometrów. W jej trakcie poddawane są obopełnej krwi angielskiej, które wiązkowemu badaniu weterynaryjnemu. Po
cechują się długimi, suchymi dotarciu na bramkę serwis ma jedynie kilka
kończynami, głęboką klatką pier- minut na schłodzenie konia i obniżenie jego
siową i małą głową oraz niskim tętna do akceptowalnej wartości, zanim koń
poziomem tkanki tłuszczowej trafi do badania do lekarza weterynarii. Bez
z jednoczesnym bardzo żywym zdolności do szybkiej regeneracji cechujątemperamentem niezbędnym do cej tylko te osobniki, które obdarzone są
wysokim biotonusem, starty w zawodach
startów na torze wyścigowym.
Różnice w biotonusie są tego typu nie są możliwe.
szczególnie dobrze widoczne
KONTAKTY SPOŁECZNE
u koni czynnych sportowo. Do
podołania trudom codziennych,
Konie są zwierzętami wybitnie stadnyintensywnych treningów
i wyczerpującym startom, po- mi. Obserwując ich zachowanie w grupie,
wiązanym nie tylko z wysiłkiem, łatwo można dostrzec pewne wspólne ceU koni mimika wyrażająca się,
między innymi, w ruchach małżowin
usznych i warg oraz w spojrzeniu
pełni niezwykle istotną rolę
w komunikacji z otoczeniem
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Zarówno dla człowieka, jak i zwierząt stadnych bardzo ważna jest obecność przedstawicieli swojego gatunku
oraz zdobycie i utrzymanie odpowiedniej pozycji w hierarchii społecznej

chy ze światem ludzi. Zajmowanie określonego miejsca w hierarchii stadnej jest
niezwykle ważne zarówno dla człowieka,
jak i konia. Stado gwarantuje najlepsze
warunki do przeżycia i odchowania potomstwa. Określone miejsce w piramidzie
społecznej potwierdza przynależność do
stada, natomiast wyższa pozycja gwarantuje większe korzyści. Z kontaktami
z innymi osobnikami związana jest również zazdrość. O ile jednak w przypadku
koni ma ona za zadanie jedynie zwiększyć
szanse na przeżycie, kiedy na przykład
dane zwierzę konkuruje o dostęp do paszy
z innym, to w przypadku ludzi nierzadko
głównym motywem zazdrości jest chęć
posiadania dla posiadania.
Jedynym sposobem komunikacji koni
jest mowa ciała. W naturze konie używają
znacznie mniej głosu niż w niewoli, chcąc
w ten sposób zminimalizować ryzyko
usłyszenia i zlokalizowania przez drapieżnika. O tym, jak ważna jest w kontaktach
z końmi mowa ciała, można się przekonać
przede wszystkim w pracy z tymi zwierzętami z zastosowaniem metod naturalnego
jeździectwa (Natural Horsemanship),
których prekursorami są Monty Roberts
i Pat Parelli. Większość osób nie zdaje
sobie sprawy z tego, że również u ludzi
ponad 65 procent komunikacji odbywa się
na poziomie niewerbalnym, a mowa ciała
w 60–80 procentach decyduje o wyniku
negocjacji. Już w pierwszym okresie wychowania małe dzieci potrafią rozpoznać
w wyrazie twarzy życzliwość lub naganę,
pomimo braku znajomości języka otaczających go ludzi. Zarówno ludzie, jak i konie
uczą się mowy ciała oraz innych czynności
poprzez naśladowanie innych osobników.
Tylko otwierając się na język ciała
konia i poznając jego zasady, jesteśmy
w stanie nawiązać z tym zwierzęciem
odpowiednią relację. Wtedy bowiem
możemy zaproponować mu swoje przywództwo, które jest dla niego atrakcyjne,
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pozwalając zwiększyć jego szanse na przeżycie, podążając za najsilniejszym, lecz
przyjaźnie nastawionym drapieżnikiem.
CZY KONIE POWINNY PRACOWAĆ?
Mając na uwadze przytoczone powyżej
wnioski z obserwacji koni, warto zadać
sobie pytanie o wpływ pracy na samopoczucie psychiczne konia i związany
z tym aspekt etyczny. Analizując w ciągu
ostatnich piętnastu lat konie z perspektywy
jeźdźca i lekarza weterynarii, widzę, że
właściwie dobrana i prowadzona praca ma
bardzo pozytywny wpływ na samopoczucie tych zwierząt. Co więcej, konie, które
wykonywały w swoim życiu regularną
pracę i z powodu stanu zdrowia lub wieku
zostały od niej odsunięte, reagują niekiedy
stanami depresyjnymi. Podobne zjawisko
obserwujemy u ludzi pozostających bez
pracy i w odosobnieniu. Wytłumaczyć
można to koniecznością pozytywnej stymulacji ich organizmu bodźcami związanymi z pracą. W warunkach naturalnych na
organizm konia działają naturalne stresory,
takie jak głód, pragnienie, ryzyko ze strony
drapieżnika, konieczność znalezienia partnera do rozpłodu, odchowanie potomstwa
czy codzienne relacje z innymi członkami
stada. Udomowienie pozbawiło konie
wspomnianych bodźców, które stymulowały organizm do działania i rozwoju. Niestety, w obecnych czasach wiele zwierząt
tego gatunku, żyjąc w pensjonatach lub
stajniach sportowych, pozbawionych jest
całkowicie lub w dużej części możliwości
swobodnego ruchu na świeżym powietrzu
i niereglamentowanego kontaktu z innymi
członkami stada. Praca w pewien sposób,
poprzez konieczność wysiłku fizycznego
i sprostania stawianym zadaniom, włączając również naukę nowych czynności
i poznawanie nowych miejsc, sprawia,
że organizm jest pobudzany do działania
niejako w zastępstwie naturalnych stymu-

latorów. Prawdopodobnie ma to bowiem
wpływ na wydzielanie niezbędnych do
właściwego funkcjonowania układu nerwowego neuromediatorów, których niedobór uważa się za jeden z mechanizmów
depresji u ludzi. Z tego względu wiele koni
bardzo pozytywnie reaguje nawet na pracę
o niewielkim natężeniu (na przykład kilkunastominutowy stęp w ręku), gdy ich stan
zdrowia nie pozwala na większy wysiłek.
Choć ludzie i konie wywodzą się
z dwóch antagonistycznych wobec siebie
światów zwierząt drapieżnych i uciekających, to możemy zaobserwować pomiędzy
tymi dwoma gatunkami wiele podobnych
cech. Być może to jest kluczem do sukcesu, jaki bez wątpienia odnieśliśmy we
współpracy z tymi wspaniałymi zwierzętami. Powinniśmy mieć jednak na uwadze,
by jako istoty obdarzone wyższym intelektem, zawsze starać się narzuconą koniom
niewolę czynić dla nich nie opresją, lecz
lepszą, bo gwarantującą bezpieczeństwo,
alternatywą życia na wolności.

Eliza Anna Niemczycka

Katedra Toksykologii Wydziału Farmacji UJ CM
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
UJ–UR w Krakowie
twórczyni i wykładowczyni Jeździeckiej Akademii
Weterynaryjnej, jeździec i właścicielka Stajni Piorun, specjalistka miesięcznika „Świat Koni”, startowała i trenowała konie w dyscyplinie konnych
rajdów długodystansowych na poziomie zawodów
międzynarodowych, Przodownik Górskiej Turystyki
Jeździeckiej PTTK
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Polsko-izraelska grupa uczestników projektu w Yad Vashem

Fot. Agnieszka Kania

M

iędzynarodowy projekt naukowo-edukacyjny „Polish and Israeli Pre
Service Teachers: The Healing Process”,
z udziałem studentów z Izraela i z Wydziału Polonistyki UJ, realizowany jest już drugi rok przez Centrum Badań Edukacyjnych
i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale
Polonistyki UJ we współpracy z Talpiot
Academic College oraz Givat Washington College of Education w Izraelu. Cele
projektu to poznanie i porównanie polskiej
oraz żydowskiej narracji na temat wspólnej
przeszłości i Holokaustu, wypracowanie
i zaaplikowanie w edukacji rozwiązań
dydaktycznych pogłębiających wzajemne zrozumienie, a tym samym podjęcie
próby przełamywania barier w dialogu
polsko-izraelskim. W wymianie poglądów

i doświadczeń on-line biorą udział studenci
polonistyki – przyszli nauczyciele i edukatorzy oraz izraelscy słuchacze studiów
nauczycielskich.
Zapoczątkowanie realizacji projektu
wiązało się z wizytą w Krakowie dr Sharon
Azarii, pomysłodawczyni tego wspólnego
przedsięwzięcia, która w marcu 2016 roku
poprowadziła na Wydziale Polonistyki dwa
seminaria dotyczące izraelskiej wizji współczesnego antysemityzmu. Kolejne tygodnie
zostały poświęcone na zapoznanie się obu
grup z podstawową wiedzą historyczną
oraz z różnicami w polityce historycznej
i formułach edukacji w Polsce i Izraelu.
Studenci czytali te same artykuły publicystyczne i utwory literackie poświęcone
Holokaustowi i relacjom polsko-żydowDr Sharon Azaria
– izraelska koordynatorka projektu

SCHOLARIS

ŚLADAMI (NIE)OBECNOŚCI –
EDUKACJA POLONISTYCZNA WOBEC DZIEDZICTWA
POLSKO-ŻYDOWSKIEGO

skim, a także oglądali filmy
dokumentalne i fabularne,
spisując swoje spostrzeżenia.
Poczynionymi uwagami dzielili się między sobą, nawiązując dialog poprzez wymianę
maili i poznając kulturową
odmienność w postrzeganiu
tych samych zagadnień.
Punktami wywołującymi
najwięcej zaskoczenia i oporów mentalnych okazały się,
z jednej strony, informacja, że
nie tylko Żydzi byli więźniami obozów koncentracyjnych
i doświadczali hitlerowskiego
terroru, z drugiej – prawda
o niejednolitej postawie polskiego społeczeństwa wobec
Holokaustu, którą poznawano
dzięki historiom polskich Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata oraz relacjom o szmalcownikach i pogromach. Trudny
proces przyswajania sobie przez
polskich i izraelskich studentów
faktów niepoznanych w toku
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CBEiKU w ramach grantu MNiSW –
zaprezentowała studentom i dydaktykom
dr Karen Shawn z Yeshiva University
w Nowym Jorku. Wśród podejmowanych
działań znalazły się także: obserwacja
przebiegu interdyscyplinarnego projektu
o nazwie „Losy Żydów z krakowskiego
getta” w jednej z krakowskich szkół,
wizyta studyjna i warsztaty w Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, spotkanie z Dovem Landauem –
90-letnim Ocalonym z Holokaustu.

Fot. Agnieszka Kania

edukacji szkolnej prowokował pytanie:
„Dlaczego nam o tym nie powiedziano?”,
a następnie wywoływał efekt lepszego
zrozumienia racji obu stron i skłaniał
przyszłych pedagogów do zweryfikowania
własnej wizji nauczania, a także sposobu
wykonywania zawodu nauczyciela. Finałowe projekty zajęć i wnioski z udziału
w tak pomyślanym projekcie udowodniły
głęboki sens podjętej inicjatywy.
– Lektura końcowych refleksji polskich i izraelskich studentów nie pozostawia wątpliwości, że nawet kilkumiesięczna współpraca przynosi wymierne efekty
i wpływa na sposób myślenia – mówi dr
hab. Anna Janus-Sitarz, profesor UJ, która
kieruje Centrum Badań Edukacyjnych
i Kształcenia Ustawicznego i sprawuje
opiekę naukową nad projektem. – Obserwując naszych uczestników i czytając
relacje studentów z Izraela, przekonałam
się, że ci młodzi ludzie już zmieniają świat
wokół siebie, a ich przyszli uczniowie
będą zdobywać wiedzę o relacjach polsko-żydowskich pozbawioną zadawnionych uprzedzeń i stereotypów.
Poza głównym nurtem współpracy
w języku angielskim (używanie języka
obcego w praktyce uczestnicy uznają za
dodatkowy walor projektu) grupa polska
bierze udział w spotkaniach dyskusyjnych
i warsztatach metodycznych, na przykład
opartych na doświadczeniach dydaktyki
amerykańskiej w nauczaniu o Holokauście, które podczas realizacji poprzedniego projektu – „Akademickie Centrum
Kreatywności”, prowadzonego przez

Ważnym aspektem projektu jest własna
inicjatywa studentów, którzy dzielą się
ze sobą dokonanymi samodzielnie odkryciami czy uczestniczą w wydarzeniach na
temat kultury żydowskiej i Holokaustu
organizowanych przez różne instytucje
naukowe.
Międzyuczelnianą wymianę doświadczeń na temat badania relacji polsko-żydowskich ułatwiła ogólnopolska
konferencja studencko-doktorancka
zorganizowana na Wydziale Polonistyki
we wrześniu 2016 roku, a w kwietniu
2017 roku – seminarium z wystąpieniami
studentów i z udziałem nauczycieli podejmujących tematykę polskich Żydów
w swojej pracy z uczniami.
Niezwykłym elementem wymiany
stał się w styczniu 2017 roku tygodniowy wyjazd edukacyjno-badawczy grupy
złożonej ze studentów i koordynatorki
projektu. Podczas pobytu w Izraelu poznawano warunki życia i studiowania
w kampusie Givat Washington College
of Education oraz kontynuowano współpracę ze studentami, z którymi wcześniej
kontakt odbywał się on-line. Wyjazd na
zaproszenie strony izraelskiej, możliwy
dzięki życzliwości dziekan Wydziału
Polonistyki prof. Renaty Przybylskiej
i dofinansowaniu z Wydziału Polonistyki
oraz Fundacji „Bratniak” i Fundacji Jana
Kochanowskiego, okazał się niezwykle
cennym doświadczeniem naukowym

Reprezentanci Wydziału Polonistyki przed bramą kampusu
Givat Washington College w Izraelu

oraz osobistym przeżyciem dla jego
uczestników. Pełną relację z wyjazdu
i fotoreportaż można znaleźć na stronie:
www.cbeiku.polonistyka.uj.edu.pl
Koordynowaniem prac projektowych
zajmuje się dr Agnieszka Kania, natomiast
funkcję sekretarzy kolejnych edycji pełniły

dr Ewelina Strawa-Kęsek oraz lic. Małgorzata Kulik i lic. Klaudia Mucha.
Wymierne efekty projektu to nie
tylko seminaria, konferencja i testowane
w praktyce szkolnej scenariusze zajęć,
ale także upowszechnianie na arenie międzynarodowej idei współpracy, wymiany

Dov Landau, Ocalały z Holokaustu

Fot. Agnieszka Kania

wiedzy, poglądów i doświadczeń. Wspólny artykuł Agnieszki Kani i Karen Shawn
What We Never Knew, What We Learned,
and How: Polish Students Reflect on Their
Introduction to the Holocaust ukazał się
w amerykańskim roczniku „PRISM: An
Interdisciplinary Journal for Holocaust
Educators” (nr 9/2017), a wywiad z dr
Sharon Azarią i wypowiedzi polskich
uczestników opublikował anglojęzyczny
dziennik „The Jerusalem Post” 23 kwietnia 2017. Po drugiej edycji projektu studenci opracowują kolejne rozdziały prac
magisterskich oraz artykuły naukowe do
publikacji książkowej w serii naukowej
Wydziału Polonistyki „Edukacja Nauczycielska Polonisty” (Universitas).

Agnieszka Kania

Spotkanie z Dovem Landauem w siedzibie Centrum Badań Edukacyjnych
i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki UJ; 28 marca 2017

Pixabay

Wydział Polonistyki UJ

Panorama Jerozolimy
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DZIEŃ KÓŁ NAUKOWYCH NA WYDZIALE STUDIÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH UJ
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Dzień Kół Naukowych zgromadził
społeczność Wydziału Studiów
78
Międzynarodowych
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w tle widoczne stoiska promocyjne
kół naukowych

Konferencja Oblicza Bezpieczeństwa w XXI wieku, panel dotyczący globalnych wyzwań bezpieczeństwa,
przemawia Piotr Bernacki z Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego

Naukowe oraz Koło Naukowe Studentów
Rosjoznawstwa.
Przedsięwzięcie, które odbyło się
w sali wystawowej Auditorium Maximum,
stało się okazją nie tylko do naukowej
debaty podczas konferencji, ale także do
promocji działalności poszczególnych kół.
Konferencję poświęconą Obliczom bezpieczeństwa w XXI wieku otworzył wykład
prof. Artura Gruszczaka z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM, który
zwrócił uwagę na uniwersalność pojęcia

bezpieczeństwa oraz na historyczne źródła
i uwarunkowania obaw jednostek i społeczeństw dążących do zapewnienia przez
państwo poczucia bezpieczeństwa. Sama
konferencja miała charakter interdyscyplinarny i skupiła czternastu prelegentów
reprezentujących dwanaście kół naukowych, którzy przedstawili referaty poświęcone różnorodnym aspektom związanym
z szeroko pojętym bezpieczeństwem:
międzynarodowym lub wewnętrznym,
analizowanym z perspektywy politycz-

Fot. Konrad Mazgaj

kwietnia 2017 na Wydziale Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
odbyła się pierwsza edycja Dnia Kół Naukowych (DKN). Pomysł zorganizowania
przedsięwzięcia o charakterze naukowym,
które zgromadzi najaktywniejszych studentów Wydziału, powstał jako rezultat
dyskusji między władzami dziekańskimi
i Samorządem Studentów. W głównej mierze chodziło o zaprezentowanie owoców
działalności studenckiej oraz pogłębienie
integracji społeczności Wydziału. Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem członków poszczególnych
kół naukowych istniejących w ramach
kierunków studiów prowadzonych na
WSMiP. Z szesnastu aktywnie działających kół podczas pierwszej edycji DKN
zaprezentowało się aż czternaście: Koło
Naukowe Ukrainoznawstwa „Wernyhora”,
Koło Naukowe Amerykanistyki, Koło
Studiów Latynoamerykańskich, Bliskowschodnie Koło Naukowe, Koło Nauk
Politycznych, Koło Studentów Stosunków
Międzynarodowych, Koło Naukowe Myśli
Geopolitycznej, Koło Naukowe Migracji
Międzynarodowych, Koło Naukowe
Kulturoznawców, Koło Naukowe Europeistyki, Koło Naukowe Bezpieczeństwa
Narodowego, Association of International
and Area Studies, Dalekowschodnie Koło

Małgorzata Jasek

Prof. Artur Gruszczak z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM podczas swojego wykładu;
Auditorium Maximum, 26 kwietnia 2017

i Politycznych studiuje znaczna część
aktywnych naukowo studentów, dla których DKN stał się okazją do poznania
działalności innych kół naukowych, a nade
wszystko do spotkania się z koleżankami
i kolegami pasjonującymi się studiami międzynarodowymi i politycznymi.
Wydarzenie potwierdziło interdyscyplinarny charakter Wydziału – w jednej
sali dyskutowali ze sobą kulturoznawcy
i politolodzy, przedstawiciele kierunków
humanistycznych i społecznych, studenci polskojęzyczni i anglojęzyczni. Dla
wszystkich interdyscyplinarność nie tylko
nie była przeszkodą, ale – jak wielokrotnie
podkreślano – wartością, dzięki której
każdy mógł poszerzyć swoje horyzonty
badawcze i zainteresowania. Atmosfera
Dnia Kół Naukowych pozwala wierzyć,
że inicjatywa ta znajdzie swój dalszy
ciąg w kolejnych edycjach, które władze
Wydziału zamierzają aktywnie wspierać.
Z całą pewnością można stwierdzić, że
do tego czasu powstanie wiele wydarzeń
naukowych będących rezultatem współ-

pracy kół działających w ramach WSMiP
(wszak już w tej chwili w każdym tygodniu
organizowanych jest kilka wydarzeń przez
poszczególne koła!). Nade wszystko warto
podkreślić, że serdeczna atmosfera przyczyni się do głębszej integracji studentów
i pracowników Wydziału, co jest w dzisiejszych czasach wartością samą w sobie.
W tym miejscu serdecznie dziękuję
wszystkim studentom zaangażowanym
w organizację I edycji Dnia Kół Naukowych, a zwłaszcza członkom Samorządu
Studentów, w tym szczególnie Darii
Jagielskiej i Konradowi Mazgajowi, a także przewodniczącej Samorządu Annie
Ciszek. Dziękuję również członkom kół
naukowych oraz opiekunom kół za Waszą
codzienną aktywność, która jest jedną
z wizytówek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Dalej
uczmy rozumieć świat!

Paweł Laidler

prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ ds. dydaktycznych

Konrad Mazgaj

nej, społecznej, kulturowej, gospodarczej
i prawnej. W pierwszym panelu, moderowanym przez dr. Pawła Ścigaja, prelegenci
odnosili się do zagadnień regionalnych,
takich jak konflikt ukraińsko-rosyjski
(Sofia Serikova), polityka prezydenta
Trumpa (Konrad Mzyk), kryzys w Wenezueli (Julian Golański), użycie broni chemicznej w konfliktach irackim i syryjskim
(Mateusz Szatkowski), konflikty wodne
w Azji Środkowej (Ewelina Morawska)
czy też energetyczna przyszłość Japonii
(Patrycja Bardzikowska). Inni analizowali
problem bezpieczeństwa w wymiarze
globalnym, jak choćby bezpieczeństwo
w ujęciu geopolitycznym (Dawid Król,
Tomasz Piekarz), kryzysy migracyjne
w Europie (Kacper Gwardecki), islamizację kultury (Anastasija Padło), relacje
między Europejczykami a muzułmanami (Paulina Adamik, Dagmara Sikora),
prawne aspekty wojny hybrydowej (Piotr
Bernacki) oraz przyszłość bezpieczeństwa
cybernetycznego (Anastasija Kornitska).
Podczas przerwy w obradach uczestnicy DKN mieli okazję do odwiedzenia
stoisk przygotowanych przez trzynaście
kół naukowych. Różnorodność tematyczna
związana z działalnością kół widoczna
była również w formie w jakiej poszczególne jednostki się zaprezentowały. Wśród
materiałów promujących bieżącą działalność kół znalazły się, między innymi,
książki z artykułami napisanymi przez
studentów, periodyki wydawane przez
koła, plakaty informujące o wydarzeniach
naukowych organizowanych w ostatnim
roku akademickim, jak i o nadchodzących
konferencjach, seminariach czy dniach
kultury. Niektóre koła zorganizowały konkursy badające wiedzę uczestników DKN
(przykładowo w zakresie współczesnej
polityki międzynarodowej lub regionalnej,
a także dotyczącą zagadnień kulturowych
i migracyjnych), uczono zainteresowanych
podstaw pisma i języka (szczególnie krajów Dalekiego Wschodu), przygotowano
wróżby (zarówno te dobre, jak i złe...),
zaprezentowano wytwory kultur różnych
regionów świata (jak dokumenty z pismem
majańskim albo ręcznie robione przez studentów lalki), częstowano przysmakami
występującymi w reprezentowanych przez
koła regionach.
W pierwszej edycji Dnia Kół Naukowych udział wzięło około 200 studentów
i 25 pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału. Okazuje się, że na
Wydziale Studiów Międzynarodowych

Studenci z kół naukowych działających
na Wydziale Studiów Międzynarodowych
i Politycznych promujący swoje różnorodne
i interdyscyplinarne osiągnięcia naukowe
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W I EDYCJI DNIA KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH UJ
WZIĘŁO UDZIAŁ CZTERNAŚCIE KÓŁ NAUKOWYCH
Koło Naukowe Studentów
Ukrainoznawstwa „Wernyhora”
zostało założone przy Katedrze
Ukrainoznawstwa w 2006 roku.
Skupione jest wokół badań nad
szeroko pojętą problematyką ukraińską. Działalność Koła obejmuje
zagadnienia polityczne, kulturowe,
społeczne i ekonomiczne w wymiarze historycznym i współczesnym, a zainteresowania jego
członków mocno wykraczają poza ramy standardowego programu
studiów. Jednym z najważniejszych osiągnięć Koła jest nawiązanie owocnej współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce.
Koło Naukowe Amerykanistyki działa przy Instytucie
Amerykanistyki i Studiów Polonijnych od 2004 roku. Zajmuje się
promowaniem wśród studentów
zagadnień związanych z kulturą,
społeczeństwem, polityką i gospodarką Stanów Zjednoczonych
oraz Kanady. Koło współpracuje
z Konsulatem Generalnym USA
w Krakowie oraz Ambasadą Kanady w Warszawie, szczególnie przy organizacji konferencji naukowych takich jak Festiwal Kultury Kanadyjskiej czy Dni Kultury
Amerykańskiej, a także cyklicznych wydarzeń specjalnych, jak
choćby Amerykańska Noc Wyborcza, odbywająca się co cztery
lata przy okazji wyborów prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich działa przy
Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, zrzeszając
studentów zainteresowanych problematyką kulturową, społeczną
i polityczną związaną z regionem
Ameryki Łacińskiej. W ramach
jego działań w każdym semestrze
organizowane są wydarzenia
związane z danym państwem należącym do regionu lub z określonymi zjawiskami społecznymi występującymi w wybranych
obszarach regionu. W roku akademickim 2016/2017 miał miejsce festiwal poświęcony reportażowi w Ameryce Łacińskiej,
a w poprzednim semestrze odbył się dzień poświęcony Ameryce
Środkowej.
Bliskowschodnie Koło Naukowe istnieje przy Instytucie
Bliskiego i Dalekiego Wschodu od 2004 roku. Swoją działalnością
obejmuje cały region znajdujący się na pograniczu Azji, Afryki
i Europy. Zajmuje się organizacją konferencji naukowych, wyjazdów, paneli eksperckich, wykładów, warsztatów – od kulinarnych
przez taneczne po językowe. Wydarzenia organizowane przez
80
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Koło pokrywają się również
z działalnością dwóch sekcji:
Filmowej oraz Kultury Żydów.
Zrzesza studentów, którzy dzięki
działalności w Kole rozwijają się
na polach naukowych, zgłębiają
kulturę państw oraz zdobywają
nowe umiejętności.

Koło Nauk Politycznych funkcjonuje już od 1999 roku i skupia studentów różnych kierunków i specjalności
studiów prowadzonych głównie w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Celem Koła
jest gromadzenie wiedzy i doświadczenia w praktyce, czego wyrazem są częste wyjazdy do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, ministerstw oraz instytucji Unii Europejskiej. Dzięki takim
przedsięwzięciom członkowie Koła poznają ludzi ze świata polityki
i mediów. Koło wydaje czasopismo „Drugi Obieg” poświęcone
polityce i jej dziedzinom pokrewnym, a także organizuje liczne
konferencje i spotkania, w tym Akademię Politologiczną.
Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych istniejące przy
Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w grudniu 2016 roku obchodziło
20-lecie swojej działalności. W ramach Koła pracuje sześć
sekcji tematycznych, które organizują spotkania otwarte, debaty
czy ogólnopolskie konferencje naukowe. Do najważniejszych
przedsięwzięć realizowanych przez Koło należy Festiwal Dyplomatyczny, organizowany nieprzerwanie od 2010 roku. Największymi osiągnięciami, jakimi KSSM UJ może się pochwalić, są
wyróżnienia w konkursie „StRuNa”, organizowanym pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w ramach
tego konkursu KSSM UJ uzyskało tytuł Koła Naukowego Roku
w latach 2012, 2014 i 2015.
Koło Naukowe Myśli Geopolitycznej
działa przy Instytucie Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych i jest jednym z najmłodszych kół na WSMiP. Rozpoczęło swą działalność na początku roku
akademickiego 2016/2017. Obszarem zainteresowań członków Koła jest geopolityka
jako nauka interdyscyplinarna. Największy
nacisk kładziony jest na samokształcenie
i organizację zamkniętych spotkań z ekspertami. Największym sukcesem była pierwsza

konferencja Koła zorganizowana w listopadzie roku 2016 zatytułowana Geopolityka – nowe rozdanie.
Koło Naukowe Migracji Międzynarodowych istnieje przy Instytucie Amerykanistyki i Studiów
Polonijnych, zrzeszając studentów,
którzy chcą zdobywać, pogłębiać
oraz rozprzestrzeniać wiedzę na
temat migracji międzynarodowych
oraz związanej z nimi problematyki
społecznej, kulturowej i politycznej.
Jest ono również jednym z najmłodszych kół na Wydziale, bo
swoją przygodę na Uniwersytecie rozpoczęło na początku roku
akademickiego 2016/2017.
Koło Naukowe Kulturoznawców funkcjonujące przy
Instytucie Studiów Międzykulturowych skupia ludzi pragnących poznać kulturę otaczającego świata. Od niedawna
Koło wznowiło działalność ze
zdwojoną siłą i jeszcze większą
pasją. Studenci pogłębią wiedzę zdobywaną na wykładach
oraz poprowadzą dyskusje na
tematy niebanalne dotyczące szeroko rozumianej problematyki
kulturowej. W ostatnim czasie Koło było organizatorem spotkania
z ambasadorem Australii Paulem Wojciechowskim, a obecnie
przygotowuje się do wycieczki „Via Jagellonica”.
Koło Naukowe Europeistyki
powstało w marcu 2006 roku przy
Instytucie Europeistyki. Poprzez
szeroko rozumianą działalność
– spotkania tematyczne z ekspertami, debaty, projekty naukowe,
wyjazdy krajowe i zagraniczne,
udział w konferencjach, wolontariat, współpracę międzyuczelnianą – członkowie Koła pragną
odkrywać europejskie dziedzictwo
i analizować teraźniejszość, a efekty swoich badań oraz refleksje
na temat integracji europejskiej przedstawiają w recenzowanych
publikacjach naukowych.
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego działa
od kilku lat w Instytucie Nauk
Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych. W ramach Koła działa wiele sekcji
obejmujących problematykę
z dziedziny wojskowości, służb
mundurowych czy cyberbezpieczeństwa. Koło jest również
otwarte na interdyscyplinarne
podejście do tematyki bezpie-

czeństwa, uwzględniając zagadnienia z nauk mogących mieć
związek czy wpływ na bezpieczeństwo – by wymienić chociażby
nauki ścisłe, przyrodnicze oraz prawne.
A s s o c i a t i o n o f I n t e rnational and Area Studies
jest anglojęzycznym kołem
zrzeszającym studentów międzynarodowych studiujących
głównie na anglojęzycznym
kierunku IRAS. Założycielami
i członkami Koła są studenci
z krajów reprezentujących
niemal wszystkie kontynenty.
Koło przyciąga również wielu
studentów programu Erasmus, gdyż wszystkie organizowane
wydarzenia odbywają się w języku angielskim. Do największych przedsięwzięć Koła należą konferencja International
Model United Nations (JAGIMUN), debaty oxfordzkie i parlamentarne, wieczory filmowe, wykłady profesorów, studentów
i przedsiębiorców.
Koło Naukowe Studentów
Rosjoznawstwa zrzesza studentów Instytutu Rosji i Europy
Wschodniej zafascynowanych
językiem rosyjskim, kulturą,
polityką i procesami społecznymi zachodzącymi w państwach
obszaru postradzieckiego. Członkowie Koła regularnie organizują
ogólnopolskie konferencje naukowe oraz debaty z udziałem
ekspertów poświęcone aktualnym wydarzeniom w państwach
byłego ZSRR. Wydaje „Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa”,
w których pojawiają się publikacje członków Koła. Bardzo
ważny aspekt działalności Koła stanowią wyjazdy naukowe do
państw poradzieckich, a także udział w wymianach młodzieżowych ze studentami z Rosji.
Dalekowschodnie Koło
Naukowe istnieje przy Instytucie Bliskiego i Dalekiego
Wschodu. Jego działalność
obejmuje wszystkie aspekty studiów zajmujących się
obszarem Azji Wschodniej,
szczególnie Chinami, Koreą,
Japonią, a także Półwyspem
Indyjskim z przyległościami.
Zrzesza głównie studentów
studiów azjatyckich dalekowschodnich, którzy dzięki niemu rozwijają się nie tylko na
polach naukowych, ale także zgłębiają kulturę interesujących
ich państw w praktyce, poprzez udział w różnego rodzaju
warsztatach, takich jak, na przykład, lekcje kaligrafii, malarstwa,
tańca, czy prelekcjach prowadzonych przez native speakerów,
co przyczynia się do szlifowania jednej z najważniejszych
umiejętności na studiach – języka.
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ZABAWA I DYDAKTYKA,
CZYLI INNOWACYJNY PROJEKT EXITROOM
Wnętrze pierwszego pokoju
EXITROOM CRACOW

do Wrocławia, dotarła w roku 2013, ale
dopiero od niedawna odnosi sukcesy na
polu usług rozrywkowych.
Pokoje znajdujące się w escape
roomach głównie aranżowane są tak,
aby gracze mogli ciekawie spędzić czas,
wchodząc, na przykład do domu strachów,
przenosząc się do okresu PRL-u czy przez
moment czując się jak Jerzy Stuhr w filmie
Juliusza Machulskiego Seksmisja. Projekt
proponowany przez studentki, poza walorem czysto rozrywkowym, wprowadza
także elementy edukacyjne. Wymagana
wewnątrz pokoi współpraca z innymi
uczestnikami, spostrzegawczość, umiejętność poprawnej selekcji informacji, dyscyplina czasu oraz opanowanie pomagają
w kształtowaniu umiejętności miękkich.

ZWYCZAJNE ZALICZENIE ĆWICZEŃ
Z pozoru zwyczajne zaliczenie ćwiczeń z ekonomii w roku akademickim
2015/2016 stało się nadzwyczajne, bo
to właśnie te zajęcia były początkiem
projektów exit room. Słowem-kluczem,
które przyświecało studentom przez cały
semestr, była gramifikacja/gamifikacja,
czyli wykorzystanie mechanizmów pochodzących z różnego rodzaju gier, czy
to fabularnych, czy komputerowych,
do modyfikowania zachowań ludzi
w sytuacjach codziennych takich jak praca
lub życie towarzyskie, w celu zwiększenia
ich zaangażowania. Sposób prowadzenia
zajęć z ekonomii przez dr Magdalenę
Trzcionkę, która jest pracownikiem

DLACZEGO ESCAPE ROOM?
Escape room to fantastyczna gra,
przeniesiona z popularnych zabaw on-line
do świata rzeczywistego. Przeznaczona
jest dla grup składających się z 4–5 osób,
a celem postawionym przed uczestnikami jest wydostanie się przed upływem
60–90 minut z pokoju lub z kilku pokoi,
w których zostali zamknięci. Mechanizm
działania gry opiera się na rozwiązaniu
kolejnych zagadek, przekładających się
na konkretny szyfr, co ostatecznie doprowadza do skrzynki z kluczem i ukończenia
gry. Pierwsza tego rodzaju gra powstała
już w 2006 roku, prawdopodobnie w Dolinie Krzemowej. Do Polski, a dokładniej
82

ALMA MATER nr 195

Symboliczna dla idei projektu skrzynia z kluczem do następnego pokoju

Fot. Agnieszka Wiecha

daniem jednego z największych filantropów w Stanach Zjednoczonych
oraz lidera rankingów najbogatszych ludzi
świata – Billa Gatesa stabilizacja i wykształcenie są szalenie ważne, ale prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność.
Innowacyjny okazał się projekt czterech studentek Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych: Marty Goleń, Agnieszki Wiechy,
Agnieszki Włodarczyk oraz Aleksandry
Wojteckiej, które postanowiły najpierw
rozwiązać pewien problem natury biznesowej poprzez umieszczenie go w popularnym escape room (exit room). Następnie
stworzyły pilotażowy projekt dotyczący
turystyki w Krakowie, wykorzystujący tę
samą ideę, aby w końcu spróbować przekonać licealistów do zgłębienia nowych,
nieodkrytych, ale bardzo inspirujących
płaszczyzn poprzez zaproszenie ich do
udziału w grze.

Z

Michał Kaszowski

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków
Międzynarodowych, zmotywował, poprzez nowatorską formę, młodych ludzi
do działania oraz pokazał przyszłościowy
mechanizm rozwiązywania problemów,
szczególnie na płaszczyźnie zawodowej,
ponieważ według danych firm badawczych gamifikacja w najbliższym czasie
stanie się tak popularna jak druk 3D czy
system Big Data. Dodatkowo zajęcia
umożliwiły studentom spotkanie z partnerami biznesowymi, dla których finalnie
miały powstać projekty gier, spełniające
ich oczekiwania oraz pomagające w bardziej efektywnej pracy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
Centrum Transferu Technologii CITTRU,
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Biura Karier UJ oraz Działu Promocji UJ, dla którego stworzono projekt
EXITROOM.
Doktor Piotr Żabicki z Działu Promocji
UJ jako główny cel postawił zmianę języka
pracowników naukowych z bardzo fachowego, skomplikowanego i wysublimowanego na popularnonaukowy oraz sposobu
przekazywania przez nich wiedzy, aby
mogła ona docierać do szerszego grona
odbiorców. Studentki postanowiły więc
przeprowadzić ankietę ewaluacyjną wśród
pracowników Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych, która
pokazała, że aż 86 procent rozmówców
uważa ideę popularyzacji nauki za zasadną.
Na potrzeby Działu Promocji UJ
powstała koncepcja dwuetapowego exit
roomu. W pierwszej części zakładał on
eliminacje odbywające się w przestrzeni
wirtualnej, polegające na rozwiązywaniu
zadań stylistycznych, lingwistycznych
oraz gramatycznych, a następnie, w kolejnym etapie, odbyć się miało spotkanie
w świecie rzeczywistym owocujące warsztatami pokazującymi naukowcom liczbę
barier napotykanych przez odbiorców
podczas czytania tekstów specjalistycz-

Premiera EXITROOM CRACOW wspomagana przez Edytę Giżycką obecną na zdjęciu

nych. Zajęcia miałyby, między innymi,
obejmować pracę ze słownikami z różnych
dziedzin nauki oraz wzajemne dzielenie
się refleksjami po przeczytaniu tekstów
naukowych uczestników, a następnie próby streszczenia ich w języku potocznym.

Logo inicjatywy EXITROOM, zaprojektowane
przez Aleksandrę Wojtecką

Na koniec cyklu zajęć z ekonomii prowadzonych przez dr Trzcionkę w ramach
programu kierunku stosunki międzynarodowe zaprezentowano ponad piętnaście
projektów opierających się na mechanizmie gamifikacji, ale właśnie projekt EXIT
ROOM wzbudził szczególne zainteresowanie nie tylko Działu Promocji UJ, ale też
CITTRU oraz Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, co otworzyło kolejny
rozdział w działalności autorek i dało

możliwość dalszego rozwoju w kierunku
tworzenia komercyjnych projektów.
ZAMYKAMY SIĘ W POKOJU –
OTWIERAMY SIĘ NA KRAKÓW
Po udanej prezentacji pojawiła się
realna biznesowa propozycja ze strony
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii CITTRU, aby podczas pierwszych
urodzin Inkubatora, które miały miejsce
17 listopada 2016, została urzeczywistniona wizja escape roomu, która połączyłaby
elementy dydaktyczne i rozrywkowe.
Inicjatywa podjęta przez studentki miała
być uzupełnieniem całego wydarzenia
i wprowadzić bardziej rozrywkową formę świętowania jubileuszu. Początkowo
pomysłów na realizację exit roomu było
wiele, od związanego ze sztuką, poprzez
trudną, acz bardzo przyszłościową formę
szkoleniową, opierającą się na metodzie
porozumiewania się bez przemocy, aż do
wariantu typowo turystycznego i ogniskującego się wokół Krakowa. Ostatnia
opcja okazała się najbardziej atrakcyjna
i stwarzająca równocześnie możliwość
wejścia na rynek usług rozrywkowych
w Krakowie.
Ostatecznie powstał EXITROOM
CRACOW – składał się z trzech pokoi,

Agnieszka Wiecha

Mapy oraz legenda
specjalnie przygotowane
dla uczestników EXITROOM CRACOW,
umożliwiające wyjście z pomieszczenia
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sztuki, matematycy oraz humaniści. W jednej z grup znalazła się także dr Magdalena
Trzcionka, która z entuzjazmem ukończyła
grę i zmotywowała pomysłodawczynie do
dalszych działań.

Pomysłodawczynie projektu Exitroom Afryka oraz wspierający je Hubert Palewski ubrany w tradycyjny,
saharyjski strój podczas inauguracji projektu

w których uczestnicy mogli zobaczyć
autorski film stworzony na potrzeby
wydarzenia, minigalerię obrazów powiązanych z miastem lub wychodzących
spod rąk krakowskich malarzy oraz
zyskali niebywałą okazję do kontaktu
z topografią Starego Miasta czy innych
zabytkowych dzielnic. Każdy z case’ów
miał swojego unikatowego patrona,
związanego z Krakowem i będącego
symbolem historycznym długiej i zawiłej
historii miasta. Wycieczka jednej z grup
mogła rozpoczynać się przy kościele
Mariackim, gdzie uczestnicy poznawali
legendę związaną z wieżami tej budowli,
a następnie spotykali się z przewodnikiem,
którym w tym przypadku był Wit Stwosz.
Patron gry, poprzez symboliczną obecność,
przekazywał zwiedzającym istotne
treści związane z miejscem, z którym
tematycznie powiązany był pokój, w tym
przypadku, oczywiście, z ołtarzem stworzonym przez Wita Stwosza oraz ze swoją
biografią. Następnym punktem w planie
podróży uczestników było odwiedzenie,
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wraz ze swoim przewodnikiem, miejsc,
które poprzez stworzony na potrzeby
projektu film wskazywały konkretną
trasę przebiegającą przez miejsca istotne
historycznie i duchowo. Ostatnim etapem
poznawania miasta jest bezpośrednie
spotkanie ze sztuką krakowską i wejście
w świat ikonografii pochodzącej z różnych
okresów historycznych, poruszającej różną
tematykę oraz, oczywiście, wychodzącej
spod pędzla artystów operujących własnymi technikami i warsztatami.
Wśród przewodników znalazły się postaci historyczne, jak Bona Sforza, Helena
Rubinstein, czy bardziej nam współczesne:
Piotr Skrzynecki czy Tadeusz Kantor. Każda z nich przeprowadzała zwiedzających
analogiczną trasą, lecz przystającą treścią
do biografii bohatera.
Z racji tego, że wydarzenie miało być
realnym testem mechanizmu funkcjonowania exit roomu, zaproszono uczestników, którzy dali się w naszym małym
Krakowie zamknąć. Grupy były bardzo
różnorodne, w ich skład weszli pasjonaci

Po premierze i wdrożeniu EXITROOM
CRACOW pojawiła się nowa propozycja,
bardziej nakierowana na dydaktykę, która
powstała pod patronatem Instytutu Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych. Tym razem głównym punktem
zainteresowania stała się Afryka, ponieważ
pomysłodawczynie są zainteresowane
sytuacją tam panującą i kwestią kształtowania się stosunków międzynarodowych
na tym kontynencie. Jednym z powodów
było z pewnością także to, że region ten
jest zmarginalizowany, a dający możliwość wielu fascynujących badań oraz
zdobywania inspirujących doświadczeń.
Wszystkie te czynniki skłoniły studentki
do zorganizowania konferencji, która odbyła się 24 maja 2017 w jednym z budynków uniwersyteckich, przy ul. Wenecja 2.
Wydarzenie było połączeniem gry exit
room kierowanej tylko do licealistów
z cyklem wykładów otwartych poruszających tematykę Afryki. Pomysł okazał
się trafiony. Uczestnicy przyznali, że
Projekt EXITROOM Afryka dał nam
możliwość uzupełnienia wiedzy w tym zakresie. Szansa uczestnictwa w wykładach
prowadzonych przez specjalistów, którzy
posiadali ogromną wiedzę w tym zakresie,
zdecydowanie poszerzyła nasze horyzonty.
Całe wydarzenie EXITROOM Afryka nie odbyłoby się bez nieocenionego
wkładu pracy dyrektora Instytutu Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych dr. hab. Roberta Kłosowicza,
profesora UJ, który jako historyk sto-

Fot. Marie Idlin

ZMIENIAMY KIERUNEK

Adam Filus

sunków międzynarodowych, afrykanista,
kierownik Jagiellońskiego Centrum Badań
Afrykanistycznych, wiceprzewodniczący
Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, ale przede wszystkim czynny badacz
kontynentu afrykańskiego postanowił
wesprzeć projekt wiedzą merytoryczną
oraz niesamowitym doświadczeniem.
O wartość dydaktyczną i rzetelność przekazywanej wiedzy zadbała także dr Joanna Mormul, dzieląc się spostrzeżeniami
z przeprowadzonych badań.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami
EXITROOM Afryka skierowany został
głównie do licealistów, aby pokazać, że
studia to nie tylko życie polegające na
uczęszczaniu na zajęcia, zbieraniu plików
notatek, a następnie, co najbardziej żmudne, przyswajaniu wiedzy, a właśnie na
realizowaniu swoich pasji i uczeniu się poprzez kreatywne działanie. Do rywalizacji
zgłosiły się cztery drużyny: z I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, V Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach oraz IV Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Tarnowie. Uczniowie zacięcie rywalizowali w obrębie trzech pokoi, wewnątrz
których musieli pracować z materiałami
kartograficznymi, grafikami oraz danymi statystycznymi. Każda z drużyn
wchodziła do wylosowanego wcześniej
wariantu exit roomu, w związku z czym
można było udać się w podróż do Afryki
Południowej, gdzie głównym punktem
zainteresowania stawała się Republika
Południowej Afryki oraz, na szczęście
– miniony już, problem apartheidu. Licealiści mogli też spróbować swoich sił
w Afryce Środkowej, w której mierzyli się
z problemem krwawej masakry w Rwandzie oraz wracali do czasów kolonializmu
i obecności Belgów w Demokratycznej
Republice Konga. Poruszono także temat
Maghrebu, w którym głównym punktem
zainteresowania stało się Maroko oraz
cały czas narastający konflikt o Saharę
Zachodnią. Ostatni uczestnicy znaleźli
się w rejonie Rogu Afryki, z pewnością
jednym z najniebezpieczniejszych regionów, cały czas przytłoczonym konfliktem
sudańskim. Ostatecznie zwyciężyła
drużyna I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie,
która wykazała się wiedzą, spostrzegaw-

Organizatorzy konkursu oraz jego zwycięzcy – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława
Chrobrego w Pszczynie w składzie (od lewej): Jolanta Poręba, Mateusz Kieloch, Zuzanna Jamrozik
i Patrycja Faruga wraz z opiekunem Ewą Rygułą

czością oraz niebywałą umiejętnością
pracy w grupie.
Równolegle do przeprowadzanej
gry odbył się cykl wykładów otwartych,
które tematycznie oscylowały wokół
problemów kontynentu afrykańskiego.
Wśród prelegentów znalazł się dr hab.
Robert Kłosowicz, profesor UJ, który jako
wieloletni badacz naukowy opowiedział
o stosunkach międzynarodowych w Afryce Subsaharyjskiej, zwracając uwagę, że to
właśnie tam rozgrywa się 75 procent konfliktów na świecie. W bardzo przystępny,
a zarazem atrakcyjny sposób wprowadził
słuchaczy w ogólną tematykę wydarzenia, mówiąc o stereotypach panujących
w świadomości Europejczyków na temat
Afryki, podziale etnicznym i religijnym,
tworząc grunt pod kolejne wystąpienia.
Głos zabrała też Ewa Piekarska, która jako
pracownik Polskiej Misji Medycznej wielokrotnie wyjeżdżała do Afryki, aby tworzyć siatkę wykwalifikowanych medyków
umiejących obsługiwać, między innymi,
tak bardzo dla nas normalne ultrasonografy
czy przeprowadzać podstawowe zabiegi
chirurgiczne. Poruszony został także
problem Sahary Zachodniej w stosunkach
międzynarodowych, na której temat swój
wykład wygłosiła dr Joanna Mormul,
cały czas podkreślając, że jest to miejsce,
w którym konflikt jest bardzo dynamiczny,
czego wyrazem jest przedłużająca się misja Organizacji Narodów Zjednoczonych
MINURSO. Podczas wykładów swoimi
doświadczeniami podzielił się także Ma-

teusz Gurbiel, który opowiedział o swoich
doświadczeniach z Madagaskaru, gdzie
przebywał z ramienia Polskiej Fundacji
dla Afryki. Ostatnia prelekcja wygłoszona
została przez Piotra Tomzę, uczestnika
wyprawy „Afryka Nowaka”, podążającej
śladami wybitnego podróżnika Kazimierza
Nowaka.
Bardzo budujące po zakończeniu
konferencji były słowa pochwały ze strony uczestników, którzy, między innymi,
mówili, że Wszystko wspólnie się ze sobą
skomponowało. To jasne, że samodzielny
wkład był nieunikniony, ale sam pomysł
studentów i umożliwienie nam przeprowadzenia takiej formy rywalizacji zasługuje
na pochwałę. [...] W czasie próby wydostania się z pokoju czułem adrenalinę, która
sprawiła, że panował tam iście saharyjski
klimat. Wiele ciekawostek i bezpośrednich
relacji osób związanych z Afryką pobudzało wyobraźnię i chęć odwiedzenia wspominanych miejsc. Świetne spotkanie, ludzie
z pasją i delikatna nuta współzawodnictwa
[...]. Nie codziennie udaje nam się spotkać
ludzi, którzy swoim naukowym podejściem
i życiowym doświadczeniem potrafią zainteresować każdego słuchacza.
Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy
wszystkim, którzy wsparli nasze projekty
oraz zapraszamy na fanpage na Facebooku. Mamy nadzieję na kolejne odsłony
EXIT ROOM!

Marta Goleń

Współautorka Projektu EXITROOM

Facebook: https://web.facebook.com/exitroom.exitroom/
ALMA MATER nr 195

85

NAGRODZENI
PRZEZ STUDENTÓW
U

Galę poprowadzili reprezentanci Samorządu Studentów UJ

tów. Głosowanie odbywało się za pomocą
systemu USOS. W dwóch pozostałych
kategoriach laureaci zostali wybrani przez
kapitułę, w skład której wchodzą studenci
zasiadający w Senacie UJ.
Nagrodę w kategorii „pomocna dłoń”
odebrał Stanisław Regiec – koordynator
ds. pomocy materialnej na Wydziale Prawa
i Administracji, należący do Wydziałowej
Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej
Komisji Stypendialnej UJ ds. stypendium
rektora dla najlepszych studentów. –
Z własnej inicjatywny prowadzi kampanie
informacyjne oraz inne działania zmierzające do upowszechnienia wśród studentów
wiedzy na temat zasad przyznawania
świadczeń pomocy materialnej. Studenci
mogą liczyć na jego kompleksowe wspar-

Gala Laudacji Studenckich 2017 odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”
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cie przy wypełnianiu i kompletowaniu
wniosków o stypendia i zapomogi losowe –
podkreślono w uzasadnieniu wyróżnienia.
Nagrodą w kategorii przyjaciel studenta uhonorowano dr. Piotra Trzepacza –
wykładowcę w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, za szczególne
zaangażowanie w pracę ze studentami, nie
tylko podczas prowadzenia wykładów, ale
również warsztatów i zajęć dodatkowych.
Laudacje „za szczególne zasługi
dla społeczności studenckiej UJ” są
przyznawane osobom, które w swojej
działalności na rzecz studentów przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia
na uczelni, budują wśród pracowników
i studentów kulturę jakości kształcenia
oraz promują postawy prostudenckie.
Statuetki otrzymali:
– prof. Piotr Laidler, który w latach
2012–2016 pełnił funkcję prorektora
UJ ds. Collegium Medicum, a wcześniej pełnomocnika rektora UJ ds. nauki
i współpracy z zagranicą w Collegium
Medicum oraz przewodniczącego Rady
Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
Wydziału Lekarskiego UJ. Profesor koordynuje i prowadzi zajęcia z zakresu chemii
i biochemii dla studentów kierunków:
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego
i dietetyki na Wydziale Lekarskim. – Jak
zaznaczają jego studenci, daje się poznać
jako osoba pomocna i życzliwa, zarówno
w stosunku do swoich współpracowników,
jak i studentów. Dzięki jego determinacji została rozpoczęta budowa Szpitala
Uniwersyteckiego oraz przeprowadzony
remont akademików w Prokocimiu. Jego
praca, zaangażowanie i skłonność do
negocjacji przyczyniły się do poprawy
infrastruktury, warunków codziennej pracy
i rozwoju naszej Alma Mater. Laudacja

Fot. Jerzy Sawicz

roczysta gala Laudacji Studenckich
odbyła się 22 maja 2017 w Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”.
Już po raz piąty studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyróżnili osoby, które swoją
postawą i działalnością w wyjątkowy sposób
zasłużyły się dla społeczności studenckiej.
Zgromadzonych gości powitał prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn, podkreślając, że Laudacje Studenckie to inicjatywa,
która w znakomity sposób pokazuje
bardzo dobrą współpracę pracowników
Uniwersytetu ze studentami. W imieniu
społeczności studenckiej wystąpiła przewodnicząca Samorządu Studentów UJ
Patrycja Piłat.
Wyróżnienia przyznano w kategoriach: przyjaciel studenta, „pomocna
dłoń”, a także „za szczególne zasługi dla
społeczności studenckiej UJ”. Wręczono
też nagrodę honorową. Dwa pierwsze
wyróżnienia miały charakter plebiscytowy.
Kandydaci byli zgłaszani przez wydziałowe rady Samorządu Studentów, koła
naukowe lub grupę co najmniej 10 studen-

Fot. Jerzy Sawicz

stanowi wyraz najwyższej wdzięczności,
przede wszystkim za dbałość o interesy
studentów i wsłuchiwanie się w ich
potrzeby – podkreślili studenci.
– Krystyna Cabała-Kotlarz, zastępca kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rachunkowości,
została nagrodzona za wsparcie
inicjatyw studenckich, szczególnie
na etapie rozliczeń finansowych. –
Realizacja studenckich projektów naukowych, kulturalnych, artystycznych,
integracyjnych czy sportowych nie
byłaby możliwa bez sprawnie zorganizowanych procedur finansowych.
Niejednokrotnie to właśnie pomoc pani
Krystyny Cabały-Kotlarz umożliwiła
sprostanie wszystkim administracyjnym Wśród publiczności znaleźli się przedstawiciele władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także pracownicy naukowi
wymogom stawianym koordynatorom i administracyjni Uczelni
projektów – uzasadniono w laudacji.
– dr hab. Daniel Wilczak, adiunkt podopieczni, prawdziwej i profesjonalnej Indywidualnych Studiów Humanistyczw Instytucie Informatyki i Matematyki relacji mistrz – uczeń – zaakcentowano nych. – Laureatka, bez względu na stopień
skomplikowania sprawy, zawsze z oddaKomputerowej UJ. Przyznana mu na- w laudacji.
– Iwona Gajda, kierownik Działu niem i pełnym zaangażowaniem stara
groda stanowiła wyraz wdzięczności za
zarażanie studentów pasją i wspieranie Usług Informatycznych Uniwersytetu się wyjaśnić wszelkie meandry dydaktyki
ich w procesie edukacji, a także za sza- Jagiellońskiego. – W szczególny sposób i jasno przedstawić działania konieczne
cunek, wyrozumiałość i sprawiedliwość wpiera Samorząd Studentów w sprawach do skutecznego rozwiązania problemu.
związanych ze sprzętem informatycznym Niech wręczana nagroda honorowa, jako
wobec wszystkich studentów.
– prof. Renata Madyda-Legutko, w procesie wyposażania nowych pomiesz- największe możliwe wyróżnienie Laudacji
pełniąca funkcję kierownika Zakładu czeń studenckich. Dzięki wskazówkom Studenckich, będzie wyrazem ogromnej
Archeologii Epoki Żelaza w Instytucie laureatki, w tym licznym i wielogodzin- wdzięczności wszystkich studentów i abArcheologii UJ. – Studenci postrzegają nym konsultacjom i spotkaniom, udaje solwentów za to bezcenne, wykonywane
Panią Profesor jako wymagającego, ale się pokonać nawet najtrudniejsze admi- często w administracyjnym cieniu, powyrozumiałego i życzliwego pedagoga. nistracyjne bariery – stwierdzili studenci. święcenie – podkreślono w uzasadnieniu
W tym roku wręczono także nagrodę nagrody.
Od wielu lat pomaga studentom rozwijać
Galę uświetnił występ Justyny Panfiich pasje. Laudacja Studencka trafia do honorową za całokształt współpracy ze
prof. Renaty Madydy-Legutko w dowód studentami. Kapituła konkursu wyróżniła, lewicz oraz duetu akrobatycznego Delfina
uznania za jej życzliwe i wyrozumiałe po- wielokrotnie już nominowaną w ple- i Bartek.
dejście do problemów studentów, a rów- biscycie Laudacji Studenckich, Annę
AWoj
nocześnie stworzenie, jak to podkreślili jej Stadnicką z biura Międzywydziałowych
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Laureaci Laudacji Studenckich 2017. Od lewej: Stanisław Regiec, prof. Piotr Laidler, prof. Renata Madyda-Legutko, dr Piotr Trzepacz,
Iwona Gajda, Anna Stadnicka, Krystyna Cabała-Kotlarz, dr hab. Daniel Wilczak
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Sekcja pływacka podczas Akademickich Mistrzostw Polski;
Lublin, 21–23 kwietnia 2017

rok akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego obfituje
w wiele sukcesów i wydarzeń sportowych
odbywających się pod patronatem Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu. Warto
przypomnieć niektóre z nich.
Podczas XXX Mistrzostw Europy
w Karate Kyokushin w Papendal w Holandii (25–26 listopada 2016) brązowy medal
zdobyła Anna Lisowska (studentka I roku

Akademickie Mistrzostwa Polski w Karate; SWFiS UJ, ul. Piastowska 26, 6 maja 2017

dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
studia magisterskie).
W wydarzeniu wzięło
udział 423 zawodników
z 26 krajów. Trenerem
sekcji karate w SWFiS
UJ jest Artur Stecki.
Sukcesem naszych
zawodników zakończyły się także Igrzyska
Studentów Pierwszego
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Roku, odbywające się w dniach 2–4 grudnia
2016 w Katowicach, na których reprezentanci UJ zdobyli srebrny i brązowy medal
w rywalizacji na ergometrze wioślarskim:
Arkadiusz Babecki (I rok geografii) z wynikiem 3:08,1 – srebro w wadze lekkiej,
Grzegorz Kasparek (I rok biotechnologii)
z czasem 3:08,7 – brąz w tej samej kategorii. Trenerką sekcji wioślarskiej jest mgr
Magdalena Włodek-Skowron.
III miejsce na Igrzyskach w Tenisie
Stołowym zdobyła Martyna Zygadło (I rok

Złote medalistki
Akademickich Mistrzostw Polski
w narciarstwie wraz z trenerem;
Zakopane, 27 lutego – 3 marca 2017

Fot. Archiwum Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

653.

Fot. Archiwum Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

polonistyki, komparatystyki) pod opieką
trenerki mgr Magdaleny Górowskiej.
W tym samym czasie, po raz pierwszy,
rozegrano w Poznaniu Akademickie Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych
w Tenisie Stołowym. Tytuł indywidualnego wicemistrza Polski wywalczył Mariusz
Olczak (I rok filologii słowiańskiej).
Styczeń i Luty 2017 przyniosły Uniwersytetowi wspaniałe wyniki w konkurencjach alpejskich. W Zakopanem na
Harendzie podczas finału Akademickich
Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim, który odbywał się w dniach od
27 lutego do 3 marca 2017, II miejsce
zajęły kobiety, jednocześnie plasując się
na I miejscu w generalnej klasyfikacji
wśród uniwersytetów. Wygrały również
Akademickie Mistrzostwa Małopolski
w narciarstwie alpejskim i zajęły II miejsce w klasyfikacji generalnej Winter Cup.
Z kolei mężczyźni podczas Akademickich
Mistrzostw Małopolski w Snowboardzie
uplasowali się na III miejscu w generalnej
klasyfikacji uniwersytetów. Skład sekcji
narciarskiej kobiet:
Aleksandra Malinowska (II rok studiów dalekowschodnich)
Aleksandra Krawczyk (I rok filologii
klasycznej)
Paulina Szybkowska (I rok biologii)
Trenerem sekcji jest mgr Maciej Lubaś.
W zawodach akademickich o najwyższej randze – XXVIII Zimowej Uniwersjadzie 2017, rozgrywanej w Kazachstanie,
Weronika Biela (II rok matematyki stosowanej) z sekcji snowboardowej zwyciężyła w slalomie równoległym kobiet.
Zwieńczeniem sukcesu naszej Uczelni
w karate była organizacja pod patronatem
rektora UJ IV Akademickich Mistrzostw
Polski 6 maja 2017 w obiektach Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu przy
ul. Piastowskiej. Kobiety zdobyły drużynowe wicemistrzostwo Polski, nie
zawiodła Anna Lisowska, wygrywając
mistrzostwa indywidualnie. Wśród kobiet
brązowy medal kumite +65 kilogramów
wywalczyła Katarzyna Regent (II rok
filologii germańskiej).
Z kolei w ergometrze wioślarskim,
rozgrywanym 29 marca 2017 w Poznaniu,
III miejsce indywidualnie wśród kobiet
zdobyła Małgorzata Myszka (I rok geografii) w kategorii uniwersytety, a wicemistrzami Polski drużynowo zostali
mężczyźni.
Wiele medali indywidualnych przywiozła sekcja pływacka z Akademickich Mi-

strzostw Polski w Pływaniu,
które odbyły się 21–23 kwietnia 2017 w Lublinie. Kobiety
drużynowo uplasowały się na
III miejscu w kategorii uniwersytety. Członkinie sekcji
to także medalistki indywidualne:
Natalia Pawlaczek (II rok
drugiego stopnia zarządzania
w sporcie), 50 metrów stylem
dowolnym (26:98), złoty medal
Paulina Nowak (II rok
neurobiologii), 100 metrów
stylem klasycznym (1:15),
brązowy medal
Karolina Buda (I rok studiów zaawansowane materiały
i nanotechnologia), sztafeta,
brązowy medal
Student UJ na podium w tenisie stołowym
Magdalena Smenda (II rok
administracja), sztafeta, brązowy medal
zdobyły też brązowy medal AMM. TreneJustyna Helbing (I rok prawa), sztafeta, rem sekcji mężczyzn jest mgr Jerzy Buwaj.
brązowy medal
Podczas Pucharu Świata w wioślarstwie
Marika Sochoń (I rok prawa), sztafeta, w Belgradzie, 5–7 maja 2017, Dominik
brązowy medal
Czaja (II rok zarządzania) zdobył na dwójce
Pozostałe członkinie sekcji:
podwójnej mężczyzn brązowy medal.
Joanna Jasińska (I rok filologii
Z kolei podczas drugiego Pucharu Świawłoskiej)
ta w Poznaniu w dniach 18–19 czerwca
Agnieszka Macura (I rok chemii)
Dominik Czaja zdobył brązowy medal na
Kinga Madej (II rok psychologii sto- dwójce podwójnej. Dzięki już drugiemu
sowanej)
medalowi zostali wraz z partnerem liderami
Trenerem sekcji jest mgr Michał Sy- Pucharu Świata i otrzymali żółte koszulki
ryca. Obydwie sekcje: kobiet i mężczyzn, liderów.

Srebrni medaliści sekcji w trójboju siłowym wraz z trenerem; Katowice, 13 maja 2017
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13 maja 2017 na zakolu Wisły odbyły
się IV Regaty Wioślarskie o Puchar Rektora
UJ. Po raz pierwszy nasze studentki zdobyły tam srebrny medal, a studenci brązowy.
W klasyfikacji uniwersytetów Akademickich Mistrzostw Polski w Judo zwyciężył w klasie do 90 kilogramów Mikael
Gebreselassie (IV rok prawa).
W tym samym czasie w Katowicach
odbyły się Akademickie Mistrzostwa
Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym.
Nasza drużyna zdobyła II miejsce drużynowo w kategorii uniwersytety, powtarzając wynik sprzed trzech lat, zawodnicy
zdobyli też kilka medali indywidualnych.
Uniwersytet reprezentowała ośmioosobowa drużyna, prowadzona przez trenera
Janusza Świerczka, w składzie:
Maciej Micek (I rok psychologii),
III miejsce w kategorii 83 kilogramy (indywidualnie)

21 czerwca 2017 w auli Collegium Novum odbyło się spotkanie
przedstawicieli władz UJ ze zdobywcami medali w Akademickich
Mistrzostwach Polski. Gratulacje uniwersyteckim sportowcom
złożyli: rektor prof. Wojciech Nowak, prorektorzy – prof. Armen
Edigarian, prof. Dorota Malec i prof. Jacek Popiel, a także kanclerz Ewa Pędracka-Kwaskowska. W gronie medalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego znaleźli się, między innymi, narciarze,
pływacy, wioślarze, koszykarze i futsalistki. Sportowcy otrzymali
z rąk rektora listy gratulacyjne oraz uniwersyteckie pamiątki
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Anna Wojnar

Archiwum Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

wszystkie dzieci otrzymały
upominki.
W dniach 19–20 maja na
obiektach Studium WFiS UJ
odbyły się finały rozgrywek
sportowych, które przeprowadzone były w ramach corocznych Dni Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci
pierwszego roku rywalizowali
w rozgrywkach piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej,
tenisa stołowego, siatkówki
plażowej, atletyce i w krosie
Zabawa taneczna w Studium WFiS UJ podczas Karnawału Sportu rowerowym. Do rozgrywek
zgłosiło się 51 drużyn, które
Karol Wąsik (III rok psychologii),
pod koniec marca rozpoczęły
II miejsce w kategorii 93 kilogramy (in- rywalizację sportową. Mecze finałowe
dywidualnie)
poprzedzone zostały pokazem aerobiku,
Jan Ledwoń (II rok archeologii)
w którym wzięło udział 80 studentek
Szymon Barwacz (I rok biotechnolo- z grup fitnessowych. Swój układ zagii molekularnej)
prezentowały również studentki sekcji
Adam Sota (III rok historii)
aerobiku sportowego KU AZS UJ. Była
Arsentij Bilotserkivets (III rok prawa) to wspaniała promocja sportu przeproDaniel Kwiatkowski (IV rok prawa)
wadzona przez pracowników Studium
Sebastian Pióro (I rok polonistyki)
WFiS UJ.
Czekamy z niecierpliwością na kolej4 czerwca Studium zorganizowało
ne osiągnięcia naszych studentów.
Sportowy Dzień Dziecka dla dzieci praWarto też dodać, że Studium WFiS UJ cowników UJ CM. Gry, zabawy i konzorganizowało 24 lutego 2017 Bal Kar- kursy cieszyły się wielkim powodzeniem,
nawałowy Taneczno-Sportowy dla dzieci a wysiłek pracowników Studium nagropracowników Uniwersytetu. Bal cieszył dzony został dziesiątkami uśmiechów.
się dużą frekwencją, uczestniczyło w nim Rozdano nagrody zakupione przy współblisko 70 dzieci. Odbyły się, między in- pracy z Działem Socjalnym Uczelni.
nymi, pokaz karate dziecięcego, zabawy
Dorota Palik
taneczne, gry i zabawy ruchowe, konStudium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ
kursy sportowe. Na zakończenie imprezy

REGATY O PUCHAR REKTORA UJ

Osada Uniwersytetu Jagiellońskiego na trasie wyścigu

Już po raz czwarty, w zakolu Wisły i wzdłuż Bulwaru Wołyńskiego, odbyły się wyścigi wioślarskich ósemek o Puchar Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W regatach
wystartowało siedem osad męskich oraz pięć żeńskich,
reprezentujących krakowskie, warszawskie i wrocławskie
uczelnie. Wśród mężczyzn zwyciężyła drużyna z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, która mogła się
również poszczycić najlepszym czasem biegu (1 minuta,
52 sekundy i 18 setnych). Drugie miejsce przypadło zawodnikom z Politechniki Wrocławskiej, a wioślarze Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobyli brązowy medal. Kolejne miejsca zajęły osady z Uniwersytetu Warszawskiego,
Collegium Medicum UJ, AGH i Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród kobiet triumfowała drużyna z Akademii
Górniczo-Hutniczej. Wioślarki z UJ zajęły drugie miejsce. Brązowy medal trafił do zawodniczek z Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Red.

Fot. Mariusz Kopiejka

Osada męska reprezentująca Collegium Medicum UJ Wioślarki z Collegium Medicum UJ zajęły czwarte miejsce, wyprzedzając osadę
Politechniki Wrocławskiej

Srebrne medalistki z Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Puchary wręczyła zwycięzcom prorektor UJ prof. Dorota Malec

91

9 czerwca 2017 dziedziniec Collegium Maius był miejscem niezwykłego występu zespołów artystycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Muzyczny wieczór rozpoczął się koncertem Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica pod batutą
Janusza Wierzgacza i Olega Sznicara. W kilku utworach towarzyszył chórzystom Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”, a
dyrygowała Anita Pyrek-Nąckiewicz. W repertuarze znalazły się utwory klasyczne, ale również muzyczne szlagiery oraz
znane i lubiane piosenki autorstwa Jeremiego Przybory. Drugim punktem wydarzenia był spektakl zatytułowany Leć nade
mną Wenus, w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”. Autorką choreografii i scenariusza przedstawienia była
Anna Gryszun. Występ przeniósł widzów w epokę Renesansu, kiedy to w Krakowie królowały tańce takie jak chorea polonica, carola polonosa oraz cenar. W spektaklu gościnnie wziął udział Zespół Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na
Wawelu Floripari.
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Fot. Anna Wojnar

IMPRESSIONES

WYJĄTKOWY KONCERT

KRAKÓW NA FOTOGRAFIACH
Z POCZĄTKU XX WIEKU
rakowskie wariacje to tytuł wyjątkowej wystawy, którą do 20 sierpnia 2017 będzie można oglądać w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zaprezentowane zostaną na niej dwie
najstarsze kolekcje zdjęć: Antoniego
Pawlikowskiego oraz Franciszka Kleina, znajdujące w zbiorach Archiwum
Fotografii Muzeum UJ.
Obaj artyści rozpoczynali swą działalność fotograficzną na początku XX
wieku i pozostawili po sobie niezwykle
cenny materiał archiwalny, ukazujący
architekturę Krakowa, wydarzenia
publiczne czy życie codzienne miasta.
Antoni Pawlikowski – zawodowy
fotograf, ukazując architekturę, place
bądź perspektywę ulic, swoje ujęcia
robił wcześnie rano, bez przechodniów,
pojazdów, chcąc uzyskać „czyste”
piękno miasta. Dla Franciszka Kleina
oprawą, dopełnieniem fotografii było
życie codzienne Krakowa: scenki uliczne, drobne wydarzenia, przechodnie,
przejeżdżające pojazdy. Zestawienie Lajkonik w asyście włóczków; dziedziniec klasztoru sióstr Norbertanek, ok. 1910; fot. Antoni Pawlikowski
Muzeum Uniwersytetu
tych dwóch spojrzeń na widok miasta
Dla zwiedzających niewątpliwą atrak- Pawlikowskiego
oraz drobne pamiątki po
Jagiellońskiego
jest uzupełnieniem naszego wyobrażenia cją będzie także zrekonstruowany zakład fotografach.
Wstęp
na wystawę jest wolny.
Collegium Maius
o Krakowie przed stu laty.
fotograficzny należący do Antoniego
KZ

K

Krakowskie
wariacje

Muzeum Uniwersytetu
Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Jagiellońskiego
Collegium
Maius
Collegium
Maius

w fotografii
Antoniego Pawlikowskiego
i Franciszka Kleina

Krakowskie
Krakowskie
wariacje
wariacje

w fotografii
w fotografii
Antoniego
Pawlikowskiego
Antoniego
Pawlikowskiego
i Franciszka Kleina
i Franciszka Kleina
20 czerwca – 20 sierpnia 2017
pon., śr., 10.00–16.00
wt., czw. 10.00–18.00
sob. 10.00–14.00

ul. Jagiellońska 15
wstęp wolny

20 czerwca – 20 sierpnia 2017
pon., śr., 10.00–16.00

20 czerwca
– 20 sierpnia 2017
wt., czw. 10.00–18.00
Kobieta karmiąca gołębie, plac Mariacki, ok. 1910;
fot. Franciszek Klein

pon., śr.,
10.00–16.00
sob.
10.00–14.00
wt., czw. 10.00–18.00
sob. 10.00–14.00
ul. Jagiellońska 15
wstęp wolny

ul. Jagiellońska 15

OSOBLIWOŚCI W ZBIORACH
BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ

Model „Warszawy”, De Agostini Polska, 2013

biory snów nieznanych – nietypowe
zbiory BJ – to tytuł wystawy, która
była prezentowana od 9 do 26 maja 2017
w Bibliotece Jagiellońskiej.
Biblioteka to nie tylko książki i
czasopisma. To również różnego typu
dodatki do publikacji, filmy, fotografie, mapy, a także ogromnie ciekawe i
intrygujące zbiory, jakie są gromadzone
w Gabinecie Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Jagiellońskiej. Właśnie tu znajdują się skarby minionych
czasów: unikatowa kolekcja książek
telefonicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z lat 70. ubiegłego wieku,
kartek na żywność, dawne rozkłady
jazdy PKP, PKS i LOT-u, afisze, zaproszenia, pocztówki, a nawet... karty do
tarota czy runy.
Wystawa została zorganizowana,
aby nieśmiało pochwalić się i odważnie
przybliżyć wszystkim zainteresowanym
nieoczywiste skarby „Jagiellonki”. W
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Fot. Mariusz Paluch

Z

Karta benzynowa typ-3, 1988; Gabinet wydawnictw rzadkich i dokumentów życia społecznego BJ

Z lewej: książka w formie walca – wydrążonego pnia, wysokość 12 cm, w środku tekst zwinięty w rulon, Drzewo – Pomnik Świata, projekt Olgi Seretnej i Wojciecha Bednarka, Łódź, Galeria Manhattan, 1999; Magazyn archiwalny BJ; z prawej: książka w betonowej oprawie, Świątynia kamienia, projekt Andrzeja
Bednarczyka, Kraków, Związek Literatów Polskich, 1995; Magazyn archiwalny BJ

Fot. Mariusz Paluch

Model auta WRC, De Agostini Polska, 2004

Szkielet dinozaura; magazyn archiwalny BJ
Zwój prezentujący techniki i wzory wycinanek. Krystyna
Szulecka & Wanda Skowron, Contemporary Polish paper cutting: traditional methods, Leeds: Top Cloth Publishing, 2014; Magazyn archiwalny BJ

czasie jej trwania nie tylko dorosłym
pokazano to, co nieoczywiste w zbiorach,
ale także najmłodszym udowodniono,
że biblioteka wcale nie musi być nudna.

Wśród eksponatów można było zobaczyć
bowiem wiele wyjątkowych zbiorów BJ,
między innymi zabawek.

Red.
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ŚWIĘTO ŚWIEC W GUBBIO
Fot. Małgorzata Kistryn
achwycające krajobrazy Castelluccio
di Norcia w czasie kwitnienia łąk oraz
średniowieczne Gubbio podczas jednej
z najbardziej niezwykłych, najstarszych
fiest włoskich – Święta Świec, można
było oglądać na wystawie fotograficznej
dr Małgorzaty Kistryn Wielobarwne serce
Włoch, prezentowanej od 20 czerwca do
3 lipca 2017 w galerii Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
Otwarcie ekspozycji przyciągnęło
wielu wyjątkowych gości, wśród których
nie zabrakło rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka, prorektora UJ prof. Jacka Popiela, dyrektora Włoskiego Instytutu Kultury
w Krakowie Ugo Rufino, a także pracowników UJ, przedstawicieli różnych instytucji kulturalnych Krakowa oraz przyjaciół artystki.
– Święto Świec odbywa się w Gubbio
co roku 15 maja, w wigilię rocznicy śmierci świętego Ubalda – patrona miasta, który
był tam biskupem w XII wieku – objaśniała podczas wernisażu dr Małgorzata Kistryn. – Ceri – czyli świece, to gigantyczne
drewniane konstrukcje ważące około 300
kilogramów, które podczas Corsa dei Ceri,
czyli Biegu ze Świecami zostają w szalonym tempie obnoszone przez mieszkańców miasta wąskimi, stromymi uliczkami,
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Przemawia autorka wystawy dr Małgorzata
Kistryn, obok dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury
w Krakowie Ugo Rufino, rektor UJ prof. Wojciech
Nowak oraz Oktawian Steliga; 20 czerwca 2017

a ostatnie dwa kilometry serpentynami po
stromym zboczu góry Inginio, aż do Bazyliki świętego Ubalda, znajdującej się
na szczycie, ponad 300 metrów powyżej
Gubbio. Uroczystości rozpoczynają się
jeszcze przed świtem i trwają do późnego
wieczora.
To kolejna wystawa tej autorki prezentująca fotografie z jej podróży do
Włoch. Poprzednie można było oglądać,
między innymi, w podziemiach Colle-

gium Maius czy salonach wystawowych
Galleria Lucarelli Urzędu Miasta Gubbio,
mieszczącego się w Pallazzo Pretorio.
Wystawa w Galerii Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie była hołdem dla
Castelluccio i innych miasteczek środkowych Włoch dotkniętych trzęsieniem
ziemi w 2016 roku, hołdem dla tradycji
i wspaniałego dziedzictwa niematerialnego Włoch.
Rita Pagacz-Moczarska

Rita Pagacz-Moczarska

Z

Podczas Corsa dei Ceri, czyli Biegu ze Świecami, gigantyczne drewniane konstrukcje ważące około 300 kilogramów są w szalonym tempie
obnoszone przez mieszkańców miasta wąskimi, stromymi uliczkami aż do Bazyliki świętego Ubalda

W uroczystościach biorą udział także najmłodsi mieszkańcy Gubbio, tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Dziewczynka na zdjęciu po lewej ma niespełna 6 miesięcy, na zdjęciu po prawej ta sama dziewczynka jest o dwa lata starsza
Święto Świec jest wspaniałym
przykładem niematerialnej
kultury Włoch
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VARIA

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA TURKOLOGICZNA
W 35. rocznicę śmierci prof. Włodzimierza Zajączkowskiego

Prof. Włodzimierz Zajączkowski

zajmujący się nauczaniem języka tureckiego
i innych języków turkijskich.
Tegoroczna konferencja zgromadziła
około czterdziestu uczonych i doktorantów
z całej Polski. Wśród słuchaczy znalazła się
też dość liczna reprezentacja Karaimów,
będących mniejszością etniczną tureckiego

Andrzej Kalinowski

atedra Turkologii Instytutu Orientalistyki UJ zorganizowała ósmą
z serii ogólnopolskich konferencji turkologicznych. Przedsięwzięcie odbyło
się 27–28 kwietnia 2017 w pomieszczeniach Instytutu Historii oraz Instytutu Orientalistyki UJ. Uczestników
i przybyłych gości powitała kierownik
Katedry Turkologii Instytutu Orientalistyki prof. Ewa Siemieniec-Gołaś, a oficjalnego otwarcia konferencji dokonała
dyrektor Instytutu Orientalistyki prof.
Barbara Michalak-Pikulska.
W Polsce istnieją trzy ośrodki studiów turkologicznych: w Krakowie,
Warszawie, Poznaniu, które rotacyjnie co
roku są organizatorami tych naukowych
imprez. Pierwszą turkologiczną konferencję, w 2007 roku, zorganizował Zakład
Bliskiego i Dalekiego Wschodu Katedry
Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. I choć badania
nad językami, literaturą i kulturą turecką
prowadzone są w Polsce tylko w trzech placówkach akademickich, to udział w konferencjach turkologicznych deklarują nie tylko
turkolodzy, ale też historycy, politolodzy,
slawiści, poloniści, kulturoznawcy. Uczestniczą w nich także doktoranci i dydaktycy

Ze zbiorów Instytutu Orientalistyki UJ

K

Od lewej: kierownik Katedry Turkologii – prof. Ewa Siemieniec-Gołaś oraz dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ
– prof. Barbara Michalak-Pikulska
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Uczestnicy konferencji w sali wykładowej
Instytutu Historii UJ

pochodzenia, która przybyła z różnych
zakątków Polski i Litwy. W wydarzeniu
uczestniczyli także przedstawiciele Fundacji Karaimskie Dziedzictwo. Tak liczna
obecność polskich i litewskich Karaimów
była wyrazem pamięci i hołdem złożonym zmarłemu przed 35 laty wybitnemu
krakowskiemu turkologowi karaimskiego
pochodzenia – prof. Włodzimierzowi
Zajączkowskiemu, któremu konferencja
została poświęcona.
W programie przedsięwzięcia znalazły
się nie tylko wystąpienia naukowe prezentujące bardzo szeroki wachlarz tematyczny.
Barwnym dodatkiem tej naukowej imprezy
był również koncert przygotowany przez
trzy młode absolwentki klasy śpiewu
i fortepianu wyższych szkół muzycznych:
Małgorzatę Tompolską (sopran), Agatę
Pawlinę (mezzosopran) oraz Kamilę Łopatkę (fortepian). Artystki wykonały utwory
europejskiej muzyki klasycznej zawierające
orientalne tematy i motywy, jak aria Blondy
z Uprowadzenia z seraju czy rondo Alla
Turca Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Niekwestionowanym walorem konferencji turkologicznych jest niezwykła różnorodność omawianych problemów, które
wciąż zasługują na uwagę i wymagają

Andrzej Kalinowski

Od lewej dr Marzena Godzińska podczas rozmowy z Emilią Zajączkowską-Łopatto

dalszych, pogłębionych badań. Tematyka
tegorocznych wystąpień była również bardzo zróżnicowana – począwszy od szczegółów biograficznych przybliżających postać prof. Włodzimierza Zajączkowskiego,
przez szeroko rozumianą problematykę
karaimoznawczą, tatarską, historyczną,

Uczestnicy konferencji. Od prawej dr Renata Gadamska-Serafin
oraz dr hab. Stefan Gąsiorowski

językoznawczą, politologiczną, literaturoznawczą czy kulturoznawczą. Zaprezentowana w wystąpieniach prelegentów
skala problematyki świata tureckiego, jak
i udział przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych, których badania wiążą się
z szeroko rozumianą tematyką turecką,

świadczą o potrzebie rozszerzania przestrzeni badawczej i wyznaczania dalszych
kierunków badań świata tureckiego w wymiarze interdyscyplinarnym.

Ewa Siemieniec-Gołaś

Katedra Turkologii Instytutu Orientalistyki UJ

RESEARCH APPROACHES IN IRANIAN STUDIES:
IRAN AND POLAND 2017
I

nstytut Orientalistyki UJ gościł w dniach
10–11 maja 2017 kilkudziesięcioosobową delegację irańskich naukowców reprezentujących różne ośrodki badawcze,
między innymi Uniwersytet Teherański,
Kermański i Isfahański. Powodem, dla
którego zjechali oni pod Wawel, była
krakowsko-teherańska konferencja Research Approaches in Iranian Studies: Iran
and Poland (RAIS 2017), organizowana
przez Zakład Iranistyki UJ, Uniwersytet
Teherański oraz instytut wydawniczy
Negarestan-e Andisze, działający przy stołecznym uniwersytecie. W skład komitetu
organizacyjnego konferencji wchodzili ze
strony polskiej dr Renata Rusek-Kowalska
(UJ), Soraja Musawi (UJ) oraz dr Hamed

Kazemzade (UW), ze strony irańskiej –
dr Sadeq Hejdarijan (Uniwersytet Teherański), dr Sadeq Hodżdżati (Instytut
Nauk Humanistycznych i Kulturalnych
w Teheranie) oraz dr Babak Ruholamini
(Uniwersytet Pedagogiczny w Teheranie).
Główną ideą przyświecającą organizatorom była wymiana doświadczeń, poszerzanie warsztatu, a także chęć poznania
najnowszych kierunków badań polskich
i irańskich naukowców. Pretekstem stała
się chęć upamiętnienia postaci przedwcześnie zmarłego dr. Marka Smurzyńskiego
(1954–2009) – wykładowcy w Zakładzie
Iranistyki UJ, tłumacza poezji perskiej
i propagatora twórczości Wisławy Szymborskiej w Iranie.

Gości dwudniowej konferencji przywitała w języku perskim prodziekan Wydziału Filologicznego UJ dr hab. Dorota Szumska. Po niej wystąpiła kierownik Zakładu
Iranistyki UJ prof. Anna Krasnowolska,
która, między innymi, przedstawiła osiągnięcia krakowskich iranistów, a następnie
Sejjed Ali Moudżani – radca kulturalny
ambasady Iranu w Berlinie, który zaprosił równocześnie studentów krakowskiej
iranistyki do udziału w warsztatach
2. Iranistik Forum. Kunst, Kultur, Literatur
& Gesellschaft im Iran während der Qadscharen-Dynastie, organizowanych przez
Ambasadę Iranu i Dom Irański (Iran-Haus,
Chane-je Iran) w Berlinie na przełomie
czerwca i lipca 2017; jego zaproszenie
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ulatszahi – irański polonofil, tłumacz literatury polskiej na perski, współpracujący
z warszawską iranistką Ivonną Nowicką.
Drugiego dnia konferencji wyświetlono
film Krzyż i mitra w reżyserii Mohammada
Moqaddama, dokumentujący ślady mitraizmu w Europie i Azji. Po filmie miała
miejsce dyskusja z jego twórcą.
W czasie zakończenia pierwszego dnia
konferencji wystąpił ambasador Islamskiej
Republiki Iranu w Polsce Ramin Mehmanparast, który poruszył, między innymi,
kwestię dynamicznie rozwijających się
dziś kontaktów polsko-irańskich, a także
poinformował zebranych o planowanym
podpisaniu umowy partnerskiej między
Krakowem a Isfahanem.
Punktem podsumowującym krakowsko-teherańskie spotkanie naukowe był
wykład Sejjeda Alego Moudżaniego zatytułowany The World of Iranistik – The
problems between Iranian Studies and
Studies of Iranians oraz panel dyskusyjny
Iranian Studies in Poland – Polish Studies
in Iran, prowadzony w języku perskim,
którego moderatorem była prof. Anna
Krasnowolska (UJ). Głównym tematem
poruszanym w czasie panelu były przyszłość polskiej iranistyki oraz możliwość
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rozwoju nieistniejącej wciąż irańskiej polonistyki; uczestnicy podkreślali konieczność utworzenia studiów polonistycznych,
zwłaszcza w kontekście dużego zainteresowania polską literaturą, teatrem Jerzego
Grotowskiego czy filmem Andrzeja Wajdy
i Krzysztofa Kieślowskiego.
W ramach programu irańscy goście
zwiedzali Muzeum UJ, a także zostali
oprowadzenie po zabytkach Krakowa,
zobaczyli obóz koncentracyjny Auschwitz.
W czasie dwóch ostatnich wycieczek
w rolę przewodników wcielili się studenci
krakowskiej iranistyki.
Wymiernym efektem konferencji było
nie tylko nawiązanie nowych kontaktów
naukowych, wymiana doświadczeń czy
bliższe poznanie dorobku badawczego
drugiej strony, lecz także podpisanie
oficjalnej umowy między Wydziałem
Filologicznym UJ a Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Teherańskiego
o współpracy, wymianie studentów i kadry
naukowej.

Anna Krasnowolska
Mateusz M. Kłagisz
Soraja Musawi

Instytut Orientalistyki UJ

Mohammad Moqaddam

spotkało się z żywym odzewem ze strony
studentów.
W czasie konferencji wygłoszono
w sumie dwadzieścia osiem wystąpień
w języku angielskim i perskim – czternaście przedstawili badacze irańscy i tyle
samo polscy: z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego. W wystąpieniach
irańskich gości dominowały tematy kontaktów polsko- i wschodnioeuropejsko-irańskich, takie jak historia stosunków
polsko-irańskich, przekłady Koranu na
język polski czy wpływ manicheizmu na
europejskie ruchy gnostyczne. Krakowscy
iraniści zaprezentowali swoje najnowsze
badania nad językami, literaturą i kulturą
świata irańskiego, wykraczające poza granice współczesnego Iranu, bo obejmujące
także problematykę kurdyjską, afgańską
i tadżycką.
Uzupełnieniem programu konferencji
były trzy projekcje filmowe. Pierwszego
dnia wyświetlono dwa filmy. Autorem
pierwszego, Iran: A Cinematographic
Revolution (2007) – dokumentalnej podróży przez historię irańskiego kina i jego
twórców, jest Nader Takmil Homajun.
Autorem drugiego, poświęconego postaci
Marka Smurzyńskiego, jest Alireza Do-

POLITYKA ZAGRANICZNA USA PO WYBORACH 2016

Pixabay

Wykład prof. Petera J. Katzensteina z Cornell University

a Uniwersytecie Jagiellońskim gościł
prof. Peter J. Katzenstein z, należącego do prestiżowej Ligii Bluszczowej (Ivy
League), Cornell University. W trakcie
swojego pobytu w Krakowie 23 maja 2017
wygłosił wykład oraz poprowadził warsztaty
dla młodych wykładowców. Przyjazd prof.
Katzensteina był możliwy dzięki współpracy
krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, programu BA in International Relations and Area
Studies oraz Instytutu Nauk Politycznych i
Stosunków Międzynarodowych UJ.
Warto zaznaczyć, że prof. Katzenstein
został uznany w 2012 roku przez uczestników ankiety Teaching, Research, and Policy
Views of International Relations Faculty in
20 Countries za jednego z dziesięciu najważniejszych teoretyków w nauce o stosunkach
międzynarodowych. Posiada on także bogate
doświadczenie w nadzorowaniu projektów
naukowych i wydawniczych.
Wykład odbył się w auli Collegium
Novum, a tematem wystąpienia prof. Petera
J. Katzensteina były nowe kierunki polityki
zagranicznej USA po wyborach z 2016 roku.
Spotkanie otworzył i przedstawił sylwetkę gościa z USA prof. Andrzej Mania,
przewodniczący krakowskiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego PTSM.

Na wstępie swojego wykładu prof.
Katzenstein zwrócił uwagę, że Donaldowi
Trumpowi udało się w 2016 roku powtórzyć sukces Baracka Obamy z 2008 roku i
zmobilizować do udziału w wyborach tych
obywateli USA, którzy wcześniej nie głosowali. Zapewniło mu to głosy niezbędne do
zwycięstwa (w trzech kluczowych stanach
wygrał przewagą łącznie wynoszącą mniej
niż 100 tysięcy głosów). Zwycięstwo Trumpa stworzyło wyjątkową sytuację dla Partii
Republikańskiej, która po
raz pierwszy od 2007 roku
kontroluje równocześnie
Biały Dom, Senat i Izbę
Reprezentantów. Sama prezydentura Trumpa wywołała
zaś niespotykaną wcześniej
skalę inicjatyw obywatelskich i protestów społecznych ze strony środowisk
liberalnych. Powoduje to
stopniową erozję instytucji
systemu politycznego USA,
które ulegają polaryzacji politycznej lub są niewydolne,
jak na przykład Kongres.
Znaczącą część swojego
wystąpienia prof. Katzenstein
poświęcił analizie stanu
współczesnego konserwatyzmu w USA, z którym ma
Prof. Peter J. Katzenstein
podczas wykładu

być związana rządząca obecnie w USA
Partia Republikańska. Zwrócił on uwagę
na różnice między konserwatyzmem doby
Ronalda Reagana a obecnym: między innymi dawny konserwatyzm zakładał ograniczenie wydatków budżetowych, nowa
jego odmiana nie przewiduje redukowania
deficytu budżetowego. Zaś w zakresie polityki zagranicznej coraz większa liczba wyborców Partii Republikańskiej jest gotowa
pozytywnie postrzegać Władimira Putina.
Anna Wojnar

N
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Magdalena Kania

Anna Wojnar

ki do trzech głównych
bohaterów filmu Sergio
Leone z 1966 roku zatytułowanego Dobry, zły
i brzydki. W zależności
od momentu swojej historii działania Stanów
Zjednoczonych na arenie
międzynarodowej były
nastawione na: bogacenie Spotkanie poprowadził prof. Andrzej Mania
się, ale bez naruszania
zasad międzynarodowych i bez sięgania po nowego prezydenta do wynegocjowania
środki wojskowe w innych przypadkach krótkoterminowo korzystnych dla USA
niż obrona własna lub tychże zasad; dążyły porozumień, bez uwzględniania długofado bogacenia się za wszelką cenę, nawet lowych konsekwencji takich działań.
jeśli oznaczało to łamanie zasad porządku
Po wykładzie prof. Katzenstein odpomiędzynarodowego; w zależności od tego, wiedział na wiele pytań zadanych przez
co było korzystne dla nich w danej chwili, słuchaczy. Tę część spotkania moderował
były gotowe popierać ład międzynarodowy dr Marcin Grabowski z Katedry Historii
lub też go podważać.
Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej
Z tej perspektywy Profesor wskazał, UJ. Wystąpienie gościa z Cornell Uniże jeśli chodzi o politykę zagraniczną versity spotkało się z dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim około
100 osób, które wypełniły aulę Collegium
Novum UJ.
Natomiast warsztaty odbyły się
w Sali pod Belkami Collegium Maius UJ,
a uczestniczyli w nich młodzi badacze
Europy Środkowej i Wschodniej. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące
projektowania badań oraz publikowania
ich wyników w międzynarodowych wydawnictwach naukowych.
W warsztatach udział wzięli: dr Karol
Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski), Mateusz Filary (Akademia
Ignatianum w Krakowie), Tibor Hargitai
(Uniwersytet Korwina w Budapeszcie),
Magdalena Kania (Uniwersytet Jagielloński), dr Magdalena Kozub-Karkut,
dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet JagielWykład odbył się w auli Collegium Novum
loński) oraz Rafał Wiśniewski (Uniwersytet
dla USA porozumień z państwami autorytar- Donalda Trumpa, to obecnie urzędujący im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
nymi, niż był na to gotowy Barack Obama. prezydent jest najbliżej trzeciego modelu,
Spotkanie to było kontynuacją wcześProfesor Katzenstein porównał istnie- ale widać w nim także elementy drugiego. niejszych tego typu przedsięwzięć skierojące w polityce zagranicznej USA kierun- Znajduje to szczególny wyraz w dążeniu wanych do młodych naukowców z Europy
Środkowej i Wschodniej z udziałem czołowych przedstawicieli nauki o stosunkach
międzynarodowych w świecie. Organizatorem poprzednich spotkań, odbywających
się na Uniwersytecie Warszawskim, była
dr hab. Anna Wojciuk, a prowadzili je prof.
Knud Erik Jørgensen (2012) oraz prof.
Stefano Guzzini (2014 i 2015).
Anna Wojnar

Dodatkowym problemem jest obecność
w działaniach Trumpa uprzedzeń rasowych,
co nie oznacza, że jego zwolennicy są rasistami, ale że wielu z nich jest otwartych
na tego typu argumenty. Wynikiem takich
uprzedzeń są działania Trumpa na rzecz
zbudowania muru na granicy z Meksykiem
oraz postrzeganie islamu jako głównego
zagrożenia dla istnienia USA.
Chociaż Federacja Rosyjska i Chińska
Republika Ludowa przyjęła zwycięstwo
Trumpa z radością, licząc, między innymi,
na ograniczenie promocji demokracji i praw
człowieka przez USA, to były to przedwczesne wnioski. Prezydentura Trumpa może
doprowadzić do wzrostu nastrojów antyrosyjskich i antychińskich w USA, choćby z
uwagi na to, że państwa te nie popierają w
pełni amerykańskiego stanowiska w sprawie Korei Północnej. Jednocześnie jednak
prezydent Trump będzie o wiele bardziej
zainteresowany zawieraniem korzystnych

Tomasz Pugacewicz

Katedra Historii Dyplomacji i Polityki
Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych UJ

Prof. Peter J. Katzenstein
z uczestnikami warsztatów

PROFESOR JAN SAMEK
Miłośnik i badacz zabytków i dzieł sztuki
młodych adeptów historii sztuki. Została
przygotowana w związku z przypadającą
w tym roku 10. rocznicą jego śmierci. Ideą
wystawy jest przybliżenie postaci prof.
Jana Samka jako naukowca, pedagoga,
pasjonata – człowieka kochającego piękno, a także w kontekście „korzeni rodzinnych”, realiów epoki, w której dorastał
i kształcił się. Wśród najważniejszych jego
Jan Samek – wykład dla studentów UJ
w skarbcu w kościele Mariackim
Jan Samek z Tadeuszem Chrzanowskim, objazd
redakcyjny powiatu przemyskiego do Katalogu
zabytków sztuki w Polsce; 1956

prac należy wymienić, poczynając od 1956
roku, katalogi zabytków sztuki w Polsce –
efekt trwającej wiele lat współpracy Jana
Samka z prof. Adamem Bochnakiem,
w tym Kościoły i klasztory Śródmieścia.
Kraków, potem kolejne 14 tomów Katalogu zabytków sztuki w Polsce województwa katowickiego (współredakcja
z żoną). W ramach współpracy z Polskim
Słownikiem Biograficznym napisał też
liczne biografie artystów. Kolejne książki
to: Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy
nowożytne, Polskie rzemiosło artystyczne.
Średniowiecze, Skarby Jasnej Góry (19
edycji w pięciu językach), Klejnoty Jasnej
Góry (dwa wydania), Kościół Mariacki,
Dzieje złotnictwa w Polsce, Skarbiec
Bazyliki Mariackiej w Krakowie, Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie,
Collegium Novum UJ, Collegium Sanockie
UJ, Dzieje sztuki żydowskiej w Polsce
(współautorstwo z żoną), Dzieje sztuki
polskiej dla pedagogów, cykl „Sztuka
i pedagogika”.
Na wystawie będą po raz pierwszy
prezentowane zdjęcia, dokumenty z archiwum rodzinnego, a także opracowania
naukowe i kolekcje. Sukcesorem dorobku
naukowego prof. Samka jest córka Elżbieta Anna Sadkowski, która przygotowała
ekspozycję wspólnie z wicedyrektorem
Muzeum Piotrem Bujakiewiczem. Warto
także odwiedzić stronę poświęconą Profesorowi: www.samkoviana.pl

Red.

Jan Samek, objazd redakcyjny
powiatu hrubieszowskiego
do Katalogu zabytków sztuki w Polsce; 1956
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Fot. Z archiwum Elżbiety Anny Sadkowski

„Wszystko, co piękne”. Pasje profesora Jana Samka to tytuł wystawy, którą
można oglądać do 30 września na terenie
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny
w dworze z Drogini w Wygiełzowie pod
Krakowem. Wystawa opowiada o życiu
i pasjach wybitnego krakowskiego historyka sztuki, autora licznych rozpraw
naukowych, nauczyciela wielu pokoleń

Widziana od strony krakowskich Plant niezachowana brama stadionu zbudowanego z okazji zlotu sokolstwa w Galicji przypadającego w okresie obchodów
500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, miejsce licznych wydarzeń sportowych; Kraków, Błonia, lipiec 1910

Z
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chitektury, historii sztuki oraz zarządzania
w sektorze turystycznym, dobitnie unaoczniła jej uczestnikom potrzebę szerokiego –
wykraczającego poza rozważania stricte

prawnicze – ujmowania problematyki
ochrony dziedzictwa kultury w jej analizie teoretycznej oraz przy formułowaniu
postulatów de lege ferenda.

Paweł Adamiec

agadnienie ochrony dziedzictwa kulturowego stanowi jeden z najdonioślejszych przykładów obrazujących sytuację,
w której realizacja zadań w zakresie
kształtowania rzeczywistości społecznej
wymaga ścisłego współdziałania reprezentantów wielu – pozornie odległych od
siebie – dziedzin nauki. Potwierdzenie
opisanego zjawiska stanowiły obrady
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Prawne formy ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami” pod
tytułem Prawo ochrony dóbr kultury jako
narzędzie innowacyjności turystycznej
w strukturach lokalnych. Przedsięwzięcie
zostało zorganizowane 12 maja 2017
w salach obrad Rady Miasta Krakowa oraz
w reprezentacyjnych pomieszczeniach
Pałacu Larischa, budynku Wydziału Prawa
i Administracji UJ. Interdyscyplinarność
debaty naukowej, prowadzonej przy
udziale przedstawicieli teorii oraz praktyki
różnych dyscyplin naukowych: prawa,
administracji, konserwacji zabytków, ar-

Z prywatnych zbiorów
Piotra Dobosza

PRAWO OCHRONY DÓBR KULTURY
JAKO NARZĘDZIE INNOWACYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ
W STRUKTURACH LOKALNYCH

Ceremonia wręczenia dr. hab. Markowi Mączyńskiemu egzemplarza książki Józefa Hałysa
Polska piłka nożna 1918–1926 przez dr. hab. Piotra Dobosza oraz Leszka Śledzionę

Paweł Adamiec

Konferencja została zorganizowana
przez Koło Naukowe Prawnej Ochrony
Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki
Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką dr. hab. Piotra
Dobosza, prodziekana Wydziału Prawa
i Administracji UJ. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objęli: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny republiki Azerbejdżanu w Polsce J.E. Hasan Hasanov,
przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider, prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Jerzy Pisuliński,
Krajowa Reprezentacja Samorządowych
Kolegiów Odwoławczych oraz Katedra Zarządzania w Turystyce UJ (od 1 maja 2017
Instytut Przedsiębiorczości UJ). Patronat
medialny nad konferencją objęły kwartalnik
prawniczo-administracyjny „CASUS” oraz
miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Alma Mater”.
Witając przybyłych do sali obrad Rady
Miasta Krakowa uczestników konferencji,
wiceprzewodnicząca RMK oraz przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków RMK dr Małgorzata Jantos wyraziła
przekonanie o doniosłości, dokonywanego
na Wydziale Prawa i Administracji UJ, procesu pogłębiania i przekazywania wiedzy
o prawie ochrony zabytków oraz zasadności
rokrocznego prowadzenia poświęconych
tym zagadnieniom obrad konferencyjnych
właśnie w Krakowie i właśnie w zabytkowych i posiadających niezwykle bogatą historię salach obrad Rady Miasta Krakowa.
Otwierające obrady sesji plenarnej konferencji wystąpienie ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Polsce J.E. Hasana Hasanova
zilustrowało licznie zebranej publiczności
niezwykle szerokie i barwne dziedzictwo
kulturowe Republiki Azerbejdżanu oraz –
zaskakująco bogate – powiązania historyczne i kulturowe tego kraju z Polską.
W kolejnym wystąpieniu, Estetyka prawa:
prawo jako narzędzie estetyzacji przestrzeni publicznej, dr hab. Kamil Zeidler,
profesor Uniwersytetu Gdańskiego, zarysował swoje refleksje na temat paradoksu
współwystępowania zjawisk estetyzacji
przestrzeni publicznej za pomocą prawa
oraz – równoczesnej – deestetyzacji sztuki.
Reprezentująca Instytut Przedsiębiorczości
UJ dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska
w referacie Innowacyjność w turystyce
zasygnalizowała uczestnikom konferencji
rolę prawa ochrony dóbr kultury jako zewnętrznej determinanty innowacyjności

Obrady konferencyjne. W pierwszym rzędzie od lewej dr hab. Kamil Zeidler, profesor UG,
dr hab. Mateusz Stępień oraz dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska

turystyki w Polsce, a co za tym idzie –
bardzo istotnego czynnika oddziałującego
na rozwój tego sektora gospodarki. Doktor
habilitowany Mateusz Stępień w wystąpieniu Zaniedbane znaczenie architektury
sądowej przedstawił dotychczasowe efekty
badań prowadzonych w Katedrze Socjologii Prawa UJ, dotyczących powiązań
pomiędzy zewnętrzną oraz wewnętrzną
architekturą budynków sądów a jakością
oraz kierunkiem zapadających w ich murach orzeczeń. Zamykając sesję plenarną
konferencji, dr hab. Piotr Dobosz oraz mgr
Leszek Śledziona na bazie promocji książki Józefa Hałysa (pod redakcją naukową
P. Dobosza i L. Śledziony, recenzja
– dr hab. Marek Mączyński) Polska piłka
nożna 1918–1926 (2 t., Kraków 2017)
zaprezentowali słuchaczom zagadnienie – wpisującego się w szerszy kontekst
dziedzictwa kulturowego – dziedzictwa
piłkarskiego, dokonując jego definicji,
egzemplifikacji oraz postulując jego pogłębione badania i ochronę.
Popołudniowe obrady konferencyjne
odbyły się w ramach trzech – trwających
równocześnie – paneli, podczas których
poruszano rozliczne zagadnienia związane
z ochroną dziedzictwa kulturowego, prezentowane przez przedstawicieli ośrodków
akademickich z całej Polski (Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Politechnika
Krakowska, Politechnika Łódzka, Instytut
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk),
a także przez reprezentantów administracji
rządowej i samorządowej (Rada Miasta
Krakowa, Wojewódzkie Urzędy Ochrony

Zabytków w Krakowie oraz w Szczecinie).
Bardzo interesującym punktem konferencji był zorganizowany w sali obrad Rady
Miasta Krakowa panel konserwatorski,
podczas którego małopolski wojewódzki
konserwator zabytków dr inż. arch. Jan
Janczykowski oraz miejski konserwator
zabytków w Krakowie mgr inż. arch. Jerzy
Zbiegień zaprezentowali przybyłym z całej
Polski uczestnikom konferencji aktualne,
a niezwykle doniosłe dla Krakowa zagadnienie konserwatorskie, jakim jest sprawa
hotelu Cracovia.
Przebieg obrad konferencyjnych oraz
dyskusje kuluarowe wyraźnie potwierdziły
potrzebę cyklicznych interdyscyplinarnych spotkań naukowych poświęconych
prawu ochrony dziedzictwa kulturowego.
Dokonująca się podczas obrad konferencyjnych wymiana doświadczeń w sposób
bezsprzeczny wzbogaciła wiedzę i poglądy
uczestników konferencji i jako taka godna
jest kontynuacji. W imieniu organizatorów
już teraz pragnę więc serdecznie zaprosić
wszystkich zainteresowanych problematyką prawa ochrony dziedzictwa kulturowego, na kolejną – IV już – edycję konferencji
poświęconej tej tematyce, która odbędzie
się na Wydziale Prawa i Administracji UJ
wiosną 2018 roku. Doświadczenia dotychczasowych spotkań pokazują, że – zarówno
z przyczyn naukowych, jak i towarzyskich
– warto, by konferencje z cyklu „Prawne
formy ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami” stały się wydarzeniem na stałe
wpisanym w mapę spotkań środowisk naukowych w Polsce.

Witold Górny

Katedra Prawa Administracyjnego UJ
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Andrzej Mróz

UNIKATOWA KOLEKCJA STORCZYKÓW
W OGRODZIE BOTANICZNYM UJ

Anna Wojnar

Cymbidium – odmiana ozdobna
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Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego unikatowy
zbiór storczyków tropikalnych, znajdujący
się obecnie w przebudowanym i zmodernizowanym kompleksie szklarni, po raz
pierwszy w dziejach tej kolekcji został
udostępniony publiczności. Otwarcia kompleksu dokonał rektor UJ prof. Wojciech
Nowak 25 kwietnia 2017.
Kompleks dwóch szklarni typu holenderskiego został wybudowany w latach
50. XX wieku. Stąd wzięła się ich popularna nazwa: „Holenderka”. Niestety,
w ostatnim czasie szklarnie były już
w fatalnym stanie technicznym i wręcz
groziły zawaleniem. Przebudowa była
możliwa dzięki funduszom europejskim
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego (RPO WM
2014–2020).

Oficjalne otwarcie kompleksu szklarni
po remoncie. Od prawej rektor UJ
prof. Wojciech Nowak
i kierownik Ogrodu Botanicznego
prof. Józef Mitka; 25 kwietnia 2017

Anna Wojnar

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas zwiedzania obiektu

Jelski, powiększył kolekcję o kolejne gatunki, przysyłane przez niego z Ameryki
Południowej. Kolekcja mocno zubożała
w czasie obu wojen światowych. W czasie
drugiej wojny liczne cenne okazy zostały
wywiezione do siedziby ówczesnego gubernatora Franka na Wawel i do Krzeszowic, a w czasie ciężkiej zimy 1940/1941
wiele roślin, w tym liczne storczyki,
zginęło wskutek zaniechania opalania

szklarni. Po drugiej wojnie światowej, od
lat 50. kolekcja stopniowo wzbogacała się,
między innymi dzięki darom Edmunda
Garwolińskiego, miłośnika storczyków,
który przekazał ogrodowi około 50 okazów cennych storczyków brazylijskich,
a także dzięki okazom otrzymanym
z oranżerii istniejącej przy pałacu w Łańcucie. Wieloletnim przyjacielem ogrodu
był prof. Andrzej Smolarski, który przez

Andrzej Mróz

Kolekcja storczyków w krakowskim
Ogrodzie Botanicznym jest najstarszą
i najbogatszą kolekcją wśród polskich
ogrodów botanicznych. Jej początki
sięgają połowy XIX wieku. Do rozwoju
kolekcji w ogromnym stopniu przyczynił
się Józef Warszewicz (1812–1866), jeden
z pierwszych podróżników i zbieraczy
roślin, który w ówczesnym czasie pełnił
funkcję głównego ogrodnika w Ogrodzie
Botanicznym UJ. W latach 1844–1850
i 1850–1853 odbył on wyprawy do Ameryki Środkowej i Południowej, z których
przywiózł do Europy kilka tysięcy żywych okazów roślin tropikalnych, wśród
nich około 300 gatunków storczyków.
Rośliny te wzbogaciły europejskie kolekcje, między innymi także krakowski
ogród, który dzięki Warszewiczowi miał
wtedy najbogatszą kolekcję w swoich
dziejach. Ze zbiorów Warszewicza do
dziś przetrwał jeden gatunek storczyka:
Cyrtopodium andersonii, rozmnażany
wegetatywnie. Działalność Warszewicza
upamiętniają gatunki storczyków nazwane
jego imieniem, między innymi Cattleya
warscewiczii, Miltonia warscewiczii oraz
Brassia warscewiczii. Pod koniec XIX
wieku inny polski podróżnik, Konstanty

Storczyki mają specyficzne i zróżnicowane wymagania,
dlatego
też nr
uprawiane
są w dwóch szklarniach
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o zróżnicowanych warunkach klimatycznych, które obecnie kontroluje nowoczesny,
w pełni automatyczny system sterowania temperaturą, wilgotnością i oświetleniem

Anna Wojnar
Andrzej Mróz

Kolekcja storczyków tropikalnych liczy obecnie około 600 taksonów (gatunków, odmian i kultywarów),
pochodzących z różnych obszarów geograficznych i różnych siedlisk naturalnych

Jeden ze sposobów uprawy storczyków
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Stanhopea oculata

Andrzej Mróz

Anna Wojnar

Angraecum sesquipedale
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Andrzej Mróz

Miltonia warscewiczii

Anna Wojnar

wiele lat z własnych funduszy zakupywał
dla Ogrodu cenne okazy w sławnych zagranicznych kolekcjach. Inny sympatyk
ogrodu, Stanisław Weber, pozyskał dla
Ogrodu wiele cennych gatunków z kolekcji w wiedeńskim pałacu Schönbrunn.
Obecnie wiele nowych nabytków pozyskuje się dzięki darom, drogą wymiany lub
zakupów okazów pochodzących z licznie
powstałych w ostatnich latach polskich
prywatnych kolekcji.
Długoletnimi i bardzo zasłużonymi
opiekunami kolekcji storczyków byli od
lat 60. do końca lat 80. XX wieku mgr
inż. Bronisława Eminowicz oraz mgr inż.
Kazimierz Batko. Dzięki prowadzonym
pracom hodowlanym i wymianie z innymi
ogrodami botanicznymi doprowadzili oni
do ponownego rozkwitu kolekcji. Uzyskali
Vanda coerulea

także wiele cennych kultiwarów na bazie
własnych krzyżówek, szczególnie falenopsisów, katlei, cymbidiów i sabotków,
które dziś można oglądać w nowo otwartej
części ekspozycyjnej. Obecnie kolekcją
zajmują się ich uczennice i następczynie:
Grażyna Miszczyk i Janina Bilatczak.
Kolekcja storczyków tropikalnych
liczy obecnie około 600 taksonów (gatunków, odmian i kultiwarów), pochodzących z różnych obszarów geograficznych
i różnych siedlisk naturalnych. Są to
głównie storczyki epifityczne, pochodzące
z tropikalnych i subtropikalnych rejonów Ameryki, Azji i Afryki. Wśród nich
znaleźć można bardzo ciekawe storczyki
miniaturowe – rosnące na kawałkach kory
zawieszonych na rozpiętych siatkach,
a także storczyki o okazałych, czasem

mocno pachnących kwiatach. W kolekcji
są także liczne odmiany ozdobne, wśród
nich wiele bardzo cennych i pięknych
historycznych krzyżówek międzyrodzajowych i międzygatunkowych, zarejestrowanych na światowych listach.
Storczyki mają bardzo specyficzne
i zróżnicowane wymagania, dlatego też
uprawiane są w dwóch szklarniach o zróżnicowanych warunkach klimatycznych,
które obecnie kontroluje nowoczesny,
w pełni automatyczny system sterowania
temperaturą, wilgotnością i oświetleniem.
Mimo to konieczna jest także opieka doświadczonych ogrodników.
Kolekcja storczyków w starych szklarniach, między innymi z powodu ich ciasnoty, nie była udostępniana do zwiedzania
dla publiczności. Jedynie raz w roku, w listopadzie, w czasie intensywnego kwitnienia większości storczyków, od z górą 20 lat
organizowano dni otwarte kolekcji, które
cieszyły się ogromnym powodzeniem. Od
kwietnia 2017 roku część ekspozycyjna
szklarni jest otwarta, podobnie jak pozostałe szklarnie, codziennie z wyjątkiem
piątku. Zwiedzający mogą przez cały
sezon oglądać kolejno zakwitające gatunki
pochodzące z różnych kontynentów.

Maria Lankosz-Mróz

Ogród Botaniczny UJ
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BEZPIECZNE UŻYWANIE ZDJĘĆ
ZNALEZIONYCH W INTERNECIE

zy wklejanie fotografii
z internetu do artykułu
lub prezentacji jest zgodne
z prawem? To zależy. Ciągle
wzbudza kontrowersje to, czy
można swobodnie wykorzystywać cudze zdjęcia i grafiki, również te zaczerpnięte
z internetu, w tym zdjęcia
stockowe i grafiki wektorowe,
nawet jeśli odbywa się to z poszanowaniem zasad słynnego
prawa cytatu*. Warto więc wskazać na
dwie sytuacje, w których odwołanie się do
cudzych zdjęć/grafik będzie zgodne z prawem: jest to wykorzystywanie zdjęć, które
znajdują się w tzw. domenie publicznej,
oraz stosowanie zdjęć na podstawie licencji
Creative Commons (CC).

publicznej. I tak, 1 stycznia 2017 w domenie publicznej znalazły się, między
innymi, dzieła Herberta George’a Wellsa, Józefa Mehoffera, Gertrudy Stein czy
tłumaczenie Przygód dobrego wojaka
Szwejka Jaroslava Haška autorstwa Pawła Hulka-Laskowskiego.

DOMENA PUBLICZNA

CREATIVE COMMONS

Ogólnie rzecz ujmując, „domena
publiczna” to zbiór efektów twórczości,
z których można swobodnie korzystać, ponieważ nie są chronione prawem autorskim
majątkowym. Prawa te bowiem wygasły
lub twórczość taka nigdy nie była lub nie
jest w tym momencie przedmiotem prawa
autorskiego.
W jaki sposób upewnić się, czy dane
dzieło jest objęte domeną publiczną? Jedną
z metod jest posłużenie się stroną www.
domenapubliczna.org
Co roku w Dniu Domeny Publicznej,
1 stycznia, na całym świecie nowe zasoby
przestają podlegać ograniczeniom prawa
autorskiego i przechodzą do domeny
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Licencja Creative Commons (CC),
inaczej zwana licencją otwartą, upoważnia
użytkownika danego utworu (licencjobiorcę) do legalnego korzystania z niego
w sposób bezpłatny, w tym poza granicami
wytyczonymi przez przepisy o dozwolonym użytku (np. prawo cytatu). Na podstawie licencji CC można niemal dowolnie
używać, przesyłać, a nawet modyfikować
cudze zdjęcia, znalezione w licznych internetowych bankach zdjęć, opartych na
tej licencji.
„Niemal”, ponieważ należy szanować
podstawowe reguły, o ile tylko wyrażono
którąś z nich charakterystycznym oznaczeniem w rodzaju CC-BY czy CC-BY-SA.

Fot. Pixabay

C

Co one oznaczają? Po pierwsze, uznanie
autorstwa, czyli CC-BY. Mowa o poszanowaniu autorskich praw osobistych twórcy,
w szczególności przez podanie informacji
o autorze utworu (zdjęcia).
Drugim możliwym zastrzeżeniem jest
użycie niekomercyjne (CC-BY-NC). Z tym,
że jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane,
zdjęcia CC można używać do celów zarówno prywatnych, jak i zarobkowych.
Te utwory, których nie wolno przekształcać ani tworzyć na ich bazie nowych
dzieł (utworów zależnych), sygnuje się
symbolem CC-BY-ND.
Ostatnią zasadą jest to, że jeśli jednak
dopuszczono możliwość modyfikacji danych utworów, stworzone utwory zależne

mogą być rozpowszechniane wyłącznie na
takiej samej licencji jak utwór pierwotny
(CC-BY-SA).
Niezależnie od typu licencji, wykorzystując zdjęcia objęte CC, należy podać typ
licencji oraz – dla pełnego bezpieczeństwa –
wskazać link do treści licencji.

Fot. Pixabay

PODSUMOWANIE.
GDZIE SZUKAĆ BEZPŁATNYCH ZDJĘĆ?
Naukowiec, przygotowując publikację,
prezentację, wpis na blog czy materiały

dydaktyczne, niekiedy ma potrzebę odpowiedniej oprawy graficznej. Jeśli w danym przypadku nasze wątpliwości budzi
skorzystanie z prawa cytatu, nieodpłatne
grafiki, zdjęcia i ilustracje, jak schematy
techniczne, mapy, plany, flagi, godła, znaki, można znaleźć, przykładowo, w kilku
wartych polecenia bazach zdjęć, zawierających utwory z domeny publicznej lub
CC: otwartezasoby.pl, freeimages.com,
skitterphoto.com, kaboompics.com, gratisography.com, pixabay.com, foter.com, sxc.
hu, openphoto.net, stockvault.net, freepik.

com, freerangestock.com, magdaleine.co,
picjumbo.com, flickr.com, imcreator.com/
free, picjumbo.com, openclipart.org, digart.
pl, freeimages.co.uk, raumrot.com, beststockphotofree.com, publicdomainarchive.
com, publicdomainpictures.net, unsplash.
com, startupstockphotos.com, splitshire.
com, barnimages.com, superfamous.com

Mariusz Kusion
*

Na temat prawidłowego cytowania więcej w „Alma Mater”
nr 186 z 2016 roku (M. Kusion, Legalne cytowanie w pracy
naukowej, s. 52–53).
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UNIWERSYTECKA MAJÓWKA 2017

Fot. Anna Wojnar

Pracownicy UJ wraz z rodzinami uczestniczyli w tradycyjnej uniwersyteckiej majówce, która odbyła się 16 maja 2017 na
terenie Obserwatorium Astronomicznego UJ. Władze Uniwersytetu reprezentowali rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz
prorektorzy – prof. Stanisław Kistryn, prof. Jacek Popiel i prof. Armen Edigarian. Nie zabrakło licznych zabaw, gier i konkursów z nagrodami, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
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22 kwietnia

Prorektor A. Edigarian przywitał przyszłych
maturzystów podczas pisania próbnej matury z chemii, odbywającej się w Auditorium
Maximum, a zorganizowanej przez Wydział
Chemii UJ we współpracy z „Dziennikiem
Polskim”.

25 kwietnia

Prorektor D. Malec wzięła udział w jubileuszu prof. Stanisława Waltosia w Wyższej
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

26–27 kwietnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zorganizowanej w Gdańsku konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki
Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji
badawczych – kierunek i instrumenty
zmian.

27 kwietnia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w gali
towarzyszącej 25. Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych.

28 kwietnia

Rektor W. Nowak i prorektor J. Popiel
uczestniczyli w otwarciu wystawy 20 lat
po wizycie Jana Pawła II na Uniwersytecie
Jagiellońskim i w Kaplicy pierwszych męczenników Rusi Kijowskiej świętych Borysa
i Gleba Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie przed aulą
w Collegium Novum.

3 maja
Rektor W. Nowak, prorektorzy D. Malec
i S. Kistryn wzięli udział w uroczystości
złożenia kwiatów pod pomnikiem Hugona
Kołłątaja w rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja.

6 maja

Prorektor D. Malec wzięła udział w corocznym spotkaniu z emerytowanymi pracownikami Uniwersytetu.

9 maja
Prorektor A. Edigarian uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Jinan University,
dotyczącym przyszłościowej współpracy
pomiędzy uczelniami.

10 maja
Prorektor J. Popiel uczestniczył w uroczystej
sesji Rady Miasta Krakowa z okazji przyzna-

nia brązowego medalu Cracoviae Merenti
Studenckiemu Komitetowi Solidarności.

11 maja
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w Kielcach w sympozjum naukowym Znaczenie
systemu grantowego dla poprawy jakości
badań w Polsce z udziałem wicepremiera
i ministra nauki i szkolnictwa wyższego
dr. Jarosława Gowina, prezentując referat
Rola systemu grantowego w tworzeniu
wiodących ośrodków naukowych w Polsce.
Prorektor S. Kistryn, reprezentując Uniwersytet Jagielloński, podpisał umowę o
współpracy z Uniwersytetem w Nowym
Sadzie w Serbii, reprezentowanym przez
rektora prof. Dušana Nikolica i prorektor
prof. Snežanę Smederevac.

15 maja
Rektor W. Nowak i prorektor D. Malec uczestniczyli w spotkaniu z delegacją z Uniwersytetu w Trewirze, w skład której weszli prezydent
uczelni prof. Michael Jäckel, koordynator
współpracy z UJ prof. Alexander Bierich z
Wydziału Slawistyki oraz kierownik Działu
Współpracy Międzynarodowej Birgit Roser.
Rektor W. Nowak przewodniczył obradom
Konferencji Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z udziałem wicepremiera, ministra nauki i
szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina.
W spotkaniu uczestniczyli prorektorzy T. Grodzicki, D. Malec, S. Kistryn i J. Popiel.
Prorektor D. Malec uczestniczyła w sesji historycznoprawnej Polskiej Akademii Umiejętności poświęconej prof. Leonowi Janowi
Wachholzowi, w 150. rocznicę urodzin.
Prorektor S. Kistryn otworzył i uczestniczył
w pierwszym zebraniu Międzynarodowego
Komitetu Doradczego (IAB) MCB.

15–29 maja

Prorektor A. Edigarian przebywał z wizytą
na Uniwersytecie Indiana Bloomington.
Wizyta dotyczyła, między innymi, omówienia współpracy pomiędzy uczelniami
w zakresie wymiany studenckiej Erasmus+,
omówienia możliwości rozwoju nowych
technologii w edukacji oraz współpracy
naukowej w ramach tematyki badań grantu
Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

16 maja

Prorektor J. Popiel otworzył w auli Collegium Novum sesję naukową Studencki

Komitet Solidarności (1977–1980). Czterdzieści lat później.

17 maja

POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
Rektor W. Nowak otworzył w Auditorium
Maximum UJ międzynarodową konferencję Język i metoda. Język rosyjski w
badaniach lingwistycznych XXI wieku.
Rektor W. Nowak i prorektor S. Kistryn
uczestniczył w uroczystościach związanych z 25-leciem Funduszu Stypendialnego SYLFF w UJ.

18 maja
Rektor W. Nowak gościł na Uniwersytecie
Natalię Sołżenicynę, wdowę po wybitnym rosyjskim pisarzu i przewodniczącą
propagującej twórczość noblisty Fundacji
Aleksandra Sołżenicyna. W auli Collegium
Maius Natalia Sołżenicyna wygłosiła
wykład, w którym przybliżyła studentom
postać swojego męża.

18–20 maja

Prorektor S. Kistryn przewodniczył we
Wrocławiu obradom Uniwersyteckiej
Komisji Nauki KRUP.

22 maja
Rektor W. Nowak przewodniczył zorganizowanym w Warszawie obradom Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Prorektor D. Malec wzięła udział w uroczystości wręczenia Nagrody im. Iwana
Wyhowskiego w Pałacu Kazimierzowskim
na Uniwersytecie Warszawskim.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody PAU im. Erazma
i Anny Jerzmanowskich prof. Krzysztofowi
Pendereckiemu.

23 maja
Rektor W. Nowak otworzył w Auditorium
Maximum UJ międzynarodową konferencję
zorganizowaną przez Katedrę Arabistyki UJ
Słowiańszczyzna a świat arabski. Wzajemne
relacje: literatura – język – historia.
Prorektor S. Kistyn przyjął wizytę delegacji
z Politechniki Moskiewskiej oraz Moskiewskiej Agencji Innowacyjności.

24 maja
Rektor W. Nowak przyjął w Collegium
Novum wizytę ambasador Węgier Orsolyi
Zsuzsanny Kovacs.
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25–26 maja

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zorganizowanej w Łodzi konferencji programowej
Narodowego Kongresu Nauki Finansowanie
nauki i szkolnictwa wyższego, prowadząc
panel tematyczny Parametry finansowania
uczelni.

INNE WYDARZENIA
8 maja
Uniwersytet Jagielloński awansował w
rankingu Reutersa Europe’s Most Innovative Universities 2017 i pozostaje jedyną
uczelnią z Polski oraz z Europy Środkowo-Wschodniej, która została zaliczona
do tego prestiżowego grona. Listę 100
najbardziej innowacyjnych europejskich
szkół wyższych, na podstawie analizy publikacji naukowych i danych patentowych
z lat 2010–2015, po raz drugi opracowała
agencja Thomson Reuters.

11 maja
Przebudowa akademików CM UJ w Krakowie została laureatem nagrody Top
Inwestycje Komunalne 2017. Wyróżnienie przyznano podczas IX Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach
(EEC – European Economic Congress),
doceniając oddane do użytku w minionej
dekadzie najlepsze inwestycje komunalne
zrealizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

12 maja
W Sali Senackiej Collegium Nowodworskiego podpisano bilateralną umowę Memorandum of Understanding on Academic and Research Co-operation, dotyczącą współpracy
pomiędzy UJ CM a McMaster University w
Kanadzie. Przedmiotem umowy jest kontynuacja dotychczasowej współpracy w
dziedzinie dydaktyki i badań naukowych,
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opracowanie programów edukacyjnych,
szkoleniowych oraz promowania wymiany
studentów i kadry naukowej.
W Międzynarodowym Centrum Kultury w
Krakowie odbyła się III edycja konferencji z
okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych zorganizowanej przez UJ CM we
współpracy z Ośrodkiem Bioetyki Naczelnej
Rady Lekarskiej. Wydarzenie poświęcone
było działalności komisji bioetycznych i ich
ważnej roli w prowadzeniu eksperymentów
medycznych, w tym badań klinicznych.
Stanowiło ono okazję do uczczenia 35-lecia
działalności Komisji Bioetycznej UJ – jednej z najstarszych w Polsce. Konferencję
otworzył pełnomocnik rektora UJ ds. nauki
i rozwoju w Collegium Medicum prof.
Marek Sanak.

17–20 maja

Na trzech wydziałach UJ CM odbył się cykl
wykładów i warsztatów „Oblicza kariery
2017”, których celem jest wsparcie w świadomym kształtowaniu ścieżki zawodowej. W
zajęciach uczestniczyło blisko 500 studentów
oraz absolwentów ze wszystkich kierunków.

kierunku lekarskiego Szkoły Medycznej dla
Obcokrajowców WL UJ CM, którzy ukończyli sześcioletni program dla absolwentów
college’ów/uniwersytetów (MD – „Medical
Doctor Program for College-university Students”). W gronie absolwentów były osoby
pochodzące z różnych krajów, między
innymi USA, Kanady, ale także z Polski.

25 maja
Odbyła się Gala VI Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego im. prof. Andrzeja
Szczeklika Przychodzi wena do lekarza z
udziałem pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM
prof. Beaty Tobiasz-Adamczyk.
Pierwszy w Polsce student otrzymał tytuł
doktora nauk medycznych. Rada Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum nadała tytuł doktora
studentowi VI roku kierunku lekarskiego
Mateuszowi Hołdzie. To pierwszy taki
przypadek w Polsce, kiedy student bez
tytułu magistra otrzymał tytuł doktora nauk
medycznych.

ZMARLI

19 maja
W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym
Wydziału Lekarskiego UJ CM odbyło się
IV Interdyscyplinarne Sympozjum Małoinwazyjne metody leczenia schorzeń stopy i
stawu skokowo-goleniowego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 160 uczestników –
ortopedów, reumatologów i fizjoterapeutów. Władze Uczelni reprezentowała
pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia
i współpracy międzynarodowej w CM prof.
Beata Tobiasz Adamczyk.

20 maja
W auli Collegium Novum odbył się Graduation Day 2017. Dyplomy odebrali studenci

Dr Jerzy Trybus – pracownik w Katedrze
i Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej
Terapii UJ CM. Zmarł 3 maja 2017.
Prof. Teresa Stelmaszyńska-Zgliczyńska –
emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Lekarskiego UJ CM. Od 1959 roku
związana z Instytutem Biochemii Lekarskiej.
W latach 1998–2007 kierownik Zakładu
Biochemii Ogólnej w Instytucie Biochemii
Lekarskiej UJ CM. Zmarła 19 maja 2017.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
nadane od stycznia do kwietnia 2017 roku
WYDZIAŁ PRAWA
I ADMINISTRACJI UJ
Doktoraty
Dominika Buch
Kuba Gąsiorowski
Rafał Kos
Grzegorz Szklarski
Hubert Wysoczański
Katarzyna Gajewska
Agata Cebera
Mariusz Fijałkowski
Rafał Guzik
Agnieszka Franczak
Tomasz Regucki
Habilitacje
Mariusz Krzysztofek
Radosław Flejszar
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Doktoraty
Mateusz Polak
Marta Szastok
Agnieszka Strojny
Martyna Wojdyła
Dominik Rogóż
Rafał Mazur
Delfina Jałowik
Michał Wanke
Elżbieta Ptak
Habilitacje
Przemysław Bąbel
Marek Pyka
Barbara Jabłońska
Dorota Pauluk
Agnieszka Wilczyńska

WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Doktoraty
Ryszard Tokarczuk
Emilia Smagur
Krzysztof Hipp
Justyna Pyz
Alicja Soćko-Mucha
Małgorzata Imiołek
Łukasz Oleszczak
Agnieszka Fulińska
Jerzy Wowczak
Bożena Kostuch

Habilitacje
Tadeusz Kopyś
Tytuły profesora
Wojciech Blajer
Jacek Poleski

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Doktoraty
Patrycja Duc-Harada
Rozalia Kośmider-Sasor
Anna Mleczek
Anna Okońska-Kasprzak
Justyna Romanowska
Natalia Chwaja
Emilia Hańczyk
Sabina Nowak
Adam Nowakowski
Anna Kowalcze-Pawlik
Habilitacje
Monika Surma-Gawłowska

WYDZIAŁ POLONISTYKI
Doktoraty
Izabela Nowak
Michalina Krytowska
Magdalena Marchaj
Karolina Kowalcze-Franiuk
Anna Kazimiera Folta-Rusin
Roman Włodek
Jadwiga Grudzień
Habilitacje
Grażyna Urban-Godziek
Urszula Chowaniec

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Doktoraty
Anna Kożuch
Tomasz Stebel
Przemysław Witaszczyk
Krzysztof Szczepaniec
Jacek Biernat
Paweł Strzempek

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Doktoraty
Piotr Brendel
Dongwei Gu
Grzegorz Sroka

Habilitacje
Dominik Kwietniak

WYDZIAŁ CHEMII
Doktoraty
Magdalena Golasik
Daniel Macina
Joanna Kryca
Urszula Kwolek
Tytuły profesora
Krzysztof Szczubiałka

WYDZIAŁ BIOLOGII
I NAUK O ZIEMI
Doktoraty
Łukasz Stachnik
Andrzej Chramiec-Głąbik
Patryk Mizia
Marta Tucharz-Grochot
Michał Filipiak
Ewelina Chrapusta
Habilitacje
Wojciech Bąba
Joanna Homa
Piotr Skórka
Stefan Bouzarovski
Hanna Drzymała-Celichowska

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Doktoraty
Paulina Gorlewska
Tomasz Czubek
Żaneta Kubic
Habilitacje
Roman Dorczak
Ewa Wójtowicz

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH

Doktoraty
Mirosław Waleczek
Magdalena Godowska
Michał Lipa
Agnieszka Grzechynka
Wiktor Hebda
Arkadiusz Nyzio
Piotr Obacz
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WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII
Doktoraty
Paulina Rybak
Karolina Seweryn-Ożóg
Milena Paw
Patryk Kuleta
Agnieszka Pierzyńska-Mach
Habilitacje
Sylwia Kędracka-Krok

WYDZIAŁ LEKARSKI
Doktoraty
Bogusław Gawęda
Weronika Kleczyńska-Szpakiewicz
Michał Natkaniec
Paweł Ślęczka
Jakub Bobrzyński
Ilona Palka
Przemysław Borowy
Joanna Jaworek-Troć
Aleksandra Matuszyk

Daniel Piotr Potaczek
Anna Wędrychowicz

Rafał Pokrowiecki
Dominika Salamon
Aleksandra Wieczorek
Mateusz Brózda
Mateusz Hołda
Henryk Liszka
Piotr Paluszek
Anna Wasielewska
Grzegorz Wilk

Tytuły profesora
Roman Pfitzner
Joanna Pera
Wojciech Jurczak
Bogdan Solnica

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Habilitacje
Olga Kruszelnicka-Kwiatkowska
Piotr Budzyński
Wadim Wojciechowski
Grzegorz Porębski
Krzysztof Tomaszewski
Rafał Andrzej Olszewski
Michał Pawlik
Łukasz Dobrek
Michał Jan Pędziwiatr
Joanna Natorska
Joanna Barbara Nazim
Małgorzata Anna Wójcik
Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
Wiesława Klimek-Piotrowska
Stanisława Bazan-Socha

Doktoraty
Przemysław Szafrański
Agata Grudzień
Habilitacje
Monika Papież
Klaudia Michalska
Joanna Gdula-Argasińska
Agnieszka Zagórska

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Doktoraty
Wioletta Skowron
Zbigniew Wajda
Małgorzata Mazur-Laskowska

OGRÓD DZIWNY
Drzewa w miniaturach średniowiecznych
Organizatorzy:

Drzewo jest naturalnym bohaterem wielu średniowiecznych miniatur,
choć często tylko jako dyskretny drugoplanowy aktor, na przykład
w scenach polowań z Livre de Chasse czy scenach biblijnych
takich jak spotkanie Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym
Chrystusem, sen Nabuchodonozora czy przedstawienie stworzenia świata.
Drzewa pojawiają się też na miniaturach średniowiecznych
jako pierwszoplanowi bohaterzy w traktatach, które zawierają opisy roślin. Przykładem takich dzieł są Tacuinum sanitatis –Sponsorzy:
średniowieczny podręcznik zdrowego stylu życia,
Historia Plantarum czy Tudor Pattern Book.
Wyobraźnia średniowiecznego miniaturzysty jest ogromna.
Stefan
Nie znajdziemy
dwóch takich samych drzew wśród niezliGawroński
czonych zachowanych rękopisów. Czasem drzewa są dziwne, niepasujące do znanych nam roślin.
Wystawę zorganizowaną w Bibliotece Jagiellońskiej (wejście
od ul. Oleandry 3) można oglądać do 28 lipca 2017.
Red.
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Dorota Jarząbek-Wasyl
Za kulisami
Narodziny przedstawienia
w teatrze polskim XIX wieku
Książka podejmuje temat instytucjonalnych
oraz indywidualnych przygotowań do spektaklu w trzech stałych teatrach polskich:
Warszawy, Lwowa i Krakowa, w XIX i na
początku XX wieku. Wyobraźmy sobie teatr,
w którym nie ma wielomiesięcznej „magii
prób” i rządzącego nią demiurga – nowoczesnego reżysera, a główni wykonawcy, wchodząc na deski sceniczne, są
już w połowie, jeśli nie u końca drogi do stworzenia postaci. Obracają
się w obszarze wspólnym: warsztatu, estetyki, obyczaju, pozostając
zarazem skrajnymi i zazdrosnymi indywidualistami, strażnikami
sekretów swego zawodu. Tytułowe kulisy to, z jednej strony, fundamenty
jednostkowej i totalnej pracy aktora nad rolą, z drugiej strony – zasady
działania zespołu teatralnego oraz sprawdzone mechanizmy produkcji
przedstawienia w XIX wieku.

Książka otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa
Badań Teatralnych za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o teatrze i widowiskach wydaną
w roku 2016.

Performatyka. Terytoria
pod redakcją Ewy Bal,
Dariusza Kosińskiego
Niniejsza książka – zgodnie z zamierzeniem –
nie stanowi mapy wydzielonego i zamkniętego obszaru wiedzy, lecz zbiór opowieści
o trasach, relacji z podjętych i przeprowadzonych wypraw. Wyłaniająca się z nich
performatyka to nie dyscyplina – określony,
zamknięty i poddany rygorom zestaw pojęć,
procedur, definicji i reguł, lecz otwarta i dynamicznie zmienna sieć praktyk badawczych oraz kierujących nimi
i przez nie wytwarzanych postaw. Zawiera relacje z wypraw w te
obszary, które w minionych pięciu latach przyciągnęły uwagę lub
które wręcz zostały odkryte i po raz pierwszy opisane jako terytoria
performatyki przez osoby identyfikujące się z krakowską Katedrą
Performatyki, a przede wszystkim – z właściwymi jej sposobami rozumienia i uprawiania umieszczonej w jej nazwie perspektywy. To
więc swoisty „dziennik pokładowy”, powstały w określonym czasie
i miejscu, stworzony przez określony zespół ludzi. Uznaliśmy, że
czas najwyższy wyłożyć całą tę „narzędziownię” i „pojęciownię”
na stół. Powiedzieć samym sobie: sprawdzamy, gdzie jesteśmy,
a jednocześnie udostępnić to wszystko innym, by ułatwić poznanie
podstaw tego, co robimy, i pokazać, o co w tej całej performatyce
w naszym pojęciu chodzi.

Ewa Bal
Lokalność i mobilność kulturowa teatru.
Śladami Arlekina i Pulcinelli
Teatr, będąc narzędziem wytwarzania obrazu
określonej kultury, uczestniczy w dyskursywnym procesie konstruowania związków artystów
i odbiorców z miejscem i wspólnotą. Związek
ten, jak staram się pokazać, domaga się jednak
sproblematyzowania z chwilą, gdy uwzględnimy postulowany przez Stephena Greenblatta
w jego manifeście mobilności kulturowej ruchomy i niepewny status składników kultury oraz ich zmienne funkcje
w różnych kontekstach i czasie. Zgodnie zatem z tytułem mojej książki
patrzę na włoski teatr i jego kulturową specyfikę z dwóch wzajemnie się
uzupełniających perspektyw. Traktuję go, z jednej strony, jako przykład
sztuki lokalnej, gdyż odwołuje się on do języka, pamięci, skojarzeń, historii, wrażliwości i światopoglądu konkretnej społeczności, związanej
z pewnym terytorium i miejscem. Z drugiej strony, krytycznie ustosunkowuję się do tej właściwości, pokazując, że artyści teatralni – prowadząc
od wieków życie podróżnicze – stanowili medium kulturowej mobilności
(jak chociażby zespoły komików włoskich w XVII i XVIII wieku w Europie) i przenosili ukształtowane w ramach swoich przedstawień reprezentacje lokalnych wspólnot poza granice własnego kraju, konfrontując
je z nowym odbiorcą. Pewne zaś elementy ich przedstawień, pozostające
w pamięci widzów i kronikarzy, świadectwa lub ich „resztki”, podróżując i zmieniając swoich użytkowników, objawiały z czasem swoje nowe
performatywności w kolejnych wcieleniach, niekoniecznie zbieżnych
z aktualnie definiowanym narodowym charakterem sztuki.
Tomasz Młynarski
Bezpieczeństwo energetyczne
i ochrona klimatu
w drugiej dekadzie XXI wieku
Niniejsza książka jest wieloaspektowa, przydatna i wartościowa, atrakcyjna zarówno pod
względem informacyjnym, jak i wyjaśniającym. Analizuje bowiem obecne i przyszłe
problemy w układzie globalnym, ukazując, że
realizacja celów przeciwdziałania zmianom
klimatu wymaga zarówno odzwierciedlenia
w politykach energetycznych poszczególnych państw – emitentów, jak
i regulacji w zakresie prawa międzynarodowego.
Ryszard M. Czarny
Agnieszka Szymańska
Europa dziennikarzy
Dyplomacja mediów i (post)narodowa
Europa w świetle wypowiedzi
niemieckich dziennikarzy prasowych
Unia Europejska znajduje się dziś na rozdrożu. W wielu kwestiach potrzebna jest, jak
się zdaje, zmiana sposobu myślenia o europejskiej wspólnocie, a także jej przebudowa.
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W związku z rozwojem sytuacji międzynarodowej: nawarstwianiem się
problemów gospodarczych strefy euro, rosnącą falą uchodźców oraz
stale obecnym zagrożeniem terroryzmem, kwestia przyszłości UE pozostaje wielką niewiadomą. Jednocześnie pytanie o stosunek do Unii
jest dziś pytaniem o to, czy w Europie nadal wierzy się, że dalsza polityczna integracja kontynentu ma sens. A może raczej uważa się, że
integracja Europy jest nazbyt kosztowna, a korzyści z niej płynące są
niewystarczające, by taki wysiłek podejmować?
W tej sytuacji warto zadać pytanie o to, jak o Europie myślą dziennikarze, będący – jako autorzy doniesień i publikacji dotyczących UE –
ważnymi liderami opinii na jej temat. Z uwagi na pozycję współczesnych
Niemiec w Europie szczególnie ciekawe wydaje się to, co na temat
przyszłości kontynentu i Unii sądzą dziennikarze niemieccy. Autorka
prezentuje wyniki badań obejmujących wywiady z nimi, które zostały
przeprowadzone w ramach projektu realizowanego we współpracy
z Instytutem Publicystyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji.
Piotr Czarnecki
Geneza i doktrynalny charakter
kataryzmu francuskiego (XII–XIV w.)
Książka porusza fundamentalne kwestie genezy oraz charakteru i ewolucji doktryny
francuskiego kataryzmu w kontekście coraz
bardziej popularnej interpretacji dekonstrukcjonistycznej, negującej zarówno wschodnie
korzenie kataryzmu i jego związki z wcześniejszymi wschodnimi herezjami – bogomilizmem i paulicjanizmem, jak i dualistyczny
charakter jego doktryny, co w skrajnej postaci prowadzi do konkluzji,
że coś takiego jak zorganizowana herezja katarska nigdy nie istniało.
W związku z tą rewolucyjną zmianą w postrzeganiu herezji katarskiej
niniejsza książka podejmuje dyskusję z podstawowymi założeniami
nowej interpretacji, konfrontując je z szerokim materiałem źródłowym,
dotyczącym zarówno francuskiego, jak i włoskiego czy niemieckiego
kataryzmu, a także wschodnich herezji dualistycznych – bogomilizmu
i paulicjanizmu. Pierwsza część analizuje kwestię genezy i wczesnej historii kataryzmu francuskiego, ukazując, że w świetle dostępnych materiałów źródłowych wciąż nie ma najmniejszych podstaw, aby wątpić
w jego wschodnią genezę i przede wszystkim w kluczowy wpływ bogomilizmu na jego powstanie. Część druga – na podstawie analizy źródeł o proweniencji zarówno katolickiej, jak i katarskiej – przekonuje, że
dualizm, zakorzeniony głęboko we wcześniejszych koncepcjach bogomilskich, odgrywał główną rolę w doktrynach katarskich doskonałych.
Sławomir Kapralski, Małgorzata Kołaczek,
Joanna Talewicz-Kwiatkowska
Kierunek – przyszłość.
25 lat wolności a Romowie
Książka wpisuje się w aktualną debatę nad
modelem demokracji, wielokulturowości europejskiej, praw mniejszości oraz imigrantów,
ich miejsca i roli w otwartych społeczeństwach obywatelskich. Jej przemyślana konstrukcja pozwala na połączenie i konfrontację
poglądów oraz sądów liderów romskich reprezentujących różne odłamy i wspólnoty romskie, a także poddanie ich
naukowej, systematycznej analizie. Jest to rzadki typ narracji, łączący
praktyków i teoretyków, działaczy i analityków, liderów i znawców
problematyki romskiej. Publikacja ważna, zawierająca obszerny
materiał empiryczny, źródło uporządkowanej, przemyślanej wiedzy na
temat przemian społeczności romskich w integrującej się i jednoczącej
Europie. Wynika też z lektury tej książki stara gorzka prawda, że
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najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. Tym samym jest to
rzecz o przekraczaniu granic, o swoistej transkulturowej wędrówce ku
społeczeństwu bez dyskryminacji, uprzedzeń i podziałów. To narracja
osadzona pomiędzy utopią i rzeczywistością, realiami a marzeniami,
chęciami i możliwościami. Na pierwszym planie lokują się jednak
żywi, prawdziwi ludzie, osadzeni głęboko w swoich środowiskach
kulturowych i społecznych.
Polecam tę książkę nie tylko czytelnikom związanym z ośrodkami naukowymi. Jest to opowieść o ludziach takich jak my, pragnących zmienić nie tylko swój, lecz także cudzy los. To publikacja nie tylko ważna
poznawczo, ale też zajmująca lektura, sprawozdanie z życia ludzi uwikłanych w dramatyczne meandry najnowszej historii.
Tadeusz Paleczny

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Leszek Konieczny, Irena Roterman,
Paweł Spólnik
Biologia systemów – strategia działania
organizmu żywego
Zintegrowany – pozwalający zrozumieć mechanizmy zjawisk i związków przyczynowo-skutkowych w biologii, a szczególnie
w biochemii – opis procesów biologicznych
w ujęciu systemowym. Sposób wykładu,
posługujący się wielokrotnie porównaniami i modelami ze świata makroskopowego,
uświadamia czytelnikowi istnienie jedności praw fizyki, chemii i biologii. Całość wyposażona licznymi rysunkami i schematami przemawiającymi do wyobraźni. Drugie wydanie tej książki uzupełniono dodatkowymi informacjami, wynikającymi z postępu wiedzy w kilku ostatnich
latach. Książka o wysokim stopniu interdyscyplinarności, adresowana
do zainteresowanych biologią, ale też medycyną, bioinformatyką, informatyką, automatyką, cybernetyką czy robotyką. Biologia systemów –
poszukująca wspólnego modelu dla procesów życiowych, wymaga bowiem współpracy specjalistów reprezentujących tak szerokie spektrum
specjalności.
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Muzeum Narodowe w Krakowie
The National Museum in Krakow
al. 3 Maja 1

Honorowy Patronat Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Honorary Patronage of the President
of the Republic of Poland Andrzej Duda

Wystawa dofinansowana ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu „Niepodległa”

Partnerzy
Partners

Mecenas Muzeum Narodowego w Krakowie
Patron of the National Museum in Krakow

Exhibition subsidized by the Ministry of Culture
and National Heritage as part of the Programme
“Independent Poland”

Wystawa towarzyszy 41. sesji
Komitetu Światowego Dziedzictwa.
The exhibition accompanies the 41st session
of the World Heritage Committee.

Patroni medialni
Media Partners

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 w stopce redakcyjnej 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 Wydziału Polonistyki UJ
przy ul. Gołębiej 20
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