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OD REDAKCJI
Nadchodzą spektakularne zmiany w szkolnictwie wyższym. 19 września 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, podczas Narodowego Kongresu Nauki, wicepremier,
minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił założenia projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy
2.0. – To ma być ustawa, która będzie służyła nie nam, politykom, nie kadrze naukowej, nie administracji uczelni, tylko
w pierwszej kolejności studentom, ich najlepszemu wykształceniu i przygotowaniu do zderzenia z rynkiem pracy – zapewniał
wicepremier podczas obrad Kongresu. Dodał, że powodzenie reformy szkolnictwa wyższego związane jest z gruntowną
zmianą systemu finansowania i zarządzania uczelniami.
Jak ocenia ten dokument środowisko? Generalnie pozytywnie, choć niektóre założenia wywołują kontrowersje. Nikt
chyba jednak nie ma wątpliwości, że nowa ustawa jest bezwzględnie potrzebna. – Środowisko chce lepszych rozwiązań,
zarówno strukturalnych, jak i finansowych, które sprostają wyzwaniom XXI wieku – podkreślał rektor UJ prof. Wojciech Nowak. – Jesteśmy gotowi na przyjmowanie zmian, bo zależy nam
na poprawie jakości nauczania, na wypracowaniu doskonałości naukowej, na równaniu do najlepszych. Zdaniem rektora
UJ ogólny zarys nowej ustawy spełnia oczekiwania środowiska
akademickiego, są jednak zapisy wymagające jeszcze dopracowania. Do takich należą, między innymi, kwestia podziału
zakresu obowiązków między senatem, rektorem i radą uczelni
czy podział uczelni na akademickie i zawodowe. Optymistyczny scenariusz zakłada, że
projekt trafi pod obrady rządu w drugiej połowie grudnia, a ustawa wejdzie w życie za rok.
O przewidywanych zmianach w ustawie, a także o tematach dyskusji, jakie odbywały się
podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie, można przeczytać w artykule otwierającym bieżące wydanie „Alma Mater”. W numerze ponadto warto zwrócić uwagę na teksty
informujące o działalności Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego, komercjalizacji badań naukowych spod znaku UJ, materiał przygotowany w związku z zakończeniem
realizacji programu wieloletniego Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a także na blok tekstów poświęconych Wydziałowi Geografii i Geologii –
nowemu wydziałowi UJ, który rozpoczął działalność 20 marca 2017, wyodrębniając się
z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.
Zachęcam również do wspomnień. Skłaniają do nich unikatowe fotografie, tworzące
ilustrowane kalendarium historycznych wydarzeń sprzed 20 lat, kiedy na Uniwersytecie
Jagiellońskim gościł Ojciec Święty Jan Paweł II. 8 czerwca 1997 w kolegiacie św. Anny
w Krakowie spotkał się ze środowiskiem polskiego świata nauki i kultury, a następnie na
dziedzińcu Collegium Maius z pracownikami Uniwersytetu i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. O silnych związkach Papieża z polskimi uczonymi pisze w swym artykule
prof. Franciszek Ziejka, ówczesny prorektor UJ, a o kulisach spotkania w kolegiacie opowiada w wywiadzie ówczesny proboszcz parafii św. Anny ksiądz infułat Władysław Gasidło.
Polecam również kolejny odcinek cyklu „Smak życia”, którego bohaterem jest tym razem
profesor nauk biologicznych Jan Marcin Kozłowski, laureat prestiżowej nagrody Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej. Wart uwagi jest też artykuł prof. Bogdana Zemanka poświęcony
rozważaniom, komu potrzebne są kwiaty, a także teksty o osiągnięciach pracowników UJ,
medalach, jubileuszach i wydarzeniach, którymi żyła Uczelnia w ostatnim okresie.
Zapraszam serdecznie z nadzieją na wiele kolejnych dobrych zdarzeń w rozpoczynającym się właśnie 654. roku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Rita Pagacz-Moczarska

ACTUALIA

KONSTYTUCJA DLA NAUKI
achowanie autonomii uczelni, wzmocnienie pozycji rektora, nowe zasady
ewaluacji jakości działalności naukowej,
zwiększenie roli statutu uczelni, zniesienie obowiązku habilitacji, nowe ścieżki
kariery akademickiej, nowy model kształcenia doktorantów, wydłużenie studiów
niestacjonarnych – to zaledwie kilka
wybranych założeń projektu nowej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
tzw. Ustawy 2.0, które 19 września 2017
przedstawił minister nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosław Gowin. Wydarzenie
miało miejsce w Centrum Kongresowym
ICE w Krakowie podczas Narodowego
Kongresu Nauki w obecności ponad
dwóch tysięcy przedstawicieli środowisk
naukowych z całej Polski.

Fot. Anna Wojnar

Z

Minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Wojciech Nowak

Uroczystość otwarcia NKN poprowadzili dyrektor
generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Anna Budzanowska i prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn

przełomowy, porównywalny do reformy
szkolnictwa przeprowadzonej w XVIII wieku przez Hugona Kołłątaja. Zdajemy sobie
sprawę, że dla środowiska akademickiego
to ustawa najważniejsza, nasza wewnętrzna
konstytucja, której powinniśmy być wierni
i którą należy chronić.
Przypomniał, że w merytorycznej
dyskusji dotyczącej kształtu szkolnictwa
wyższego w Polsce, jaka toczyła się od
października 2016 do czerwca 2017 roku,
uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy administracji, naukowcy z wszystkich
polskich uczelni i stowarzyszeń, a także
członkowie Rady Narodowego Kongresu
Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. – Z optymizmem i nadzieją spoglądamy w najbliższą przyszłość, ufając, że
nowa ustawa o szkolnictwie wyższym spełni
oczekiwania środowiska akademickiego
i nie tylko ułatwi uczelniom dalsze funkcjonowanie, ale przede wszystkim będzie stymulatorem ich rozwoju – mówił rektor UJ
podczas swojego wystąpienia. – Pragniemy
lepszych rozwiązań, tak strukturalnych,
jak i finansowych, potrafiących sprostać
Fot. Anna Wojnar

– Dzisiejszy kongres to zwieńczenie
długiego procesu – 574 dni konsultacji, setki
spotkań i debat, dziewięć konferencji tematycznych. Liczby pokazują, że mamy do czynienia z reformą bez precedensu. Ważny jest
nie tylko sam cel, ale także i droga do jego
osiągnięcia. Ta metoda pracy jest chwalona
przez Komisję Europejską i stawiana za
wzór opracowywania ważnych ustaw – akcentował minister Gowin. Zaznaczył, że to
„reforma inna niż wszystkie”, bo impuls do
jej przeprowadzenia wyszedł z samego środowiska akademickiego, a w prace nad ustawą włączyła się wielotysięczna społeczność,
która poczuwa się do odpowiedzialności za
przyszłość polskich uczelni i nauki.
Obrady Kongresu, zorganizowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Uniwersytet Jagielloński,
oficjalnie otworzył rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, sprawujący również funkcję przewodniczącego Kolegium Rektorów Szkół
Wyższych Krakowa. – Nasze dzisiejsze spotkanie ma charakter szczególny. To moment

Od lewej: przewodniczący panelu ekspertów Komisji Europejskiej prof. Georg Winckler,
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin,
przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki prof. Jarosław Górniak
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wyzwaniom XXI wieku, bo jesteśmy gotowi
na przyjmowanie zmian, bo zależy nam na
poprawie jakości nauczania, na wypracowaniu doskonałości naukowej, na równaniu
do najlepszych. [...] Pamiętamy jednak, że
kluczowym czynnikiem warunkującym szybsze tempo rozwoju szkół wyższych będzie
znaczący wzrost finansowania szkolnictwa
wyższego w Polsce!
O konieczności zwiększenia nakładów
na kształcenie i rozwój badań w naszym
kraju mówił także przewodniczący panelu
ekspertów Komisji Europejskiej prof. Georg
Winckler, który podczas uroczystego otwarcia Kongresu zaprezentował raport dotyczący polskiego systemu szkolnictwa wyższego.
Przebieg prac nad ustawą przedstawił
w swoim wystąpieniu prof. Jarosław Górniak, przewodniczący Rady NKN, liczącej
58 uczonych. Mówiąc o zaangażowaniu
w przedsięwzięcie środowiska akademickiego i ministerstwa, podkreślił rolę, jaką
w przygotowywaniu projektu Ustawy 2.0
odegrały wyłonione w otwartym konkursie
trzy niezależne zespoły ekspertów: z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
(pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka), SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (pod przewodnictwem prof.
Huberta Izdebskiego) oraz z Instytutu Allerhanda w Krakowie (pod przewodnictwem
dr. hab. Arkadiusza Radwana).
– Towarzyszy nam przeświadczenie, że
nauka jest zróżnicowana, zróżnicowane
muszą być także miary osiągnięć i rozwiązania, ale za każdym razem muszą nas prowadzić do jednego – do jakości – zaznaczył.
Dyskusje nad poszczególnymi założeniami przedstawionego przez ministra

W obradach Narodowego Kongresu Nauki
uczestniczyło ponad dwa tysiące
przedstawicieli środowisk naukowych z całej Polski

Powoływanie organów
uczelni publicznej

Wspólnota uczelni
Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy
i inni pracownicy uczelni.
WYBIERA

WY

Wyboru władz uczelni dokonywać będzie

BIE

RA

samo środowisko akademickie, co zapewni
realizację konstytucyjnej zasady autonomii

Rada uczelni

WYBIERA

W skład rady uczelni wchodzi:

uczelni. Jednocześnie wskazani przez senat

Senat

6 lub 8 przedstawicieli wybieranych przez senat,
przewodniczący samorządu studenckiego.

najmniej 50% składu stanowią osoby zatrudnione
na stanowisku profesora lub profesora uczelni, 20%
składu stanowią studenci i doktoranci.

Osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić ponad

przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

Kolegium elektorów

Skład senatu reguluje statut uczelni, przy czym co

będą mieć także wpływ na wybór rektora,
co

Skład kolegium elektorów określa statut
stanowią studenci i doktoranci.

co najmniej dwóch

przedstawionych przez radę

Kandydaci na rektora

zarządzanie

Kadencja rektora, senatu
oraz rady uczelni trwa 4 lata.

rektora spośród kandydatów

WSKAZUJE

skuteczniejsze

z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

KOLEGIUM
ELEKTORÓW WYBIERA

50% składu rady uczelni.

zapewnia

uczelnią oraz bliższą współpracę uczelni

przy czym co najmniej 20% składu

uczelni

kandydatów na rektora

Rektor

Schemat z materiałów prasowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, a także stypendia rektora.
Utrzymana ma też zostać 50-procentowa
ulga w opłatach za przejazdy publicznymi
środkami komunikacji miejskiej. Zmianą
ma być natomiast możliwość wprowadzenia na poszczególnych uczelniach egza-

wa o zasadach finansowania nauki i ustawa
o kredytach i pożyczkach studenckich.
Zapewnił, że zmiany będą wprowadzane stopniowo, aby dać czas uczelniom
oraz całemu środowisku akademickiemu
i naukowemu na dostosowanie statutów
uczelni do założeń nowej ustawy.

Anna Wojnar

Jarosława Gowina projektu trwały dwa dni.
Podczas obrad i kuluarowych dysput mówiono, między innymi, o zintensyfikowaniu
współpracy pomiędzy nauką, gospodarką
i administracją publiczną, propozycjach
zmian w naukach humanistycznych i społecznych, ścieżce kariery i rozwoju młodej
kadry akademickiej, szybkiej ścieżce
habilitacyjnej dla wybitnych uczonych,
umiędzynarodowieniu nauki i szkolnictwa wyższego. Sporo uwagi poświęcono
propozycjom zmiany ustroju i zarządzania
uczelni, gdyż pewne kontrowersje wzbudził podział zakresu obowiązków między
senatem, rektorem i radą uczelni, połowę
której mają stanowić osoby spoza uczelni,
a jednym z jej członków ma być przewodniczący samorządu studentów.
Podczas Kongresu emocje wzbudził
też przewidywany w nowej ustawie podział uczelni na zawodowe i akademickie.
W odpowiedzi na zarzuty części naukowców o niedostatecznie jasne uzasadnienie
takiego podziału minister Gowin podkreślił,
że nie chodzi o podział uczelni na lepsze
i gorsze. Tu chodzi o doskonałą realizację
dwóch równorzędnych, tylko odrębnych
misji. Dodał, że uczelnie zawodowe nie
będą konkurowały z akademickimi o finansowanie i że pule środków dla tych dwóch
grup uczelni będą osobne. Zaznaczył też,
że szczegóły dotyczące tych, jak i innych
kwestii spornych, będą jeszcze dopracowywane.
Jeśli chodzi o studentów studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych,
to projekt ustawy przewiduje, że kształcenie nadal będzie bezpłatne, nie ulegnie
zmianom system stypendialny, pozostaną

Konferencja prasowa po ogłoszeniu przez ministra Jarosława Gowina projektu Ustawy 2.0; przemawia
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, obok członek Rady NKN prof. Grażyna Ptak z MCB UJ, prezes oddziału
PAN w Krakowie oraz członek Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych prof. Andrzej Jajszczyk, minister
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz rzecznik prasowy MNiSW Katarzyna Zawada

minów wstępnych oraz wydłużenie czasu
trwania studiów niestacjonarnych.
Wicepremier podkreślił, że nowa
ustawa zmniejszy o połowę liczbę obowiązujących przepisów, gdyż obejmie swym
zakresem całość problematyki, którą dziś
regulują cztery dokumenty: ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, usta-

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest dostępny na stronie:
https://nkn.gov.pl/ustawa-2-0/
Od 19 września 2017 działa też poświęcona nowej ustawie strona:
www.konstytucjadlanauki.gov.pl

Na zakończenie obrad minister Gowin
zaapelował do środowiska akademickiego
o dalszą debatę. Poinformował, że do 20
października 2017 ministerstwo czekać
będzie na uwagi, dotyczące zwłaszcza
kontrowersyjnych założeń projektu.
Wyraził też nadzieję, że projekt trafi pod
obrady rządu w drugiej połowie grudnia,
by ustawa mogła wejść w życie 1 października 2018.

Rita Pagacz-Moczarska
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PIERWSZY ROK SIECI THE GUILD
d roku 2016 Uniwersytet Jagielloński
jest członkiem sieci The Guild of
European Research-Intensive Universities
(sieć Europejskich Uniwersytetów Badawczych). Swą nazwą sieć nawiązuje do

O

To odwołanie do historii pozwala nam
lepiej zrozumieć ideę powstałej międzynarodowej sieci współpracy The Guild of
European Research-Intensive Universities,
w skrócie The Guild. Chociaż cele śred-

Jagielloński, King’s College London, Uniwersytet w Louvain, Uniwersytet w Ljubljanie, Uniwersytet w Oslo, Uniwersytet
Paryski, Uniwersytet w Nijmegen, Uniwersytet w Tartu, Uniwersytet w Tübingen, Uniwersytet w Uppsali,
Uniwersytet Wiedeński oraz
Uniwersytet w Warwick.
WIZJA, WARTOŚCI
I CELE THE GUILD

średniowiecznej tradycji cechów. Cech był
wtedy stowarzyszeniem rzemieślników lub
kupców, tworzonym celem zapewnienia
wzajemnej pomocy i ochrony, jak również dla poszerzania i rozpowszechniania
zainteresowań jego członków. Cechy były
ważnym elementem struktury gospodarczej
i społecznej. Ustanawiały i podtrzymywały
standardy jakości towarów, dbały o integralność praktyk handlowych oraz monitorowały utrzymanie stałych cen dla produktów
i towarów. Co więcej, szukały sposobów na
kontrolowanie lokalnych władz oraz dbały
o to, by interesy cechów były reprezentowane na poziomie tychże władz, a ich cele
gospodarcze osiągnięte. W skrócie: cechy
pilnowały, żeby każda rzecz produkowana
lub sprzedawana przez ich członków była
zgodna ze standardem jakości i oferowana
za uczciwą cenę. Członkostwo w cechu
było zaszczytem, ponieważ dowodziło, że
jego posiadacz jest wykwalifikowanym
rzemieślnikiem, godnym szacunku ze strony
społeczeństwa. Powstanie uniwersytetów
w Bolonii (założony w 1088 roku), Oksfordzie (istniejący od 1096 roku) i Paryżu (ok.
1150) było jednym z ważnych następstw
funkcjonowania cechów. Uniwersytet Boloński miał swój początek jako cech studentów, a paryski jako cech mistrzów.
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niowiecznych cechów i sieci The Guild
są różne, główna idea została zachowana.
Parafrazując wcześniejsze stwierdzenie:
członkostwo w The Guild jest zaszczytem,
ponieważ nadaje uniwersytetowi status
prestiżowej organizacji, godnej szacunku
ze strony społeczności naukowej.
The Guild zrzesza najbardziej uznane
europejskie uniwersytety badawcze i dokłada wszelkich starań, by umocnić głos
uniwersytetów w Europie dla dobra badań
naukowych i procesu dydaktycznego.
Organizacja angażuje polityków, urzędników, instytucje i sektor prywatny w debatę
opartą na solidnych faktach i analizach.
Członkowie The Guild dzielą się wiedzą,
doświadczeniem i dobrymi praktykami dla
dobra wszystkich instytucji wchodzących
w skład stowarzyszenia oraz całego społeczeństwa europejskiego. Sieć The Guild
została oficjalnie utworzona 1 czerwca
2016 w Brukseli (artykuł o tym ukazał
się w „Alma Mater” nr 187, s. 54); składa
się obecnie z 19 uznanych europejskich
uniwersytetów badawczych. Uniwersytety
członkowskie to Uniwersytet w Aarhus,
Uniwersytet Berneński, Uniwersytet Boloński, Uniwersytet Ghent, Uniwersytet
w Glasgow, Uniwersytet w Göttingen,
Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet

Podczas zgromadzenia
przyjmującego akt założycielski The Guild rektor Uniwersytetu w Oslo i pierwszy
przewodniczący dyrekcji sieci
prof. Ole Petter Ottersen zaprezentował jej wizję: Nasze
naukowe i społeczne wyzwania wymagają wspólnych
i ambitnych działań ze strony wiodących
europejskich instytucji badawczych, we
współpracy z organizacjami non-profit
oraz sektorem przemysłowym i biznesowym, mających na celu rozwijanie i prezentowanie realnych i zrównoważonych
rozwiązań o globalnym znaczeniu. Zakładając naszą sieć, nadajemy jej wyraźny
głos, pragnąc skupić się na kluczowych
obszarach działania – z jasno sformułowanymi celami i miarodajnymi narzędziami.
The Guild stanie się adwokatem badań
naukowych, będzie wspierać innowację
dla dobra społeczeństwa oraz wzbogacać
publiczną debatę na poziomie europejskim
i krajowym.
Członkowie The Guild wykazują się
dbałością o jakość badań naukowych
będących kluczowym elementem poszerzania wiedzy, zapewniają rzetelną
informację dla prawodawców na temat
zróżnicowania warunków i możliwości
pozyskiwania funduszy na badania naukowe, nawiązują współpracę z organizacjami kulturalnymi, gronami ekspertów,
przedstawicielami przemysłu i biznesu.
Zasadniczym więc celem międzynarodowej sieci The Guild jest wspieranie i rozwój zadań badawczych, między innymi,
poprzez wpływ na obecnie kształtowane

dentka filologii angielskiej) Uniwersytetu Jagiellońskiego, pomyślnie przeszła
procedurę kwalifikacyjną na staż w The
Guild i pracowała przez sześć miesięcy
w biurze sieci w Brukseli, a jej relacje
z realizacji stażu można przeczytać
poniżej: Biuro organizacji The Guild of
European Research-Intensive Universities zlokalizowane jest w sercu dzielnicy Europejskiej w Brukseli. Jako że
organizacja rozpoczęła swoje działanie
w listopadzie zeszłego roku, cały personel jest nowy, co stwarza wspaniałą
atmosferę. Staramy się zbudować mocny
zespół i zdefiniować nasze role. Obecnie
w The Guild pracuje troje stażystów,
pochodzących z różnych uniwersytetów
członkowskich. Oprócz mnie, jest tu Hilde
z Uniwersytetu w Oslo oraz Marco z Uniwersytetu w Ljubljanie. Już od pierwszego
dnia było dla mnie oczywiste, że „znajdziemy wspólny język” i że mój pobyt
w Brukseli będzie przebiegał bardzo miło.
I tak też jest. Oprócz naszych codziennych
obowiązków w biurze uczęszczamy na
konferencje, spotkania i inne wydarzenia.
Pomagaliśmy również, we współpracy

z Misją Norweską przy Unii Europejskiej,
organizować pierwsze laboratorium typu
policy lab w naszej organizacji, skupiające się na rosnącym populizmie i potrzebie
nowej wizji przyszłości Europy. Inną
interesującą częścią naszej pracy jest zapoznawanie się z ostatnimi dokumentami
opublikowanymi przez Unię Europejską
i innych zainteresowanych, które mogłyby
nam pomóc w tworzeniu naszych własnych
pomysłów na działania mające na celu
osiągnięcie celów naszej organizacji. Razem ze starszymi pracownikami tworzymy
dokumenty opisujące naszą politykę, które
są publikowane i mamy nadzieję będą mieć
wpływ na kształt polityki prowadzonej
przez Unię. Staż jest dla mnie unikatową
szansą na poznanie sposobu pracy instytucji europejskich i przyjrzenie się prawdziwemu życiu politycznemu w Brukseli.
BADANIA NAUKOWE, INNOWACJA
I PRZYSZŁOŚĆ EUROPY –
SPOTKANIE THE GUILD W BRUKSELI
W pierwszą rocznicę podpisania aktu
założycielskiego, 1 czerwca 2017, w pięk-

John Stapels

mechanizmy finansowania badań oraz
tworzenie wspólnej, potężnej platformy
współpracy największych jednostek
naukowo-badawczych. Podstawowe wartości, którymi kieruje się organizacja, są
ucieleśnieniem wiary w to, że wspólne
działanie umacnia dobre praktyki i buduje
potencjał każdej instytucji członkowskiej.
Poprzez swoje podstawowe zadania The
Guild służy również umocnieniu głosu
poszczególnych członków w ich krajowym
kontekście.
Uniwersytet Jagielloński jest jedną
z instytucji założycielskich sieci. Prorektor
ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn był członkiem dyrekcji I kadencji (2016–2017),
pełniąc funkcję skarbnika. Uniwersytet
Jagielloński jest jedyną polską instytucją
zaproszoną do członkostwa w tej prestiżowej organizacji, w związku z tym czuje
się w obowiązku reprezentować interesy
i wspólne stanowisko wszystkich polskich
instytucji akademickich.
Warto zaznaczyć, że Magdalena Bielecka, studentka Wydziału Filologicznego
(absolwentka filologii francuskiej i stu-

Bibliothèque Solvay
w Brukseli,
sesja plenarna
sieci The Guild;
czerwiec 2017
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nej Bibliothèque Solvay w Brukseli odbyło
się międzynarodowe sympozjum – The
Guild Forum pod hasłem Badania naukowe, innowacja i przyszłość Europy, które
dało władzom uniwersytetów członkowskich możliwość wspólnego spotkania
i dyskusji. Forum zebrało przedstawicieli
uniwersytetów zrzeszonych w The Guild
oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej
i Parlamentu Europejskiego, reprezentacje władz innych sieci badawczych
i organizacji pozarządowych oraz szeroką
publiczność. Uniwersytet Jagielloński
reprezentowany był przez prorektora ds.
badań naukowych i funduszy strukturalnych, ówczesnego skarbnika The Guild
prof. Stanisława Kistryna, prorektor ds.
rozwoju prof. Dorotę Malec, kierownika
Katedry Historii Dyplomacji i Polityki
Międzynarodowej, byłego prorektora
ds. dydaktyki prof. Andrzeja Manię oraz
pełnomocnika rektora ds. innowacji prof.
Andrzeja Adamskiego.
Spotkanie składało się z dwóch części: publicznej dyskusji na temat badań
naukowych i innowacji w następnym
Programie Ramowym (FP9) i ich związku
z wizją przyszłości Europy oraz spotkania poświęconego wyłącznie członkom
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zgromadzenia ogólnego członków The
Guild. Głównymi mówcami spotkania
byli: Robert-Jan Smits (dyrektor generalny DG ds. badań i innowacji przy
Komisji Europejskiej), Anneleen van
Bossuyt (poseł Parlamentu Europejskiego), Janez Potočnik (były komisarz Unii
Europejskiej ds. badań i rozwoju oraz komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska)
oraz kanclerz Uniwersytetu w Uppsali
Eva Åkesson. Dodatkowo, wieczorne
spotkanie uświetnił przewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
(ERC) prof. Jean-Pierre Bourgignon
wystąpieniem zatytułowanym Pionierskie
badania naukowe, Europejska Rada ds.
Badań Naukowych i rola społeczności
uniwersyteckich w zapewnieniu dobrej
przyszłości dla tych badań.
Dyskusja skupiała się na następnym
programie ramowym w kontekście związku badań naukowych z innowacją. Innym
ważkim zagadnieniem w debacie były
sposoby umacniania i wspierania państw
członkowskich Unii z niższą skutecznością i jakością badań naukowych.
Określając kontekst dyskusji, Brian
Bech Nielsen, rektor Uniwersytetu w Aarhus, mówił o niepewności w następstwie
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Fot. John Stapels

Forum The Guild; Bruksela, czerwiec 2017

procesu Brexit i fali polaryzacji dyskursu
politycznego w Europie. Podkreślił, że
społeczność europejskich uniwersytetów ma możliwość wpłynięcia na kształt
kolejnego Programu Ramowego (FP9).
Z kolei Robert-Jan Smits nakreślił proces
przygotowywania założeń i priorytetów
FP9, kładąc nacisk na ciągłe wsparcie
dla pionierskich badań i zwiększanie
uczestnictwa. Argumentując za zwiększeniem budżetu dla Europejskiej Rady ds.
Badań Naukowych, podkreślił kluczową
wagę innowacyjnego podejścia w zakresie budowania potencjału naukowego
w Europie, co zostało poparte przez
sekretarza generalnego The Guild Jana
Palmowskiego, który zauważył, że tak intensywna międzynarodowa konkurencja
w zakresie najlepszych pomysłów nie istnieje w żadnej innej części świata. Smits
wezwał uniwersytety, by w następnych
latach w pełni angażowały się w debatę
i domagały się zwiększenia finansowania
badań naukowych i innowacji na poziomie instytucji europejskich i krajowych.
Ole Petter Ottersen omówił wagę
uniwersytetów nie tylko jako instytucji
prowadzących pionierskie badania, ale
również jako integralnej części ekosystemu innowacji oraz wezwał te instytucje
do pełnego zaangażowania w Europejską Radę Innowacji. Uczestnicy panelu
przedyskutowali potrzebę zwiększenia
uczestnictwa krajów o mniejszej skuteczności w pozyskiwaniu funduszy na
badania poprzez uproszczenie i udoskonalenie procesu wnioskowania o fundusze
strukturalne dla wspierania doskonałości
w badaniach naukowych. Zastanawiali
się, w jaki sposób wizja badań i innowacyjnych rozwiązań powinna być skorelowana z zagadnieniami społecznymi. Jan

Adam Koprowski

Palmowski argumentował, że korelacja
z celami Zrównoważonego Rozwoju
ONZ (SDG) pozwoliłaby Unii Europejskiej na istotny wkład w plany ONZ, a to
wymagałoby pełnego zaangażowania
wszystkich podmiotów, włączając w to
nauki społeczne i humanistyczne.
Kolejny panel dyskusyjny otworzył
Janez Potočnik dobitnym wystąpieniem
na temat błędów kapitalizmu, przyszłości
zatrudnienia i globalnych wyzwań stojących przed ludzkością. Argumentował,
że fundamentalne wyzwania nierówności,
zanieczyszczenia i niepewności nie zatrzymały się u drzwi Europy oraz że czas
najwyższy, aby Europejczycy i uniwersytety europejskie zaangażowały się w te
sprawy z większym rygorem. Eva Åkesson
podkreśliła społeczną rolę uniwersytetów jako edukatorów 50 procent naszej
populacji. Zgodziła się z Potočnikiem,
że uniwersytety mogą, a nawet powinny
angażować się w główne wyzwania stojące przed światem i Europą za pomocą
badań, jak i edukacji opartej na badaniach.
Anneleen Van Bossuyt dodała, że wizja
badań i innowacji musi być skorelowana
z osiąganiem korzyści gospodarczych, tak
jak to było, na przykład, w 7. Programie
Ramowym, gdzie z każdego wydanego
euro zostało wygenerowane 11 euro wartości gospodarczej.
Zamykając forum, prezydent Uniwersytetu w Göttingen Ulrike Beisiegel wezwała uczestników do stworzenia środowiska, w którym transfer wiedzy i współpraca mogłyby przekraczać granice europejskie i globalne. Istotą jest – mówiła –
nic innego jak tworzenie badań naukowych
i innowacji, których wyniki nadają sens
i znaczenie naszemu codziennemu życiu.
2 czerwca w biurze The Guild w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne
członków, podczas którego przedyskutowano założenia 9. Programu Ramowego
i wybrano nowych członków dyrekcji.
Rektor Uniwersytetu w Louvain Vincent
Blondel został nowym przewodniczącym,
a członkostwo w Radzie objęli kanclerz
Uniwersytetu w Uppsali Eva Åkesson,
prezydent Uniwersytetu z Tartu Volli Kalm
oraz prezydent Uniwersytetu w Glasgow
Anton Muscatelli. Komentując spotkanie,
Vincent Blondel stwierdził: The Guild już
w tak niedługim czasie od ustanowienia
sieci poczyniła znaczące postępy. Przez
następne lata chcemy kontynuować
wspieranie badań i innowacji, umacniać
współpracę pomiędzy członkami naszej

Sekretarz generalny sieci The Guild prof. Jan Palmowski oraz prof. Stanisław Kistryn podczas seminarium
Poszerzanie uczestnictwa i fundusze strukturalne (Widening Participation & Structural Funds);
Kraków, czerwiec 2017

organizacji i nadal nadawać kształt wyraźnemu profilowi The Guild.
POSZERZANIE UCZESTNICTWA
I FUNDUSZE STRUKTURALNE –
SPOTKANIE THE GUILD W KRAKOWIE
Kolejna możliwość umacniania współpracy pomiędzy członkami The Guild
pojawiła się wkrótce po Zgromadzeniu
Ogólnym, na spotkaniu grupy eksperckiej
The Guild’s Spreading Excellence and
Widening Participation Expert Group
(Grupa Ekspercka ds. Upowszechniania
Doskonałości i Poszerzania Uczestnictwa)
na Uniwersytecie Jagiellońskim, w dniach
29–30 czerwca 2017.
Seminarium pod tytułem Widening
Participation and Structural Funds (Poszerzanie uczestnictwa i fundusze strukturalne)
zostało poprowadzone przez prof. Stanisława Kistryna. Uniwersytet Jagielloński
był również reprezentowany przez prof.
Dorotę Malec, prof. Andrzeja Manię, prof.
Andrzeja Adamskiego oraz zaproszonych
z różnych wydziałów gości.
W Krakowie spotkali się eksperci
z instytucji członkowskich The Guild
(UJ, Uniwersytet w Ljubljanie, Uniwersytet w Oslo oraz Uniwersytet w Tartu), polskich uniwersytetów (Warszawa
i Poznań), agencji finansującej badania
naukowe, Narodowego Centrum Nauki
(prof. Janusz Janeczek oraz prof. Zbigniew
Błocki), Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE (dr Zygmunt
Krasiński), jak również goście z Polskiej
Akademii Nauk (prof. Małgorzata Witko
i prof. Adam Maj) oraz z Ministerstwa Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego (podsekretarz
stanu prof. Łukasz Szumowski).
Seminarium miało na celu przedyskutowanie możliwości wykorzystywania synergii między funduszami strukturalnymi
i inwestycyjnymi, programem „Horyzont
2020” oraz innymi unijnymi programami
związanymi z badaniami naukowymi,
innowacjami, a tym samym poprawę
jakości regionalnego finansowania badań
naukowych. Uczestnicy mieli również
możliwość wymiany opinii na temat barier
i przeszkód w procesie starania się o granty
w ramach programów europejskich, na
przykład Marie Skłodowska-Curie Actions
(MSCA), i omówienia możliwych sposobów eliminacji tych barier.
– Chcielibyśmy opracować wytyczne dla dobrych rozwiązań dotyczących
współdziałania funduszy strukturalnych
i programów ramowych do zaprezentowania Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu, w celu zapewnienia
równego podziału zasobów w Europie,
w sposób pozwalający na harmonijny
i konsekwentny rozwój każdej instytucji
– powiedział, otwierając spotkanie, prof.
Stanisław Kistryn.
Dyskusja skupiła się na nierówności
w rozwoju inicjatyw innowacyjnych
i rozwojowych pomiędzy państwami
członkowskimi EU-15 i EU-13 oraz
konieczności promowania doskonałości
badawczej w Europie centralnej i wschodniej poprzez poprawę dostępu do źródeł
finansowania, przede wszystkim do europejskich funduszy strukturalnych, których
głównymi beneficjentami były kraje EU13. Podkreślono potrzebę zmaksymalizo-
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wania współfinansowania z różnych źródeł
w świetle spodziewanej redukcji funduszy
strukturalnych po roku 2020 (plan redukcyjny został ponownie potwierdzony przez
Komisję Europejską w ostatniej prognozie
finansowej z 28 czerwca 2017). Omówiono strukturalne, ekonomiczne i kulturalne
bariery w upowszechnianiu doskonałości
badawczej na poziomie europejskim i krajowym. Uczestnicy zgodzili się, że celem
finansowania badań naukowych i innowacji w Europie powinno być promowanie
prawdziwej doskonałości w całej Europie,
a istniejące nierówności stanowią przeszkodę w realizacji tego ideału. Podkreślili oni
potrzebę reform na poziomie krajowym.
Były estoński minister edukacji i badań
naukowych i profesor Uniwersytetu w Tartu
Toivo Maimets zauważył również, że do
roku 2008 nierówności w uczestnictwie
w programach badawczych poszczególnych europejskich krajów członkowskich
zmniejszały się, ale, niestety, po tym roku
ta tendencja została zachwiana z powodu zmniejszenia wydatków na badania
naukowe i innowację w wielu krajach
członkowskich.
Dyskusja na sympozjum skupiała się
nie tylko na kluczowych problemach na
poziomie krajowym, ale również na potrzebie zmian w europejskim finansowaniu badań naukowych i innowacji, które
mogłyby pomóc w wyrównaniu uczestnictwa krajów o mniejszej skuteczności
badawczej i finansowej. Kluczowymi
punktami poruszanymi podczas dyskusji
były, między innymi, kwestie sposobu
upowszechniania doskonałości naukowej,
na przykład poprzez zachęcanie naukowców do publikowania i przedstawiania
rezultatów swojej pracy badawczej na
istotnych forach międzynarodowych. Ponadto paneliści podkreślali konieczność
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zwalczania obecnego binarnego zestawienia doskonałości w nauce z geograficzną
zależnością. Wskazali również, że duże
inwestycje w infrastrukturę badawczą
poczynione w ostatnich latach w Europie centralnej i wschodniej przy udziale
funduszy strukturalnych muszą być lepiej
wykorzystywane do upowszechniania
doskonałości naukowej, międzynarodowej współpracy i lepszego wykorzystania
programów ramowych. Biorąc pod uwagę
fakt, że mechanizmy finansowania badań
naukowych w Unii stają się coraz bardziej
skomplikowane, a konkurencja jest coraz
większa, bardzo ważnym jest, aby naukowcy z różnych części Europy, a szczególnie z regionów ze słabszymi rezultatami
badawczymi, głośno wypowiadali się na
forum europejskim, co pozwoli również
lepiej zrozumieć niektóre z problemów,
przed jakimi stają badacze. Kontynuując
dyskusję, akcentowano potrzebę silniejszego wsparcia naukowców na poziomie
lokalnym, co w dalszej konsekwencji
może być pomocne w odniesieniu sukcesu
w konkurowaniu o pozyskiwanie środków
na realizację międzynarodowych przedsięwzięć badawczych. Wiele instytucji,
włączając polskie uniwersytety, które były
Od lewej: przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki
prof. Janusz Janeczek,
prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn,
sekretarz generalny The Guild
prof. Jan Palmowski,
dyrektor NCN
prof. Zbigniew Błocki;
Kraków, czerwiec 2017

Barbara Chmielowska

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Fot. Tomasz Rusek

Od lewej: prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn,
prof. Anne Borge (Uniwersytet w Oslo), podsekretarz stanu w MNiSW prof. Łukasz Szumowski,
prof. Andrzej Adamski (UJ), prorektor ds. rozwoju prof. Dorota Malec podczas seminarium Poszerzanie
uczestnictwa i fundusze strukturalne (Widening Participation & Structural Funds); Kraków, czerwiec 2017

reprezentowane na sympozjum, rozwijały
już takie programy wsparcia, ważne jest
jednak, aby wspieranie aplikantów uczynić
działaniem powszechnym.
Seminarium, którego gospodarzem
był Uniwersytet Jagielloński, to pierwsze
z serii wydarzeń, jakie zamierzają organizować uniwersytety członkowskie The
Guild, a które będą koncentrować się na
temacie poszerzania dostępu do mechanizmów finansowania badań i innowacji
krajów o mniejszej skuteczności badawczej i innowacyjnej. Jednocześnie The
Guild regularnie organizuje spotkania
społeczności akademickich, władz rektorskich, seminaria i serię laboratoriów
typu policy lab. Policy Labs organizowane przez The Guild angażują podmioty
decydujące o kształcie ustalanych praw
w dyskusję na temat kluczowych wyzwań stojących przed prawodawstwem
dotyczącym badań naukowych w Europie
i zachęcają do zastanowienia się, jak
badania prowadzone na uniwersytetach
mogą pomóc w odpowiedzi na ekonomiczne, polityczne i kulturowe wyzwania
stojące obecnie przed Europą.
The Guild of European Research-Intensive Universities jest wyjątkowym
stowarzyszeniem – ustanowionym dla
lepszej przyszłości Europy, i dzięki temu
my, polskie społeczeństwo, naukowcy
i uniwersytety reprezentowane przez
Uniwersytet Jagielloński, nie jesteśmy
tylko widzami, ale mamy szansę stać się
głównymi graczami na ważnej międzynarodowej arenie naukowej.
Szczegółowe informacje o kluczowych wartościach reprezentowanych
przez The Guild można znaleźć na stronach internetowych sieci: www.the-guild.
uj.edu.pl oraz www.the-guild.eu

W POLSCE POWSTANIE 10 CENTRÓW
DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ „DIOSCURI”
lipca 2017 na Zamku Królewskim na
Wawelu Narodowe Centrum Nauki
podpisało z Towarzystwem Maxa Plancka
porozumienie o współpracy, w ramach której przy polskich jednostkach naukowych
powstanie dziesięć Centrów Doskonałości
Naukowej „Dioscuri”.
W uroczystości wziął udział wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin,
natomiast niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych reprezentował
dyrektor generalny Volker Rieke. W imieniu NCN umowę podpisał dyrektor prof.
Zbigniew Błocki, a ze strony niemieckiej –
prezydent Towarzystwa prof. Martin
Stratmann. Uczestnikiem wydarzenia
był również konsul generalny Republiki
Federalnej Niemiec w Krakowie dr Michael Groß.
„Dioscuri” to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej
niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów
Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie
umożliwi ściągnięcie do Polski wybitnych
naukowców-liderów, którzy zorganizują
tutaj swoje zespoły badawcze. Będzie to
zatem szansa dla wybitnych uczonych
z całego świata na prowadzenie badań
w najlepszych międzynarodowych zespołach.
– Widać wyraźnie zbieżność między
kierunkiem planowanych reform w obszarze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego
a rozwiązaniami, które już od wielu lat
funkcjonują w Niemczech. Dlatego dzisiejsza uroczystość ma ogromne znaczenie.
Możliwość współpracy polskiego środowiska z Towarzystwem Maxa Plancka to
wielka szansa dla polskiej nauki. Jestem
przekonany, że dziś uczestniczymy w wydarzeniu, które zainicjuje wiele przełomów
w badaniach naukowych – mówił wicepremier Jarosław Gowin.
Podpisane 4 lipca porozumienie między MPG a Narodowym Centrum Nauki

Michał Niewdana

4

Zbigniew Błocki, Martin Stratmann – podpisanie porozumienia

(NCN) znacząco wpłynie na zacieśnienie
polsko-niemieckiej współpracy naukowej.
Docelowo przy istniejących w Polsce jednostkach specjalizujących się w różnych
dziedzinach nauki ma powstać dziesięć
laboratoriów badawczych. Każde nowo
powołane Centrum będzie współpracować
z tzw. jednostką mentorską w Niemczech,
a jego finansowanie zapewni NCN dzięki
środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa
Edukacji i Badań Naukowych Republiki
Federalnej Niemiec.
– Utworzenie dziesięciu Centrów Doskonałości „Dioscuri” w Polsce, dzięki
programowi koordynowanemu przez
Towarzystwo Maxa Plancka i Narodowe Centrum Nauki, będzie pozytywnym
impulsem dla polskiej nauki. Mobilność
naukowa, która jest konieczna dla wzrostu
prestiżu polskiego środowiska naukowego,
jak również do rozwoju poziomu badań naukowych, nie musi oznaczać dla polskich
badaczy konieczności opuszczania kraju –
wyjaśnił prof. Zbigniew Błocki. – Dzięki
programowi „Dioscuri”, przy wsparciu

Towarzystwa Maxa Plancka, zdołamy
zachęcić światowej sławy naukowców do
prowadzenia swoich badań w Polsce.
Centra zostaną utworzone przez wybitnych uczonych wyłonionych w serii
międzynarodowych konkursów. Pierwszy
z nich ogłoszony zostanie już w październiku 2017, a rozstrzygnięty w 2018 roku.
W pilotażowej edycji powstaną maksymalnie trzy Centra „Dioscuri”.
Każda instytucja naukowa, która
wygra konkurs „Dioscuri”, otrzyma równowartość 300 tysięcy euro rocznie do
wykorzystania wyłącznie na działalność
Centrum Doskonałości. Zadbano o to, by
wynagrodzenie dla osoby prowadzącej
ośrodek było konkurencyjne międzynarodowo. Lider projektu za swoją pracę
otrzyma 100 tysięcy euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres pięciu lat
z możliwością jednokrotnego przedłużenia
na kolejne pięć lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Anna Bobela

Narodowe Centrum Nauki
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KAPITUŁA BIZNESU
PRZY UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
apituła Biznesu przy
UJ została powołana
17 kwietnia 2015 decyzją
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka. Cel powołania został określony jako
zwiększenie integracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz podejmowanie efektywnej współpracy sektora nauki i edukacji z biznesem. Pierwotny
skład Kapituły obejmował,
oprócz władz rektorskich
Uniwersytetu, osoby piastujące najwyższe stanowiska w kluczowych firmach
Polski, często właścicieli
tychże firm, a także osoby pełniące istotne funkcje
w otoczeniu Uniwersytetu.
Pomysł stworzenia tego
szczególnego gremium uleUczestnicy drugiego posiedzenia Kapituły Biznesu przed budynkiem Grupy Azoty SA w Tarnowie
gał wielokrotnym zmianom
jeszcze przed wysłaniem pierwszych za- że Kapituła będzie zgromadzeniem osób koordynowała prof. Maria Jolanta Flis,
proszeń do członków Kapituły. Koncepcje pochodzących z Polski. Pierwotna decy- ówczesna prorektor UJ ds. rozwoju.
różniły się znacząco, nie tylko w kwestii zja przewodniczącego Kapitule rektora
Według bardziej szczegółowych załoliczby członków, ale również w kwestiach UJ wskazała 13 członków, sześciu spoza żeń programowych Kapituła koncentruje
strukturalnych. Ostatecznie zdecydowano, UJ. W latach 2012–2016 prace Kapituły się na doradztwie w zakresie strategii
rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jego relacji z gospodarką
lokalną i światową, opracowywaniu
oraz wdrażaniu skutecznych narzędzi
współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z biznesem, doradztwie w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego do
potrzeb rynku pracy, między innymi
poprzez wprowadzanie nowych metod
nauczania i tworzenie nowych kierunków i specjalności, opiniowaniu
przedkładanych władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego projektów aktów
prawnych w zakresie dotyczącym
współpracy pomiędzy nauką a bizne-
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Drugie posiedzenie
Kapituły
podczas którego podpisano umowę pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Grupą Azoty SA o współpracy,
znacznie rozszerzającą dotychczasowe kontakty

Fot. Grupa Azoty SA

K

Umowa podpisana podczas drugiego posiedzenia Kapituły w Tarnowie była wynikiem przede wszystkim
współpracy Wydziału Chemii UJ i Wydziału Farmaceutycznego UJ oraz spółek Grupy Azoty SA

mieli okazję zwiedzić Centrum SOLARIS, przewodnikiem po tym unikatowym
obiekcie był jego dyrektor prof. Marek
Stankiewicz.
Szóste posiedzenie Kapituły, w gościnie Jagiellońskiego Centrum Innowacji,
poświęcone było formom współdziałania

CITTRU UJ. Spojrzenie z perspektywy strategicznej na ten temat przekazał dr Mikołaj
Budzanowski (obecnie członek zarządu
i dyrektor ds. rozwoju firmy Boryszew SA).
Po dwóch latach Kapituła Biznesu przy
Uniwersytecie Jagiellońskim udowodniła,
że tego typu współpraca jest niezbędna

Fot. Grupa Azoty SA

sem, wskazywaniu strategicznych obszarów rozwoju gospodarki w Polsce, Europie
i na świecie oraz określanie ich wpływu na
edukację w Polsce. Tyle mówią założenia.
Jak udało się je przełożyć na praktykę?
Z perspektywy siedmiu posiedzeń, które odbyły się do tej pory, można stwierdzić,
że nie były to nudne, profesjonalne monologi poszczególnych członków Kapituły,
pozostające bez odzewu audytorium – spostrzeżenia i wyniki obrad częstokroć były
dla ich uczestników bardzo inspirujące.
Przykładem takiej sytuacji może być
wykład dziekana Wydziału Filozoficznego
prof. Jarosława Górniaka podczas trzeciego posiedzenia Kapituły dotyczącego
absolwentów, przyszłych pracowników.
Niepisaną regułą spotkań jest organizowanie ich na zmianę w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego i siedzibach firm, które
Kapitułę zapraszają. Już drugie posiedzenie
Kapituły odbyło się w siedzibie giganta
polskiego przemysłu chemicznego Grupy
Azoty SA. Oprócz zwyczajowej dyskusji
po posiedzeniu Uniwersytet Jagielloński i Grupa Azoty SA podpisały umowę
o współpracy, znacznie rozszerzającą dotychczasowe dwustronne kontakty. Umowa
była wynikiem doskonałej współpracy UJ,
szczególnie Wydziału Chemii i Wydziału
Farmaceutycznego, oraz spółek – Grupy
Azoty SA. Z kolei czwarte posiedzenie
odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym firmy Comarch SA –
giganta informatycznego. W trakcie posiedzenia koncentrowano się na braku
chętnych do pracy (sic!), a ogrom potrzeb
i liczba ogłaszanych rocznie przez Comarch ofert pracy zdumiała największych
stoików. Przy okazji okazało się, że sektor
usług medycznych wsparty najnowocześniejszą technologią IT jest bardzo
dynamiczną gałęzią rynku. Członkowie
Kapituły mieli okazję zobaczyć nowoczesne Centrum Medyczne iMed24 w trakcie
pracy.
Piąte posiedzenie w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS dotyczyło, między innymi, trendów finansowych w światowym kapitale
i ich konsekwencji dla Polski. Prezes HCM
Group Anna Hejka, mianowana podczas
Światowego Forum Ekonomicznego
w Davos na stanowisko Global Leader
for Tomorrow i uznana przez Europejskie
Stowarzyszenie Aniołów Biznesu, dzieliła
się doświadczeniem, wskazującym, jak te
trendy można wykorzystać we współpracy
z polskimi firmami. Po posiedzeniu goście

Spotkanie delegacji UJ i Kapituły Biznesu z przedstawicielami Grupy Azoty SA

nauki i biznesu w obszarze inicjatyw proinnowacyjnych.
Siódme spotkanie odbyło się w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Dotyczyło
procesu komercjalizacji wyników badań naukowych. Kapituła gościła osoby z ogromnym doświadczeniem w tej dziedzinie:
dr. Rolanda Kozłowskiego z MCB oraz
dr inż. Gabrielę Konopkę-Cupiał z CTT

i bardzo korzystna. Wszyscy członkowie
Kapituły wnoszą wyjątkowe doświadczenia
i, co najważniejsze, dzielą się nimi. Obecnie
Kapituła liczy 23 członków, obejmuje pełne
Kolegium Rektorskie UJ, przy rosnącej
liczbie członków spoza Uniwersytetu,
głównie liderów polskiego biznesu.

Tomasz Meroń

Biuro prorektora UJ ds. rozwoju
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KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH
SPOD ZNAKU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
N

a przestrzeni kilkunastu ostatnich
lat komercjalizacja wyników badań
naukowych stała się nie tylko tematem
rozmów, prac magisterskich czy doktorskich jako nie zawsze zrozumiałe zjawisko
w otoczeniu nauki czy też moda, która
przyszła z zagranicy, ale rzeczywistością
i realną potrzebą środowiska. Obserwując
toczące się zmiany w różnych obszarach
życia społecznego, gospodarczego
i politycznego, można z pełnym przekonaniem rzec, że współpraca nauki z otoczeniem gospodarczym nabiera rozpędu
i zachowuje tendencje wzrostowe. Praktyczne myślenie o podejmowanych tematach badawczych przestało być domeną
uczelni technicznych, staje się także
koniecznością uniwersytetów, oczywiście bez zaprzeczenia istoty i dużej wagi
badań podstawowych, w tym czysto teoretycznych, związanych ze
zrozumieniem otaczającego nas
świata i człowieka.
Doświadczenie uczelni zagranicznych oraz to zdobyte w ostatnich
latach na krajowym podwórku
pokazuje, że skuteczna i korzystna
dla obu stron współpraca uczelni
z podmiotami gospodarczymi potrzebuje wsparcia specjalistycznych jednostek,
w tym przede wszystkim wykwalifikowanej kadry. Kadry posiadającej umiejętności dostrzegania i rozumienia specyfiki
odmiennego działania i postrzegania rzeczywistości każdej ze stron, umiejętności
łączenia ich interesów i animowania konkretnej współpracy, dostrzegania wymiernych korzyści. Kreatywnych, otwartych
i elastycznych w myśleniu, a także posiadających konkretną wiedzę i kompetencje
w zakresie prawa i ekonomii, funkcjonowania rynku i negocjacji. Należy pamiętać,
że formalne zabezpieczenie i ułożenie
współpracy nauki z biznesem nie ma
wymiaru tylko czysto ludzkiego, czyli
ułożenia relacji pomiędzy naukowcem
a przedsiębiorcą, co od dawna miało i ma
miejsce, i co, oczywiście, jest istotnym
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czynnikiem sukcesu w takiej współpracy.
Przede wszystkim jest to kwestia odpowiedniego ułożenia relacji biznesowych
i zabezpieczenia interesów instytucji, tj.
uczelni jako jednostki publicznej, dysponującej majątkiem publicznym z jednej
strony oraz firm należących najczęściej
do osób prywatnych z drugiej.
Takimi wykwalifikowanymi jednostkami dla uczelni są centra transferu
technologii i od niedawna także spółki celowe umocowane prawem o szkolnictwie

wyższym. Ogólnouczelnianym podmiotem odpowiedzialnym za szeroko pojętą
współpracę Uniwersytetu Jagiellońskiego
ze światem biznesu jest Centrum Transferu Technologii CITTRU. Działania CTT
CITTRU przejawiają się, między innymi,
aktywnymi poszukiwaniami partnerów
gospodarczych zainteresowanych komercyjnym wykorzystaniem wynalazków
opracowanych przez zespoły badawcze UJ,
a także zakupem usług badawczych, jakie
mogą być świadczone przez pracowników
naukowych na bazie posiadanej przez nich
wiedzy eksperckiej oraz z wykorzystaniem
unikatowej infrastruktury badawczej.

Rolą brokerów technologii zatrudnionych
w CTT CITTRU jest przeprowadzanie
całego, kompleksowego procesu komercjalizacji, począwszy od identyfikacji
ciekawych wyników badań lub usług badawczych i eksperckich, aż do podpisania
wynegocjowanej umowy.
PROCES KOMERCJALIZACJI
Kilkunastoletnia już działalność CTT
CITTRU w tym zakresie oraz liczne przypadki efektywnej współpracy
z przedsiębiorcami umożliwiły wskazanie
najbardziej istotnych elementów udanego
procesu komercjalizacji wyników badań
naukowych. Pomimo konieczności
indywidualnego podejścia do każdego
przypadku proces ten obejmuje za
każdym razem pewne elementy
stałe.
Droga od powstania wynalazku do jego komercjalizacji
to praktycznie za każdym razem
złożony, wielomiesięczny (lub
czasem nawet wieloletni) i często
kapitałochłonny proces obejmujący działania związane z dalszym
rozwojem wynalazku, objęciem
wyników badań ochroną patentową oraz
weryfikacją jego wartości rynkowej i promocją wśród potencjalnych odbiorców
biznesowych. Na UJ proces ten rozpoczyna się od dotarcia przez brokera CTT
CITTRU do zespołu naukowego, który
stworzył ciekawe rozwiązanie mające rynkowy potencjał. Po zgłoszeniu wynalazku
do CTT CITTRU broker odpowiedzialny
za dany wynalazek przeprowadza wstępną
analizę potencjału rynkowego, zdolności
patentowej i potencjalnych biznesowych
odbiorców wynalazku. W przypadku
pozytywnych wyników takiej oceny, przy
udziale twórców wynalazku, pracowników
CTT CITTRU i kancelarii patentowej prowadzone są działania zmierzające do zapewnienia optymalnej ochrony patentowej
dla tego rozwiązania w kraju i, w dłuższym

czasie, również na kluczowych rynkach
zagranicznych. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia patentowego określana
jest optymalna ścieżka wdrożenia wynalazku i rozpoczyna się jego intensywna
promocja wśród potencjalnych partnerów
biznesowych. Równolegle brokerzy CTT
CITTRU wspólnie z twórcami wynalazku
opracowują plan jego dalszego rozwoju
ukierunkowanego na zwiększenie jego

praw do wynalazku. W tym miejscu nie
można pominąć promowanego i rozwijającego się kierunku w komercjalizacji
wyników badań, jakim są spółki typu
spin zakładane przez naukowców – twórców komercjalizowanych idei. Wówczas
licencja lub umowa przeniesienia praw
do własności intelektualnej podpisywana
jest z firmą zainicjowaną przez takiego
naukowca, który, wierząc w sukces ryn-

umieścił UJ na prestiżowej liście 100 najbardziej innowacyjnych uczelni w Europie
jako jedyną uczelnię z Europy Środkowej.
Ponadto Uniwersytet Jagielloński znalazł
się w 2016 roku na pierwszym miejscu
wśród polskich instytucji zgłaszających
wynalazki do ochrony w Europejskim
Urzędzie Patentowym.
Komercjalizacja wynalazków to także
przychody dla ich twórców. Ponadto za

Pełna oferta Uniwersytetu Jagiellońskiego dla przedsiębiorców jest dostępna na zarządzanej przez CTT CITTRU stronie sciencemarket.pl

wartości rynkowej i atrakcyjności wśród
partnerów biznesowych. Należy bowiem
zauważyć, że zdecydowana większość
wynalazków powstających na uczelniach
jest, według kryteriów przyjmowanych
przez przedsiębiorstwa, na wczesnym etapie rozwoju. Dlatego też niezwykle istotne
jest opracowanie i wdrożenie planu rozwoju
wynalazku w kierunku gotowego produktu.
Oczywiście zadanie stworzenia rozwiązania gotowego do wejścia na rynek należy
do partnera biznesowego, trzeba jednak
pamiętać, że atrakcyjność wynegocjowanych warunków komercjalizacji wynalazku
zależy istotnie od jego fazy rozwoju.
Powodzenie procesu komercjalizacji
technologii zależy od efektów działań
prowadzonych we wszystkich opisanych
powyżej ścieżkach. Niezwykle istotna dla
szans powodzenia komercjalizacji jest ścisła
współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces komercjalizacji – czyli
samych twórców wynalazku, pracowników
CTT CITTRU, rzeczników patentowych,
zewnętrznych ekspertów i przedstawicieli
przedsiębiorstw zainteresowanych wdrożeniem wynalazku na rynek.
Zwieńczeniem opisanych powyżej
działań jest wynegocjowanie i ustalenie
warunków umowy komercjalizacyjnej.
Najczęściej ma ona formę umowy licencyjnej, nieco rzadziej umowy sprzedaży

kowy swoich pomysłów, „bierze sprawy
w swoje ręce”. Sprzyja temu rozwój rynku
funduszy kapitałowych. Jeśli w spółce
spin-off udziały zdecyduje się objąć także
uczelnia, wówczas swoją rolę, oprócz
CTT, odgrywa także spółka celowa, która
obejmuje te udziały w imieniu i na rzecz
interesów jednostki naukowej.
CZY WARTO?
Dotychczasowe doświadczenie CTT
CITTRU wskazuje na to, że proces od
powstania wynalazku do jego komercjalizacji jest skomplikowany, ryzykowny
i kosztowny. Czy warto zatem podejmować takie działania? Zdecydowanie
tak! Należy pamiętać, że znacząca część
produktów i technologii, z których korzystamy na co dzień, narodziła się w zaciszu
uczelnianych laboratoriów, a w kierunku
gotowych produktów została rozwinięta
dopiero przez przedsiębiorstwa. Bez wysiłków podejmowanych na rzecz promocji,
rozwoju i wreszcie wdrożenia wynalazki
te pozostałyby jedynie w umysłach naukowców.
O skuteczności działań wszystkich
jednostek UJ zaangażowanych w działania na rzecz tworzenia i komercjalizacji
wynalazków niech świadczy fakt, że
w kwietniu 2017 roku Thomson Reuters

każdą udaną komercjalizację w tegorocznej ocenie parametrycznej jednostka
naukowa, z której pochodzi technologia,
uzyskała dodatkowe punkty. Wreszcie, co
najważniejsze, jest ogromna szansa, że już
za kilka lat na rynku dostępne będą użyteczne dla każdego produkty: leki, innowacyjny sprzęt medyczny czy efektywne
i ekologiczne źródła energii. Wymyślone
w jednostkach naukowych i w większości
produkowane przez polskie firmy.
PRZYKŁADY „Z ŻYCIA WZIĘTE”
Spośród rozwiązań, które już trafiły
z naszej Uczelni do przemysłu, warto
wymienić trzy doskonale ilustrujące zróżnicowanie form transferu technologii i pokazujące całą paletę działań CTT CITTRU.
NANOKAPSUŁKI DO DOSTARCZANIA
ZWIĄZKÓW LIPOFILNYCH
– KOMERCJALIZACJA POPRZEZ
LICENCJONOWANIE
Biokompatybilne nanokapsułki, które
umożliwiają skuteczne dostarczanie do
organizmu związków hydrofobowych,
są rozwiązaniem, które powstało na
Wydziale Chemii UJ. Technologia ta ma
wiele możliwych zastosowań, na przykład
w postaci nośników lipofilowych związ-
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Projekt jest pierwszą technologią
lekową skomercjalizowaną przez
Uniwersytet Jagielloński. Zgodnie
z umową wszyscy konsorcjanci mają zagwarantowane opłaty
wstępne, opłaty za osiągnięcie
kamieni milowych oraz określony
udział w przychodach licencjobiorcy z tytułu sprzedaży produktów
lub sublicencji. Licencjobiorca
pokrywa również wszystkie koszty
ochrony patentowej.
START-UP TECHNOLOGICZNY
WYWODZĄCY SIĘ Z UCZELNI

Zgłoszenia patentowe i patenty Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2007–2016

ków o niskiej biodostępności lub nanoreaktorów w procesach enzymatycznych lub
biologicznych. Wynalazek został objęty
ochroną patentową w lipcu 2015 roku. Po
zgłoszeniu patentowym CTT CITTRU
rozpoczął aktywną promocję technologii
wśród potencjalnych partnerów biznesowych. W sierpniu 2016 roku rozmowy
prowadzone przez jednego z brokerów
CTT CITTRU oraz kilkumiesięczne negocjacje zaowocowały podpisaniem z polską
firmą umowy licencyjnej na produkcję
nanokapsułek zawierających dziewiętnaście konkretnych substancji. Po przeprowadzeniu przez naukowców dalszych
badań nad możliwościami kapsułkowania
kolejnych substancji (badania zostały
sfinansowane przez firmę) CTT CITTRU
wynegocjowało i podpisało z tą samą firmą
nową umowę licencyjną, która daje licencjobiorcy wyłączne prawo do produkcji
i stosowania nanokapsułek z dowolnymi
substancjami na całym świecie. W umowie
Uniwersytet zagwarantował sobie prawo
do opłaty wstępnej oraz płatności rocznych
w wysokości określonej części przychodów firmy z tytułu sprzedaży produktów
wykorzystujących technologię ujętą
w licencji. Dalsze badania mające na celu
rozwój technologii trwają i są finansowane
przez licencjobiorcę.
PIERWSZA KOMERCJALIZACJA
TECHNOLOGII LEKOWEJ
Konsorcjum utworzone przez cztery
uznane jednostki naukowe: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Farmakologii
Polskiej Akademii Nauk oraz francuskie
CNRS i Uniwersytet w Montpellier, zreali-
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zowało projekt dotyczący rozwoju leków
w terapii chorób ośrodkowego układu
nerwowego, takich jak choroba Alzheimera, demencja czy depresja. Wynalazek
obejmuje grupę związków modulujących
aktywność receptora serotoninowego
5-HT6. Najbardziej obiecujące związki
mają unikatowy na skalę światową mechanizm działania (podwójny antagonizm
receptora 5-HT6 i innego kluczowego receptora obecnego w ośrodkowym układzie
nerwowym).
Zgłoszenie patentowe PCT dla wynalazku zostało dokonane w 2013 roku. Na
początku 2016 roku ochrona patentowa
została znacząco rozszerzona na obszar
całej Unii Europejskiej i 10 innych państw
będących najważniejszymi rynkami dla
branży farmaceutycznej. Ochroną patentową objęto nowe związki, ich metodę
syntezy i zastosowanie w medycynie.
Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia
patentowego CTT CITTRU rozpoczęło
poszukiwania partnera biznesowego zainteresowanego komercjalizacją wynalazku.
We wrześniu 2014 roku działania te doprowadziły do nawiązania

kontaktu z hiszpańską firmą Spherium Biomed zajmującą się
rozwojem i komercjalizacją projektów lekowych. Po podpisaniu umowy o poufności i umowy Material Transfer Agreement
firma otrzymała próbki najbardziej obiecujących związków do oceny wewnętrznej.
W wyniku tej analizy potwierdzono wysoki
potencjał komercyjny wynalazku i po kilku
miesiącach negocjacji, we wrześniu 2015
roku, podpisana została umowa o licencji
wyłącznej. Licencjobiorca we współpracy
z twórcami przeprowadza teraz dalsze badania najbardziej obiecujących związków.

Firma MArCelLi Adv Tech
jest technologicznym start-upem
założonym przez pracowników
UJ w 2014 roku z udziałem Węzła Wiedzy
i Innowacji KIC EIT oraz AGH w Krakowie. Brokerzy CTT CITTRU od samego
początku wspierali założycieli spółki
w rozpoczęciu działalności biznesowej.
Firma prowadzi działalność w zakresie
rozwoju i komercjalizacji technologii
wytwarzania materiałów elektrodowych,
a także elektrolitów przeznaczonych do
zastosowań w bateriach litowo-jonowych
używanych w szczególności w systemach
magazynowania energii oraz intensywnie
rozwijanej i promowanej obecnie elektromobilności (xEV).
Technologia łączy w sobie opatentowane wynalazki Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Akademii Górniczo-Hutniczej. MarCelLi
Adv Tech ma, dzięki zawartym z obiema
uczelniami umowom licencyjnym, wyłączne prawo korzystania z tych wynalazków
z możliwością przeniesienia na rzecz
spółki praw do patentów na określonych
warunkach. Dalszy rozwój wynalazku
został wsparty dofinansowaniem w ramach
programu INNOCHEM finansowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Rozpoczynający się właśnie projekt
umożliwi szybki rozwój technologii oraz,
w perspektywie kilku lat, pojawienie się
na rynku nowej generacji baterii. Warto
wspomnieć, że firma zainteresowana jest
także kolejnymi dwoma wynalazkami
opracowanymi na Wydziale Chemii UJ.
Proces negocjacyjny trwa.
Pełną ofertę technologiczną i usług
badawczych UJ można znaleźć na stronie
www.sciencemarket.pl

Gabriela Konopka-Cupiał

Centrum Transferu Technologii CITTRU

POLSKIE INNOWACJE MIĘDZY DYSKURSEM NADZIEI
A TWARDĄ RZECZYWISTOŚCIĄ
T

popytowy niż podażowy model współpracy.
Równolegle na poziomie krajowym podjęto
wiele działań, które miały uprościć współpracę od strony formalnoprawnej oraz dać
impuls regulacyjny i fiskalny dla tworzenia
innowacji na styku nauki i biznesu. Wśród
tych rozwiązań należy wymienić: włączenie
wskaźników związanych z komercjalizacją w ocenę parametryczną jednostek,
ułatwienia związane z zakładaniem spółek
celowych i transferem technologii (również
podatkowe dotyczące aportów własności
intelektualnej), tzw. doktoraty wdrożeniowe, wreszcie ulgę w podatku dochodowym
na B + R, która w propozycji tzw. drugiej
ustawy o innowacyjności wynosi 100 procent poniesionych kosztów, a nawet 150
procent dla jednostek mających status CBR
(centra badawczo-rozwojowe firm).
Na większą niż wcześniej skalę uruchomiono również narzędzia kapitałowe,
z funduszami typu seed oraz venture na
czele (np. fundusz Innoventure współnależący do Krakowskiego Parku Technologicznego i finansowany częściowo ze
środków NCBR), które są przeznaczone na
inwestycje w spin-offy oraz spin-outy z obszaru deep-tech i mają zakaz inwestowania
w miękkie, software’owe start-upy (dla
których przewidziano oddzielne narzędzia
wsparcia). Równolegle zwiększono perswazję, a niekiedy i nacisk wobec dużych firm,
w tym spółek Skarbu Państwa, co w założeniu ma przyśpieszyć ich modernizację
w oparciu o krajowe zasoby intelektualne

(zarówno z uczelni, jak i start-upów) i poszerzać portfolio oferowanych produktów
czy usług.
Działania te można oczywiście oceniać
różnie i w praktyce nie wszystkie okażą
się użyteczne. Warto jednak uczciwie
przyznać, że jeszcze nigdy w historii
temat innowacji oraz współpracy nauki
z biznesem nie był tak wysoko na agendzie
rządowej. Trudno obecnie tłumaczyć, że
winę za brak współpracy ponoszą bariery
prawne oraz brak funduszy – wszystko jest
w rękach uczelni i przedsiębiorców. Naiwnością byłoby oczekiwać, że prowadzone
działania przyniosą natychmiastowy efekt
i skokowy wzrost udanych przypadków
komercjalizacji. W rozwiniętych gospodarkach większość innowacji powstaje
w przedsiębiorstwach (twierdzenie to
jest prawdziwe od IT po biotechnologię
i farmację) i podobnie będzie w Polsce,
szczególnie że firmy wreszcie zaczęły
inwestować większe pieniądze w B + R.
Niemniej jednak można zaryzykować tezę,
że choć innowacje prowadzone w modelu
science2business będą dalej wyraźną – choć
rosnącą – mniejszością na mapie polskich
innowacji, to jakościowo mogą to być
najciekawsze projekty. Potencjał polskich
uczelni w przynajmniej niektórych obszarach technologicznych jest bowiem trudny
do przecenienia.

Wojciech Przybylski
Krakowski Park Technologiczny

Archiwum KPT

emat innowacji w polskim dyskursie
publicznym związany jest przede
wszystkim z ogromnymi nadziejami i nie
mniejszym apetytem.
W latach 2007–2015 wydaliśmy ogromne, liczone w miliardach euro środki na
infrastrukturę badawczo-rozwojową. Większa część tej rzeki pieniędzy popłynęła do
uczelni. Ze strony instytucji finansujących –
czy była to polska administracja publiczna,
czy Komisja Europejska – pojawiło się od
razu oczekiwanie efektów zainwestowanych funduszy, czyli przykładów komercjalizacji oraz wdrożeń. Tych było niezwykle
mało, gdyż w wielu laboratoriach przez długi okres nie udało się wypracować modelu
efektywnego wykorzystania zakupionego
sprzętu. Dotyczyło to szczególnie jednostek międzywydziałowych oraz (w chyba
jeszcze większym stopniu) międzyuczelnianych. W skrajnych przypadkach drogie
urządzenia pozostały w pudłach albo pod
folią.
Na problemy związane z uruchomieniem, zarządzaniem i utrzymaniem nowej
infrastruktury nałożyły się wyzwania
organizacyjne oraz komunikacyjne. Wiele
uczelni nie miało instytucjonalnej zdolności do współpracy z biznesem, w tym
wykonywania prac badawczych na zlecenie
biznesu oraz współpracy w zakresie B + R.
Wynikało to w części z braku interfejsów,
kompetencji i doświadczenia ze strony
uczelni, a po części z niedojrzałości i braku
gotowości technologicznej samych przedsiębiorstw. Wszystkie te problemy złożyły
się dodatkowo na rosnącą i zgeneralizowaną nieufność między oboma sektorami.
Brak twardych efektów inwestycji
w model science2business spowodował, że
w kolejnej perspektywie unijnej drastycznie
ograniczono środki na infrastrukturę, zaś zasadniczy strumień pieniędzy przekierowano
w stronę sektora prywatnego. Nie był to,
warto uczciwie dodać, wynik autorefleksji
polskiej administracji, a raczej twarde oczekiwanie Komisji Europejskiej. Ma to o tyle
dobre strony, że daje szanse na wyrównanie
asymetrii między potencjałami uczelni
oraz firm, równocześnie budując bardziej

Industry Innovation Day;
zakończenie pierwszego etapu
programu akceleracyjnego
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WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM
W NOWYM SADZIE
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Prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn oraz rektor Uniwersytetu w Nowym Sadzie prof. Dušan Nikolić

lenie konkretnych dziedzin, w ramach
których mogą zostać podjęte wspólne
aktywności badawcze i dydaktyczne.
Partnerzy z Nowego Sadu zaplanowali
kompleksową prezentację potencjalnych
obszarów współpracy, włączając w nią
nie tylko jednostki uczelniane, ale rów-

nież lokalne przedstawicielstwo instytucji
państwowych wspierających rozwój nauki,
kultury i sztuki w Nowym Sadzie.
Ta niezwykle intensywna trzydniowa
wizyta w Serbii zaowocowała licznymi
pomysłami na rozwojowe przedsięwzięcia
korzystne dla obu uczelni w zakresie wielu

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Nauk Technicznych prof. Dragan
Šešlija w rozmowie z prorektorem UJ prof. Stanisławem Kistrynem

Fot. Dorota Maciejowska

dniach 11–12 maja 2017 rektor
Uniwersytetu w Nowym Sadzie
Dušan Nikolić oraz prorektor ds. nauki Snežana Smederevac przebywali
z dwudniową wizytą na Uniwersytecie
Jagiellońskim, która zainicjowała rozwój dwustronnej współpracy naukowej
pomiędzy uczelniami. W ramach wizyty
przedstawiciele serbskiej delegacji nie
tylko formalnie przypieczętowali plany
wspólnych przedsięwzięć naukowych,
podpisując porozumienie o współpracy,
ale również podjęli dyskusję na temat
projektów naukowych podczas spotkań
w Małopolskim Centrum Biotechnologii
oraz Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Swoją
obecnością uświetnili również obchody
653. rocznicy założenia Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Uniwersytet w Nowym Sadzie został
założony w 1960 roku. Obecnie posiada
14 wydziałów, z których większość znajduje się w Nowym Sadzie – stolicy okręgu autonomicznego Wojwodina, a pięć
w innych miejscowościach – Suboticy,
Somborze i Zrenjaninie. Na uniwersytecie
kształci się ponad 50 tysięcy studentów,
co czyni go drugą największą uczelnią
w Serbii i jedną z największych w Europie Środkowej. Uniwersytet Jagielloński
23 czerwca 2016 podpisał porozumienie
międzyinstytucjonalne z Wydziałem
Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym
Sadzie w ramach programu Erasmus+
KA107 – kraje pozaeuropejskie.
Aby złożone deklaracje i plany współpracy mogły się zmaterializować, a dobre
kontakty zacieśnić i zamienić w prawdziwe, aktywne partnerstwo naukowe,
prorektor UJ ds. badań naukowych prof.
Stanisław Kistryn oraz kierownik Działu
Współpracy Międzynarodowej UJ Dorota
Maciejowska w dniach 6–8 lipca 2017 na
zaproszenie rektora Dušana Nikolicia udali
się z rewizytą na Uniwersytet w Nowym
Sadzie. Jednym z celów, które założyła sobie delegacja z UJ, było zbadanie i okreś-

Archiwum Działu Współpracy Międzynarodowej UJ

pól aktywności. Delegacja z UJ spotkała
się z dużą otwartością i gotowością do
współpracy dziekanów takich wydziałów
uczelni w Nowym Sadzie, jak Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział
Nauk Technicznych, Wydział Medyczny,
a także Wydział Filozoficzny, Wydział
Prawa, jak również zamiejscowy Wydział
Edukacji z siedzibą w Somborze.
Dziekan Wydziału Nauk Technicznych
zaprezentował delegacji z UJ laboratoria
robotyki komputerowej oraz ostatnie prace
wykonywane przez naukowców i studentów tej jednostki w ramach projektów
badawczych. Podczas bardzo owocnej
dyskusji z prorektorem Kistrynem wyodrębnił obszary naukowe potencjalnie
zgodne z zainteresowaniami badawczymi
zespołów naukowych UJ. Dziekan Wydziału Medycznego nie tylko oprowadziła
gości z UJ po najnowszych laboratoriach
farmaceutycznych, ale również zaprosiła
ich do zwiedzenia Instytutu Onkologii
i Radiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Nowym Sadzie, w którym grupa
młodych naukowców prowadzi zaawansowane badania na mózgu ludzkim oraz
zmaga się na co dzień z chorobami nowotworowymi. Zaprezentowano gościom
nowoczesny sprzęt medyczny służący do
leczenia pacjentów z nowotworami, jak
i umożliwiający prowadzenie nowoczesnych badań naukowych.
Wizyta w Serbii przewidywała także
spotkanie z przedstawicielami dużej,
międzynarodowej firmy start-up Schneider
Electric DMS NS, która swoje powstanie
zawdzięcza Uniwersytetowi w Nowym
Sadzie. Dyrektor firmy, prof. Dragan
Popvić, który na co dzień pracuje również
jako naukowiec na uczelni, wraz ze swoim
zespołem managerskim podzielił się z delegacją największymi osiągnięciami firmy.
Mogą one stanowić inspirację i zachętę
dla powstających w ostatnich latach na UJ
start-upów studenckich i doktoranckich.
Dyrektor Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Szkolnictwa Wyższego
i Badań Naukowych dr Dušica Rakić
zaprezentowała zaangażowanie jednostki
w rozpowszechnianie i wspieranie uczelni
oraz innych instytucji w rozwoju projektów
naukowych w Nowym Sadzie. Przedstawiciele UJ przedyskutowali możliwości
zainicjowania wspólnej konferencji międzynarodowej lub sympozjum naukowego.
Profesor Dragan Stanić, prezydent
najstarszego serbskiego towarzystwa literackiego, kulturalnego i naukowego Matica

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Dorota Maciejowska i prorektor UJ
prof. Stanisław Kistryn (w środku) z wizytą u zastępczyni sekretarza prowincji Wojwodiny
(w północnej Serbii) ds. szkolnictwa wyższego i badań naukowych dr. Dušicy Rakić (pierwsza z prawej)

Srpska, przyjął gości w pięknej siedzibie
towarzystwa, wyrażając wolę podtrzymania
i nawiązania nowych kontaktów szczególnie z pracownikami naukowymi Wydziału
Filologicznego UJ.
Profesor Stevan Pilipović, prezydent
Serbskiej Akademii Nauk i Sztuki, zainteresowany był działaniami badawczymi
Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie
nauk ścisłych i wyraził gotowość do nawiązania kontaktów z badaczami UJ.
Podczas licznych spotkań i rozmów
przedstawicieli władz obu uczelni rektorzy
wielokrotnie podkreślali potrzebę rozwoju
wspólnych inicjatyw badawczych, nie tylko
w obszarze wybranych dziedzin nauk ścisłych, ale również w sferze nauk społecznych, które w dobie bardzo intensywnego
postępu nauki i technologii odgrywają
ogromną rolę w zakresie zrozumienia zachodzących w świecie procesów, jak i wiążących się z nimi problemów rozwojowych
świata. W dyskusjach na szczeblu władz
uczelni udział wzięli również prorektorzy,
a także wybitni profesorowie i kierownicy
jednostek administracji.
Tak kompleksowe spojrzenie na pola
możliwości rozwoju naukowego pomiędzy
uczelniami oraz instytucjami regionalnymi, kulturowymi i biznesowymi może
przynieść obustronne korzyści partnerom
współpracy i zostać wdrożone w konkretne
projekty naukowe. Władze Uniwersytetu

w Nowym Sadzie okazały delegacji niebywałą gościnność, a Ivana Vujkov, kierownik
tamtejszego Działu Współpracy Międzynarodowej, przygotowała profesjonalny
i intensywny program.
Kolejnym etapem wspólnych działań
jest uczestnictwo polskiej delegacji, prof.
Stanisława Kistryna oraz prof. Adama Jelonka, pełnomocnika rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej, w konferencji
organizowanej w ramach międzynarodowej
platformy współpracy między Chinami
i krajami Europy Środkowo-Wschodniej
5th China-CEECs Education Policy Dialogue (dialog na temat polityki oświatowej
ministrów edukacji tych państw) oraz
4th Meeting of China-CEECs Higher Education Institutions Consortium (IV Spotkanie Konsorcjum Instytucji Szkolnictwa
Wyższego, skupiające rektorów wiodących
uniwersytetów z krajów Europy Środkowej
i Wschodniej oraz Chin). Prorektor UJ
prof. Stanisław Kistryn został zaproszony
jako keynote speaker i moderator panelu
dotyczącego budowania wielostronnej
i wieloobszarowej współpracy. Wydarzenia
te odbyły się na Uniwersytecie w Nowym
Sadzie 21 i 22 września 2017. Były one
również okazją do podjęcia dalszych
kroków w zakresie partnerstwa pomiędzy
uczelniami.

Dorota Maciejowska

Dział Współpracy Międzynarodowej
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ZAKOŃCZENIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU
„BUDOWA KAMPUSU 600-LECIA ODNOWIENIA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”
2001–2017
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2017 roku zakończyła się realizacja
programu wieloletniego „Budowa
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Ostatnim obiektem dydaktyczno-naukowym wykonanym
w jego ramach jest siedziba Wydziału Chemii przy ul. Gronostajowej 2, którą oddano
do użytkowania w czerwcu 2017 roku.
Idea budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zlokalizowanego w Pychowicach (obecnie
osiedle Ruczaj), znalazła swoje odzwierciedlenie w uchwale Senatu UJ numer
9/96/97 z 26 marca 1997 w sprawie inwestycji rozwojowych UJ. Dała ona podstawę
do działań związanych z zakupem działek
oraz podjęciem rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz posłami.

Pierwotnie program wieloletni „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego”, ustanowiony
23 maja 2001, przewidywał, że termin
zakończenia przedsięwzięcia nastąpi
w roku 2010. Ustawa o zmianie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego
„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego” z 3 kwietnia 2009, ustaliła nową wartość tego programu, opiewającą na kwotę 962 500 000
złotych (z tego środki budżetu państwa
– 946 543 000 złotych w cenach z roku
2008), oraz zmieniła termin realizacji
programu, wydłużając go do roku 2015.
15 stycznia 2015 uchwalona została
kolejna ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia

Uniwersytetu Jagiellońskiego”, w której
zakończenie realizacji przedsięwzięcia
ustalono na rok 2017.
Dzięki budowie nowoczesnego uniwersyteckiego kampusu UJ w Pychowicach
znacznie polepszyły się warunki kształcenia
i prowadzenia badań naukowych, nastąpił
rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości
akademickiej. Realizacja tego ogromnego
przedsięwzięcia stała się też impulsem
do zainwestowania przez miasto Kraków
znacznych środków finansowych w infrastrukturę komunikacyjną i komunalną,
a także czynnikiem motywującym duże
firmy, takie jak Motorola, EricPol SA,
Grupa ONET.PL SA, Shell, do lokalizacji
swoich obiektów w sąsiedztwie kampusu.
W firmach tych zatrudniani są głównie
absolwenci krakowskich uczelni.

24

ALMA MATER nr 196

Anna Wojnar

Pierwszy obiekt, który powstał na terenie kampusu
w Pychowicach, to Centrum Badań Przyrodniczych
przy ul. Gronostajowej 3. Jego budowa rozpoczęła
się w 1998 roku. Wartość inwestycji wyniosła 8 600
000 złotych, w całości pochodzących ze środków
własnych UJ. Obiekt o powierzchni użytkowej 2800
metrów kwadratowych został przekazany do użytkowania w sierpniu 1999. Obecnie swoją siedzibę
mają tam Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
oraz Instytut Studiów Międzykulturowych.

Fot. Anna Wojnar

W 1999 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji pod nazwą „III Kampus
UJ I, etap 1., zadanie: Kompleks Nauk Biologicznych”. 23 maja 2001,
po ustanowieniu programu wieloletniego, została zamknięta i rozliczona
zgodnie z wykonanym zakresem rzeczowym. Dalsze prace były realizowane w ramach programu wieloletniego jako zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokończenie Kompleksu Nauk Biologicznych”. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 8243 metry kwadratowe. Budowa obiektu, trwająca
od maja 2000 do stycznia 2003 roku, kosztowała 20 190 000 złotych.

ALMA MATER nr 196

25

Anna Wojnar

Siedziba Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej przy ul.
Gronostajowej 7 to obiekt o powierzchni użytkowej 3964 metry kwadratowe. Koszt realizacji
to 29 318 000 złotych. Budowa
trwała od kwietnia 2002 do maja
2005. Więcej informacji na stronie www.geo.uj.edu.pl
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Archiwum Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ

Budynek Instytutu Nauk o Środowisku przy ul. Gronostajowej 7. Realizacja
przedsięwzięcia trwała od września 2001 do grudnia 2003 roku, poniesione
koszty to 44 369 000 złotych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3713
metrów kwadratowych. Więcej informacji na stronie www.eko.uj.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki ma swoją siedzibę przy ul. Stanisława
Łojasiewicza 6. Obiekt o powierzchni użytkowej 10497 metrów kwadratowych kosztował 79 985 000 złotych, a budowa trwała od lipca 2006 do
sierpnia 2008. Więcej informacji na stronie www.matinf.uj.edu.pl

Fot. Anna Wojnar

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
mieści się w budynku przy ul. Stanisława Łojasiewicza 4. Powierzchnia użytkowa obiektu liczy
17 500 metrów kwadratowych. Koszt budowy
wyniósł 135 810 000 złotych, a jej realizacja
trwała od października 2006 do stycznia 2009.
Więcej informacji na stronie www.wzks.uj.edu.pl
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Fot. Anna Wojnar

Instytut Zoologii i Badań Biometrycznych, ul. Gronostajowa 9. 7525 metrów
kwadratowych powierzchni użytkowej. Koszt budowy to 104 381 000 złotych. Realizacja budowy trwała od kwietnia 2009 do czerwca 2011. Więcej
informacji na stronie www.izibb.binoz.uj.edu.pl

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej to obiekt o powierzchni
użytkowej 16 748 metrów kwadratowych, zlokalizowany przy ul. Stanisława
Łojasiewicza 11. Koszt budowy wyniósł 229 081 000 złotych, a jej realizacja
trwała od września 2010 do października 2014. Więcej informacji na stronie
www.fais.uj.edu.pl

Fot. Anna Wojnar

Instytut Nauk Geologicznych,
o powierzchni użytkowej 3606
metrów kwadratowych, znajduje się przy ul. Gronostajowej 3a.
Koszt budowy wyniósł 36 819 000
złotych, realizacja przedsięwzięcia trwała od września 2014 do
listopada 2016. Więcej informacji
na stronie www.ing.uj.edu.pl
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Anna Wojnar

Siedziba Wydziału Chemii, o powierzchni użytkowej 16 516 metrów kwadratowych, zlokalizowana została przy ul. Gronostajowej 2. Koszt
budowy tego obiektu wyniósł 239 590 000
złotych, a jego realizacja trwała od lipca 2013
do czerwca 2017. Więcej informacji na stronie
www.chemia.uj.edu.pl

B

W realizacji pozostają jeszcze podzadania o wartości 7 587 000 złotych: Aleja
Wawelska etap 2 oraz system retencji wód
opadowych.
Łączne nakłady poniesione dotychczas
na realizację przedstawionych inwestycji
to kwota 976 861 000 złotych. Ze środków
własnych Uniwersytet wyasygnował
42 450 000 złotych.

Niezależnie od zadań inwestycyjnych
wchodzących w skład programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ” na terenie uniwersyteckiego
kampusu w Pychowicach zrealizowano
projekty sfinansowane z unijnych funduszy strukturalnych: Małopolskie Centrum
Biotechnologii, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz
Jagiellońskie Centrum Innowacji.

Małopolskie Centrum Biotechnologii to interdyscyplinarny ośrodek badawczy
mieszczący się przy ul. Gronostajowej 7a. Inwestycja została dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość
obiektu wynosi 35 400 000 złotych. Realizacja rozpoczęła się w październiku 2011, a zakończyła w październiku 2013. Więcej informacji na stronie
www.mcb.uj.edu.pl

Anna Wojnar

Anna Wojnar

udowie obiektów podstawowych towarzyszył rozwój infrastruktury, w ramach
którego za kwotę 23 028 000 złotych wykonano: garaż podziemny pod budynkiem Wydziału Matematyki i Informatyki, Aleję Wawelską etap 1, pergolę, zbiornik retencyjny,
zjazdy publiczne, zjazdy do ul. Stanisława
Łojasiewicza, garaż, parking oraz magazyn
odczynników i odpadów chemicznych.
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Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS znajduje się przy ul. Czerwone Maki
98. Budynek, w którym mieści się krakowski synchrotron, powstawał od grudnia 2011 do kwietnia
2014 roku i ma wartość 55 100 000 złotych. Budowa
została dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powierzchnia
budynku wynosi 8000 metrów kwadratowych. Więcej informacji na stronie www.synchrotron.uj.edu.pl

Fot. Anna Wojnar

Centrum Edukacji Przyrodniczej przy ul. Gronostajowej 5. Jest to pozawydziałowa jednostka UJ, gdzie zostały zdeponowane zbiory przyrodnicze
uprzednio znajdujące się w Muzeum Zoologicznym, Muzeum Geologicznym, Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii oraz w Instytucie Botaniki.
Część ekspozycyjna Centrum ma powierzchnię 2400 metrów kwadratowych. Wartość budynku oszacowano na 23 500 000 złotych, dofinansowanie budowy pochodziło ze środków Programu Operacyjnego Innowacja
i Środowisko. Realizacja przedsięwzięcia trwała od kwietnia 2012 do sierpnia 2014 roku. Więcej informacji na stronie: www.mzuj.uj.edu.pl
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Fot. Anna Wojnar

Jagiellońskie Centrum Innowacji przy
ul. Michała Bobrzyńskiego 14 to kompleks
trzech budynków o łącznej powierzchni
20 tysięcy metrów kwadratowych, tworzących Life Science Park, oferujący usługi
dla przedsiębiorców i naukowców rozwijających badania z zakresu nauk przyrodniczych. Budowa pierwszego obiektu,
o wartości 23 500 000 złotych, została dofinansowana ze środków Programu Wzrost
Konkurencyjności Produkcji. Drugi budynek, o wartości 31 600 000 złotych, powstał z funduszy Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Trzeci budynek
zrealizowano również dzięki funduszom
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a jego wartość wynosi 21 300 000
złotych. Więcej informacji na stronie
www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl
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Centrum Badań Przyrodniczych (1999)

2
3

Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny i Wejścia Głównego (2002)

4

Instytut Nauk o Środowisku (2004)

5

Instytut Geograﬁi i Gospodarki Przestrzennej (2005)

Wydział Biochemii, Bioﬁzyki i Biotechnologii (2001)

6
7

Wydział Matematyki i Informatyki (2008)

8
9

Instytut Zoologii (2011)

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (2009)

Małopolskie Centrum Biotechnologii (2013)

10

Centrum Edukacji Przyrodniczej (2014)

11

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (2014)

12
13

Instytut Nauk Geologicznych (2017)

14

Wydział Chemii (planowany termin 2017)

15

Jagiellońskie Centrum Innowacji

Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego "Solaris” (2015)

Mapa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ opracowana przez Ewę Grabską oraz Marcina Szwagrzyka z Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ, z wykorzystaniem materiałów Macieja Szabowskiego

NOWY WYDZIAŁ NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
– WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII

Na pierwszym planie oddany niedawno do użytku budynek Instytutu Nauk Geologicznych, obok siedziba Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

auki o Ziemi mają tradycje sięgające
pierwszych wieków funkcjonowania
Akademii Krakowskiej. Już w XV wieku
pojawiły się tu dzieła zawierające opisy
ziem polskich, Europy oraz innych kontynentów, rozpoczęto także wykłady z zakresu geografii. Od XVI wieku rozwijały
się badania mineralogiczne i wykonywano
liczne opracowania kartograficzne, które
zaowocowały utworzeniem Katedry Geometrii Praktycznej, stanowiącej pierwszą
w Europie katedrą geodezyjno-kartograficzną. W 1780 roku powstała Katedra
Historii Naturalnej, w 1782 roku utworzone zostało Muzeum Mineralogiczne,
a w 1792 roku Jan Śniadecki zapoczątkował stałe obserwacje meteorologiczne,
które prowadzone są nieprzerwanie do dziś
w stacji meteorologicznej Wydziału na
terenie Ogrodu Botanicznego, stanowiąc
najdłuższą serią pomiarową w Polsce.
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Rozwój nauki i wyodrębnianie się dyscyplin naukowych w XIX wieku spowodowały powołanie Katedry Mineralogii
i Jeognozji (1811) oraz Katedry Geografii
Powszechnej, Fizycznej i Porównawczej

(1849) – ta była drugą geograficzną katedrą w świecie. Z czasem przekształciły się
one odpowiednio w Gabinet Geologiczny
(1886) i Pracownię Paleontologiczną
(1912) oraz Instytut Geograficzny (1920).

Władze Wydziału Geografii
i Geologii UJ;
od lewej dziekan
prof. Bolesław Domański,
prodziekan ds. studenckich
dr hab. Marta
Oszczypko-Clowes,
prodziekan ds. naukowych
i finansowych
dr hab. Michał Gradziński

Fot. Waldemar Obcowski

N

Marta Kisiel

Pomiar za pomocą lidaru w ramach warsztatów w Bieszczadach

wcześniej przez instytuty (IGiGP oraz
ING), które weszły w skład nowego
wydziału.
Wydział Geografii i Geologii rozpoczął
działalność 20 marca 2017 na podstawie
zarządzenia nr 34 rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 13 marca 2017 w sprawie podziału Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi, po wcześniejszej pozytywnej
opinii Senatu UJ. Patronem Wydziału
został Ignacy Domeyko – wybitny polski
przyrodnik, geolog i kartograf, bohater
narodowy Polski i Chile.
Wysoki stopień decentralizacji działalności instytutów w ramach Wydziału

Bartosz Załuski

Geografia i geologia, reprezentujące
nauki o Ziemi, rozwijały się początkowo
w ramach Wydziału Filozoficznego, a następnie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. W 1952 roku stały się częścią
nowo utworzonego Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi (BiNoZ). W 1972 roku
powołany został do życia Instytut Nauk
Geologicznych (ING), który kontynuuje
tradycje badań geologicznych. W 2000
roku Instytut Geografii zmienił nazwę na
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej (IGiGP).
Podział Wydziału BiNoZ, należącego
do największych jednostek podstawowych
na Uniwersytecie Jagiellońskim, i wyodrębnienie Wydziału Geografii i Geologii rozważane były od lat co najmniej
kilkunastu. U podstaw tej decyzji leżała
merytoryczna odrębność nauk o Ziemi
oraz nauk biologicznych, stanowiących
dziedziny wyróżniane w obowiązującej
w Polsce klasyfikacji nauk na tym samym
poziomie, co, na przykład, nauki fizyczne
i chemiczne. Odrębne wydziały biologiczne oraz geograficzno-geologiczne (lub
nawet osobne geograficzne i geologiczne)
powołane zostały wcześniej na wszystkich
innych polskich uniwersytetach. Współwystępowanie nauk z różnych dziedzin
powodowało trudności, między innymi,
w zakresie kategoryzacji jednostek naukowych, ubiegania się o status KNOW czy
akredytacji instytucjonalnej. Uprawnienia
do nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego w zakresie geografii oraz
geologii uzyskane zostały odpowiednio

Studenci I roku w trakcie zajęć z geoinformatyki
(domiar biegunowy dalmierzem laserowym zintegrowanym z odbiornikiem GPS)

BiNoZ w zakresie prowadzenia kierunków
studiów oraz gospodarki finansowej ułatwił dokonanie podziału. Do sprawnego
rozpoczęcia działalności Wydziału Geografii i Geologii przyczyniło się bardzo
dobre wcześniejsze przygotowanie odpowiednich decyzji przez władze rektorskie
oraz ogromne wsparcie udzielane przez
władze i jednostki administracji centralnej
w pierwszych tygodniach i miesiącach
funkcjonowania Wydziału, które wypadły
w gorącym okresie oceny parametrycznej
jednostek.
Początek działalności nowego Wydziału zbiegł się w czasie z oddaniem nowego
budynku Instytutu Nauk Geologicznych,
do którego przeprowadził się on w pierwszych miesiącach 2017 roku. Uroczyste
otwarcie budynku odbyło się 26 czerwca
2017.
Wydział prowadzi studia stacjonarne
na dwóch podstawowych kierunkach:
geologia oraz geografia. Są to studia
dwustopniowe, które swoim programem
obejmują kursy podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne. Oferta dydaktyczna
wzbogacona jest dodatkowo o dwuletnie
studia uzupełniające magisterskie na kierunku e-gospodarka przestrzenna, który
w 2016 roku uzyskał certyfikat Studia
z Przyszłością, przyznany przez Fundację
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Trwają prace nad uruchomieniem
nowego interdyscyplinarnego kierunku
studiów pierwszego stopnia Earth Sciences
in a Changing World, skierowanego do
studentów zagranicznych.
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w innowacyjnym programie edukacyjnym
skierowanym do uczniów regionu przy
wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w ramach
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.
Prowadzone są również studia III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie
geografii i geologii, których słuchaczami
jest ponad 100 doktorantów. Od 2004
prowadzone są studia podyplomowe systemy informacji geograficznej w ramach
międzynarodowej sieci UNIGIS. Wydział
prowadzi ponadto, wspólnie ze Szkołą
Główną Handlową w Warszawie, unika-

Wojciech Wróblewski

Oferta programowa zapewnia nie tylko
realizację swoich pasji, zgłębianie wiedzy
o budowie naszej planety, zróżnicowaniu
krajobrazu i działalności człowieka, ale
także gwarantuje znalezienie ciekawej,
zgodnej ze swoimi zainteresowaniami pracy. W programie studiów występują liczne
kursy terenowe, odbywające się w kraju
i za granicą, które umożliwiają bezpośredni kontakt z przyrodą. Studenci dysponują
świetnymi warunkami studiowania w nowoczesnych obiektach, wyposażonych
w zaplecze laboratoryjne i aparaturowe
w pełni dostępne dla realizacji badań
prowadzonych przez studentów. Wydział
posiada także sprzęt i nowoczesne oprogramowanie pozwalające na opanowanie
systemów informacji geograficznych
(GIS). Istnieją duże możliwości indywidualnego kształtowania ścieżki dydaktycznej. Wydział współpracuje z licznymi
przedsiębiorstwami i instytucjami, co
umożliwia podjęcie już w trakcie studiów
płatnych staży zawodowych.
Obecnie Wydział uczestniczy w realizacji dwóch projektów edukacyjnych
skierowanych do studentów: programu „Studiujesz? Praktykuj” w ramach
POWR.03.01.00-00-S178/15 – wysokiej
jakości staże zawodowe rozwijające
kompetencje dla studentek i studentów
kierunków biologicznych i nauk o Ziemi
Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz projektu „StartUJ” w ramach POWR.03.01.00-00-K166/15 – Program Rozwoju Kompetencji. Wydział rozpoczyna także udział

towe studia podyplomowe rewitalizacja
miast – organizacja i finansowanie.
Spektrum badań naukowych prowadzonych na WGiG jest niezwykle szerokie,
obejmując różne zagadnienia w zakresie
nauk geograficznych i geologicznych.
Wydział jest jednym z czołowych
ośrodków na świecie prowadzących
badania ichnologiczne, czyli dotyczące
interakcji organizmów z osadem. W ostatnich latach badania te prowadzone są
w profilach skalnych, w których zapisane
są istotne dla dziejów Ziemi zmiany i wydarzenia, a ich efektem były nowe interpretacje zjawisk na ważnych granicach
geologicznych. Potwierdzeniem znaczenia
badań ichnologicznych prowadzonych
w ING UJ jest sprawowanie przez prof.
Alfreda Uchmana, lidera instytutowego
zespołu ichnologów, funkcji President of
the International Ichnological Association
w latach 2012–2016, a także wybranie go
w 2016 roku w poczet członków korespondentów PAN.
Powadzone badania dotyczące analizy
procesów i środowisk sedymentacyjnych
są kontynuacją aktywnej na Uniwersytecie Jagiellońskim krakowskiej szkoły
sedymentologicznej. Badania te tradycyjnie skupiają się na sedymentologii skał
silikoklastycznych, lecz ewoluowały
także w stronę skał węglanowych, w tym
węglanów słodkowodnych. Dotyczą one
interpretacji różnorodnych środowisk kopalnych, począwszy od środowisk głębokomorskich, poprzez płytkowodne rampy
węglanowe, osady plażowe, po środowiska

Zajęcia terenowe studentów geologii – badania w kamieniołomie

Waldemar Obcowski

kontynentalne (jeziora, rzeki i jaskinie).
Badania te realizowane są, między innymi,
w Karpatach, zarówno zewnętrznych, jak
i wewnętrznych, w zapadlisku przedkarpackim, na monoklinie śląsko-krakowskiej, w synklinorium północnosudeckim
i w niecce opolskiej oraz na wybranych
obszarach orogenicznych Alpidów.
Badania paleontologiczne dotyczą
zagadnień biostratygraficznych, paleoekologicznych, paleobiogeograficznych i paleobiologicznych. Tematycznie nawiązują
one do powstałej na Uniwersytecie Jagiellońskim polskiej szkoły mikropaleontologii stosowanej. Badania te koncentrują
się na osadach mezozoicznych i kenozoicznych Alpidów i ich przedpola i dotyczą różnorakich grup taksonomicznych
– otwornic, nannoplanktonu wapiennego,
a także makrofauny, w tym koralowców.
Wykorzystując nowoczesne zaplecze
aparaturowe, pracownicy Wydziału realizują różnorodne badania w szerokim
zakresie mineralogii, w tym mineralogii
i geochemii aerozoli, archeomineralogii,
mineralogii krzemianów warstwowych
(minerałów ilastych), jak również mineralogii środowiskowej, minerałów ciężkich,
mineralogii i geochemii złóż miedzi,
cynku, ołowiu i molibdenu, geochemii
organicznej, petrologii skał osadowych,
magmowych i metamorficznych, a także
geochemii skał osadowych.
Na Wydziale realizowane są również badania geologiczno-kartograficzne
z wykorzystaniem badań terenowych oraz
metod GIS, a w szczególności numerycznych modeli terenu opartych na metodzie
LIDAR oraz analizie zdjęć lotniczych
i satelitarnych, a także wyników głębokich
wierceń. Prace prowadzone są w Karpatach
i w innych wybranych fragmentach orogenu
alpejskiego. Badania te zostały w ostatnim czasie rozszerzone o petrotektonikę
skał uskokowych w Tatrach Zachodnich
i w Sudetach.
Przedmiotem badań geomorfologicznych jest ewolucja rzeźby obszarów
górskich i wyżynnych, a w szczególności
systemów korytowych i procesów fluwialnych, rozwoju dolin, denudacji chemicznej
i mechanicznej oraz wpływu człowieka
na przemiany rzeźby w tych obszarach.
Wykonywane są również opracowania
dotyczące procesów eolicznych, w tym
ewolucji i typologii wydm.
WGiG jest liczącym się w świecie
ośrodkiem badań gleboznawczych, między
innymi, nad przemianami faz mineralnych

Studencka pracownia mikroskopowa badań skał

w glebie, zarówno w strefie umiarkowanej,
jak i polarnej, co stało się możliwe dzięki
rozwojowi własnej bazy laboratoryjnej.
Prowadzone są również prace dotyczące
genezy gleb, ich klasyfikacji oraz związków między glebami a innymi elementami
środowiska, w tym budową geologiczną,
rzeźbą, klimatem, wodami i roślinnością.
Praktycznym aspektem badań jest, między
innymi, udział w monitoringu i rekultywacji gleb zdegradowanych w wyniku ruchu
turystycznego i narciarskiego w Tatrach.
Odpowiednia baza laboratoryjna odgrywa także istotną rolę w badaniach nad
składem chemicznym wód podziemnych
i powierzchniowych prowadzonych w dorzeczu górnej Wisły, a w szczególności
w Tatrach. Przedmiotem badań hydrologicznych jest również wieloletnia i sezonowa zmienność odpływu rzek karpackich,
przestrzenne zróżnicowanie własności
hydrogeologicznych warstw wodonośnych
oraz naturalne i antropogeniczne przemiany źródeł na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżynie Miechowskiej.
Pracownicy Wydziału biorą czynny
udział w badaniach zmian klimatu, jego
zmienności i zróżnicowania w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Profesor
Zbigniew Ustrnul został przewodniczącym
Commission on Climatology of the International Geographical Union i uczestniczy
w pracach Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC). Przedmiotem
zainteresowań w zakresie klimatologii są
ponadto ekstremalne zjawiska meteoro-

logiczne i klimatologiczne, klimatologia
synoptyczna, bioklimatologia oraz wpływ
działalności człowieka na klimat lokalny.
Długą tradycję mają na Wydziale
badania polarne. Dotyczą one obecnie
w szczególności konsekwencji ocieplenia
klimatu w zakresie przemian środowiska, struktury i dynamiki krajobrazu,
denudacji biogeochemicznej, hydrologii
i właściwości gleb. Szeroki jest zakres
badań z zakresu geoekologii, zwłaszcza
obszarów wysokogórskich, w tym organizacji krajobrazu i granic krajobrazowych,
strefowości pionowej i funkcjonowania
środowiska górskiego oraz stabilności
i wrażliwości krajobrazu. Pracownicy
Wydziału zaangażowani są w prace nad
wdrażaniem ustawy o ochronie krajobrazu
przyjętej w 2015 roku.
Od blisko ćwierć wieku rozwijane są też
badania dotyczące wykorzystania nowych
technologii pozyskiwania, przetwarzania,
modelowania i wizualizacji informacji geograficznej (teledetekcja, GIS, kartografia).
Technologie geoinformacyjne wykorzystywane są przede wszystkim w badaniach dynamiki zmian użytkowania ziemi i pokrycia
terenu, w szczególności obszarów leśnych
i rolniczych. Znajduje to, między innymi,
wyraz w aktywnym udziale w międzynarodowych interdyscyplinarnych sieciach
badawczych, na przykład sieci Science for
the Carpathians (S4C), utworzonej w celu
integracji naukowców z różnych krajów
prowadzących badania systemu człowiek–
środowisko w Karpatach.
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i obszarach chronionych. Prace te stanowią podstawę opracowywania programów
i strategii rozwoju dla gmin i regionów
turystycznych.
Na Wydziale prowadzone są również
badania na polu geografii kultury, w szczególności geografii religii, w zakresie której
Wydział należy do prekursorów w skali
światowej. Liczne prace poświęcono rozwojowi ruchów pielgrzymkowych, przekształceniom ośrodków pielgrzymkowych
i ich oddziaływaniu na zagospodarowanie
przestrzenne oraz przemianom struktur
wyznaniowych.
Jednym z istotnych kierunków badań
są mechanizmy współczesnego rozwoju
regionalnego i lokalnego. Obejmują one
studia nad czynnikami i ścieżkami rozwoju miast i regionów w Polsce i Europie,
w szczególności miast i regionów o tradycjach przemysłowych, mechanizmami
przepływów wiedzy i ich wpływowi na
rozwój lokalny. Przedmiotem badań są

Wojciech Wróblewski

Szeroki jest zakres badań na polu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Obejmują one studia
nad rozwojem i delimitacją obszarów
metropolitalnych, oddziaływaniem miast
na ich otoczenie, procesami suburbanizacji
i związanymi z nimi przemianami struktur
społecznych i układów osadniczych oraz
procesami rewitalizacji miast i transformacji obszarów wiejskich. Przedmiotem
badań są także przemiany struktur demograficznych i ich skutki oraz migracje
wewnętrzne i zewnętrzne, w tym w szczególności Polaków do Wielkiej Brytanii.
Wydział jest pierwszym ośrodkiem
w Polsce, gdzie jeszcze przed wojną
podjęto studia nad rozwojem turystyki
i jej relacjami z warunkami środowiska
przyrodniczego i rozwojem społeczno-gospodarczym. Przedmiotem zainteresowania są, między innymi, przekształcenia
uzdrowisk i ośrodków turystycznych,
w szczególności w obszarach górskich

także przemiany mobilności i transportu
oraz rola dostępności przestrzennej w rozwoju lokalnym i regionalnym. Stanowią
one punkt wyjścia dla opracowywania
ekspertyz dotyczących strategii rozwoju
regionalnego oraz zagospodarowanie
przestrzennego.
Działalność badawcza prowadzona jest
na Wydziale w 14 zakładach, jednym zespole badawczym oraz kilku pracowniach
i laboratoriach.
Wyrazem pozycji badaczy z Wydziału Geografii i Geologii jest powierzenie
im w ostatnich kilku latach organizacji
wielkich konferencji międzynarodowych.
W sierpniu 2014 roku odbyła się na terenie
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej konferencja International Geographical Union (IGU) Changes, Challenges,
Responsibility – najważniejsza cykliczna
geograficzna impreza naukowa, w której
uczestniczyło 1372 uczonych z 60 krajów,
wygłaszając 1171 referatów i prezentując
227 posterów w kilkudziesięciu sesjach
tematycznych. Poprzednio kongres IGU
odbył się w Polsce, w Warszawie, w 1934
roku. W czerwcu 2015 roku miała miejsce w Auditorium Maximum konferencja
31st IAS Meeting of Sedimentology, zorganizowana pod auspicjami International
Association of Sedimentologists głównie
siłami pracowników i doktorantów Wydziału. Była to największa geologiczna
konferencja naukowa zorganizowana
w Polsce. Wzięło w niej udział 690 delegatów z 45 krajów, reprezentujących
ponad 300 instytucji. Odbyło się 46 sesji
tematycznych, w ramach których wygłoszono 342 referaty.

Dr hab. Bogusław Kołodziej omawia próbki skalne znalezione
przez studentów geologii
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Prof. Joachim Szulc objaśnia w terenie powstanie
wapieni triasowych rejonu śląsko-krakowskiego

WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII
Pracownicy Wydziału mieli znaczący
udział w projektowaniu ekspozycji pokazującej ewolucję środowisk przyrodniczych i związanych z nimi form życia
w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ. Ta
unikatowa prezentacja historii naturalnej
w Polsce, przygotowana zgodnie z aktualnymi zasadami muzealnictwa przyrodniczego, obejmuje dział geologiczny,
a w jego skład weszły zbiory dawnego
Muzeum Geologicznego ING UJ.
Równolegle do badań podstawowych
pracownicy Wydziału zaangażowani są
w liczne prace stosowane na rzecz instytucji państwowych, samorządowych
i przedsiębiorstw. Obejmują one, między
innymi, monitoring zmian środowiskowych, na przykład jakości wód i degradacji gleb w obszarach chronionych oraz
jakości powietrza w Krakowie, udział
w opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz dokumentów
z zakresu planowania przestrzennego.
Duży potencjał aplikacyjny mają badania
wykraczające poza klasyczne nauki geologiczne. Badania te wykorzystują metody
mineralogiczne, petrologiczne i geochemiczne, a dotyczą, między innymi, analiz
produktów spalania paliw stałych, analiz
cząstek stałych emitowanych do atmosfery
z różnych źródeł, analiz żużli i popiołów
z zakładów termicznego przekształcania
odpadów komunalnych, przemysłowych
i niebezpiecznych oraz osadu ściekowego,
identyfikacji składników antropogenicznych w glebach, charakterystyki odpadów
z przeróbki rud. Wyniki tych badań wychodzą naprzeciw aktualnym społecznym
oczekiwaniom i wskazują kierunki działań
na rzecz wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej.
Warto podkreślić sukcesy studentów
Wydziału, potrafiących wykorzystać
wiedzę i umiejętności zdobywane na
Uniwersytecie w działaniach na rzecz
otoczenia społeczno-gospodarczego.
W odbywającym się w listopadzie 2016
roku światowym maratonie Climathon,
mającym na celu wypracowanie lokalnych
projektów ograniczających emisję gazów
cieplarnianych, które będą wdrażane
w życie, zwyciężył w Krakowie projekt
„Alternatywna przestrzeń publiczna”,
którego autorami są studenci Wydziału Geografii i Geologii UJ. Również
w zorganizowanym w marcu 2017 roku
hackathonie KrakHack – burzy mózgów,
której celem było wykreowanie pomysłów
na miasto przyszłości, wyróżniony został

INSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
dyrektor dr hab. Marek Drewnik
zastępca dyrektora dr hab. Jarosław Balon
zastępca dyrektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej
prof. Jacek Kozak
Zakład Geografii Fizycznej,
kierownik prof. Wiesław Ziaja
Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa,
kierownik dr hab. Andrzej Zborowski
Zakład Geomorfologii,
kierownik prof. Kazimierz Krzemień
Zakład Gleboznawstwa i Geografii Gleb,
kierownik dr hab. Marek Drewnik
Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej,
kierownik dr hab. Mirosław Mika
Zakład Hydrologii,
kierownik dr hab. Mirosław Żelazny
Zakład Klimatologii,
kierownik prof. Zbigniew Ustrnul
Zakład Rozwoju Regionalnego,
kierownik prof. Bolesław Domański
Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji,
kierownik prof. Jacek Kozak

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH
dyrektor dr hab. Mariusz Kędzierski
zastępca dyrektora d/s dydaktycznych dr Anna Lewandowska
zastępca dyrektora ds. naukowych i finansowych dr hab. Michał Skiba
Zakład Geodynamiki i Geologii Środowiskowej,
kierownik prof. Alfred Uchman
Zakład Kartografii Geologicznej i Tektoniki,
kierownik prof. Marek Cieszkowski
Zakład Mineralogii, Petrologii i Geochemii,
kierownik dr hab. Michał Skiba
Zakład Paleozoologii,
kierownik prof. M. Adam Gasiński
Zakład Sedymentologii i Analizy Paleośrodowisk,
kierownik dr hab. Mariusz Kędzierski

projekt zatytułowany „Kraków-Zdrój”
opracowany przez studentów Wydziału,
polegający na wykorzystaniu znajdujących
się na terenie miasta studni artezyjskich
i stworzeniu na ich bazie miejsc wypoczynku mieszkańców. Jedno z czołowych
miejsc w głosowaniu w budżecie obywatelskim miasta Krakowa w bieżącym roku
uzyskał projekt „Zaciągnij się po-TĘŻNIE
– Solankowe orzeźwienie dla Krakowa”,
którego autorami są studenci kierunku e-gospodarka przestrzenna UJ.
Należy sądzić, że powstanie nowego
wydziału oraz integracja terytorialna jego
jednostek w nowoczesnych obiektach na
Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego przyczyni się do zacieśnienia i synchronizacji współpracy oraz

do zdynamizowania działań badawczych
i zadań edukacyjnych. Efekt synergii stworzy warunki do dynamicznego rozwoju nauk
o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim,
zarówno w sferze prowadzonych badań naukowych, ich aplikacji dla zainteresowanych
z zewnątrz, jak i znaczącego poszerzenia
oferty edukacyjnej. Można przypuszczać,
że dzięki powstaniu nowego wydziału jego
jednostki nie tylko sprostają wyzwaniom
czasów współczesnych, ale wytyczą nowe
wizje i kierunki dalszego rozwoju, a także
dadzą im solidne podwaliny.

Bolesław Domański
Michał Gradziński
Marta Oszczypko-Clowes

Wydział Geografii i Geologii UJ

ALMA MATER nr 196

41

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO OBIEKTU UJ

Czterokondygnacyjny budynek, o powierzchni całkowitej 5800 metrów kwadratowych
i kubaturze 23 400 metrów sześciennych, znajduje się przy ul. Gronostajowej 3a.
Uroczystość otwarcia odbyła się 26 czerwca 2017

Dyrektor Instytutu dr hab. Mariusz Kędzierski odebrał z rąk Jerzego Boruty, właściciela Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji „Probabex” Kraków,
Medal Europejski 2017, który firma otrzymała od Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club za budowę Instytutu Nauk Geologicznych UJ – zarządzanie kontraktem
i certyfikację. Na zdjęciu po lewej senior budowy dr Beata Dziubińska

Fot. Anna Wojnar

Zgromadzonych gości, w tym przedstawicieli władz UJ oraz pracowników Instytutu Nauk Geologicznych, powitał dziekan Wydziału Geografii i Geologii UJ
prof. Bolesław Domański

Prof. Krzysztof Birkenmajer podarował Instytutowi mapę geologiczną
Pienińskiego Parku Narodowego

Uczestnicy uroczystości zwiedzili laboratoria. W Instytucie Nauk Geologicznych jest ich 16, wszystkie zostały wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę

Fot. Anna Wojnar

Na dachu oraz na południowozachodniej fasadzie budynku została zamontowana przyjazna środowisku instalacja fotowoltaiczna. Dodatkowo obiekt ogrzewany jest wyłącznie naturalnym ciepłem Ziemi, za pomocą zamontowanych pomp ciepła. Ekologiczny wizerunek nowej siedziby ING UJ dopełnia zielony
dach, odzwierciedlający naturalne środowisko Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Budynek został zaprojektowany i wybudowany z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, ze szczególną dbałością o środowisko naturalne oraz
oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlano-użytkowym. Wyposażono go w zintegrowany system zarządzania BMS – ważny element
inteligentnego budownictwa, dający możliwość monitorowania i sterowania wszystkimi urządzeniami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu

P
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oczątki nauk geologicznych w Polsce w ich uniwersyteckim wydaniu
związane są z działalnością Hugona
Kołłątaja, który na zlecenie Komisji
Edukacji Narodowej podjął się wielkiej
reformy Akademii Krakowskiej. W Akademii, przekształconej wówczas w Szkołę
Główną Koronną, wprowadzono katedry
matematyczno-przyrodnicze, a wśród
nich Katedrę Historii Naturalnej i Chemii, którą Komisja Edukacji Narodowej
uchwałą z 28 kwietnia 1780 przyznała
Janowi Jaśkiewiczowi. Jaśkiewicz na stałe
pojawił się jednak w Krakowie dopiero
dwa lata później. Wtedy też, w 1782 roku,
powołany został na profesora historii naturalnej i chemii i mianowany na prezesa
Kolegium Fizycznego. Należy zauważyć,
że ówczesna Szkoła Główna Koronna
zamiast wydziałów posiadała tylko dwa
kolegia: Moralne i Fizyczne. Regularne
wykłady w nowej katedrze Jan Jaśkiewicz
rozpoczął 1 października 1783 i prowadził
je przez kolejnych sześć lat. Zainteresowania mineralogiczne Jaśkiewicza oraz
posiadana już wówczas bogata kolekcja
minerałów gabinetu historii naturalnej rychło doprowadziły do powstania Muzeum
Mineralogicznego, które zlokalizowano

Ludwik Zejszner (1805–1871), twórca polskiej kartografii geologicznej, reformator Katedry Fizjografii UJ, z której na trwałe wydzielił w 1855 roku
samodzielną Katedrę Mineralogii
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w Collegium Physicum przy
ul. św. Anny 6. Budynek ten
do 1962 roku wraz z budynkiem Collegium Minus
przy ul. Gołębiej 11 stał się
główną siedzibą nauk geologicznych na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Warto dodać, że Jan
Jaśkiewicz, zaliczany do
najwybitniejszych polskich
uczonych nauk ścisłych
doby oświecenia, był także jednym z założycieli
Ogrodu Botanicznego oraz,
razem z Janem Śniadeckim,
konstruktorem pierwszego
polskiego balonu.
Po rezygnacji Jaśkiewicza w 1787 roku, z nie
do końca wyjaśnionych
przyczyn, Komisja Edukacji Narodowej postanowiła
stanowisko kierownika Katedry powierzyć wiceprofesorowi Kolegium Fizycznego Franciszkowi ScheidBudynek Collegium Physicum przy ul. św. Anny 6,
towi. Kierował on katedrą
główna siedziba nauk geologicznych na Uniwersytecie
i Ogrodem Botanicznym,
w latach 1783–1962
kontynuując kierunek obrany przez Jaśkiewicza, w bardzo trudnym obejmuje jednak nie tylko opracowania
okresie ostatnich lat I Rzeczpospolitej oraz lekarskie – jako zapalony podróżnik pozow nowej, porozbiorowej rzeczywistości, stawił po sobie wiele map i opisów (w tym
kiedy Szkoła Główna, od 1795 roku geologicznych) podróży badawczych po
Krakowska, przeszła pod administrację Alpach, Karpatach, a szczególnie Tatrach.
austriacką. Początkowo poprawna współ- Jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na
praca z władzami austriackimi z biegiem walory wód krynickich.
czasu pogarszała się i Scheidt, uczestnik
Rok 1809 przyniósł zmiany adminiinsurekcji kościuszkowskiej, oponujący stracyjne związane ze zwycięstwem wojsk
przeciwko nasilającej się germanizacji Księstwa Warszawskiego nad wojskami
uczelni, został z niej relegowany w 1803 austriackimi i wkroczeniem księcia Poniaroku. Katedra Historii Naturalnej i Chemii, towskiego w lipcu tegoż roku do Krakowa,
po połączeniu przez Austriaków Szkoły który kwartał później znalazł się w graGłównej Krakowskiej z Uniwersytetem nicach Księstwa. Repolonizacja Uczelni
Lwowskim, znalazła się wówczas na spowodowała, że Hacquet, będący już po
Wydziale Lekarskim. Po dwóch latach siedemdziesiątce zwolennik habsburskiej
poszukiwań godnego następcy Scheidta, akcji germanizacyjnej, pomimo zachęty
na jego stanowisko mianowano w 1805 ze strony władz Księstwa, zrezygnował
roku Baltazara Hacqueta, który wcześniej z kierowania Katedrą i wyjechał do Wiedbył profesorem anatomii, chirurgii i położ- nia. Zebrana podczas jego wypraw bogata
nictwa w Ljubljanie. Spuścizna Hacqueta kolekcja, między innymi mineralogiczna

Ze zbiorów prof. Elżbiety Morycowej

HISTORIA ROZWOJU NAUK GEOLOGICZNYCH NA UJ
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Władysław Szajnocha (1857–1928), kierował Gabinetem Geologicznym UJ ponad 40 lat, kładąc
podwaliny pod wiele współczesnych instytucji
związanych z geologią, takich jak Państwowy Instytut Geologiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza
czy Polskie Towarzystwo Geologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego, do Austrii
i kolejnej reorganizacji Uczelni.
Wtedy to (w 1847 roku) z Katedry
Historii Naturalnej wydzielono Katedrę

Fizjografii, która obejmowała mineralogię
i zoologię (bez botaniki). Jej kierownikiem został Herman Schmidt, jednak
jego kadencja trwała tylko rok, bo w 1848
roku Katedrę Fizjografii objął ponownie
Ludwik Zejszner, który w 1855 roku
ostatecznie doprowadził do rozdzielenia
mineralogii i zoologii. Nim to nastąpiło,
w 1850 roku Zejszner wprowadził do
programu studiów całodzienne wycieczki
do odsłonięć i kopalń oraz ćwiczenia praktyczne. W tymże roku wysłał do Ignacego
Domeyki powołanie do objęcia katedry
chemii lub fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niestety, list Zejsznera zbiegł się
w czasie ze ślubem Domeyki z młodszą
o ponad 30 lat Enriquettą de Sotomayor
i Domeyko, z ciężkim sercem, odmówił
przyjęcia zaproszenia.
W 1856 roku Zejszner zrealizował pełną obudowę muzealną pierwszej sali katedry w budynku przy ul. św. Anny, naśladowaną później w salach II, III i IV przez
prof. Władysława Szajnochę. Uczestniczył
w licznych odczytach publicznych organizowanych przez Uniwersytet, często we
współpracy z Wincentym Polem. Ludwik
Zejszner należał do pionierów kartografii
geologicznej w Polsce, jest też autorem
pierwszego polskiego podręcznika mineralogii, który nie był oparty na układzie
Wernera (ukazał się drukiem w 1883 roku).
Obserwacje Zejsznera poczynione, między
innymi, w 1843 roku podczas podróży
po Polsce razem ze słynnym geologiem
szkockim Sir Roderickiem I. Murchisonem, zostały później wykorzystane przez
Murchisona do opracowania mapy geologicznej Rosji i krajów ościennych. Do
wybitnych uczniów Zejsznera zaliczyć
należy Ignacego Łukasiewicza, wynalazcę
lampy naftowej, oraz Józefa Friedleina,

Ze zbiorów prof. Elżbiety Morycowej

(3352 okazy) i paleontologiczna (379
okazów), opuściła Uczelnię razem z nim.
Dzięki hojności króla saskiego Fryderyka
Augusta I została w 1819 roku odkupiona
i powróciła na Uczelnię, a dziś wchodzi
w skład zbiorów Działu Geologicznego
Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po odejściu Hacqueta na kierownika
Katedry Historii Naturalnej powołano
w 1809 roku Alojzego Rafała Estreichera
(rektor UJ w latach 1831–1833), który
kierował nią do 1814 roku, poświęcając się
głównie rozwojowi Ogrodu Botanicznego.
W tym jednak czasie, w 1811 roku, z inicjatywy Stanisława Staszica, powołano
odrębną Katedrę Mineralogii i Jeognozji,
którą w latach 1814–1817 kierował profesor fizyki, mineralogii i geologii Józef
Tomaszewski, sekretarz generalny Dyrekcji Głównej Górnictwa Krajowego oraz
naczelnik Wydziału Górnictwa.
W 1817 roku Szkoła Główna Krakowska, już w ramach Wolnego Miasta
Krakowa, przyjęła nazwę „Uniwersytet
Jagielloński” – data ta zbiegła się z objęciem przez Józefa Markowskiego, profesora
chemii, wykładów z mineralogii w nowej
Katedrze Mineralogii, ustanowionej uchwałą Senatu UJ w 1818 roku. Markowski
kierował Katedrą do 1829 roku, kiedy na
stanowisku zastąpił go Ludwik Zejszner,
który kontynuował rozwój nauk mineralogicznych. Niestety, Zejsznerowi dane było
wtedy kierować Katedrą jedynie cztery lata,
do 1833 roku. Po upadku powstania listopadowego Rosja i Austria, tzw. mocarstwa
opiekuńcze, narzuciły Wolnemu Miastu
Kraków konstytucję i dokonały kolejnej
reorganizacji UJ, likwidując Katedrę Mineralogii. Zejszner, po rewizji w mieszkaniu,
został usunięty ze stanowiska.
W miejsce zlikwidowanej Katedry
Mineralogii powołano w 1833 roku Kate-
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Alojzy Alth (1819–1886), pierwszy polski profesor
mineralogii, inicjator Atlasu geologicznego Galicji

drę Historii Naturalnej, która obejmowała
mineralogię, ale także zoologię i botanikę.
Katedrą tą, do czasu swego przejścia na
emeryturę w 1843 roku, kierował ponownie
Alojzy R. Estreicher. Po nim kierownictwo
objął Ignacy Rafał Czerwiakowski (rektor
UJ w latach 1862–1863), który podobnie
jak jego poprzednik skupiał się głównie na
rozwoju Ogrodu Botanicznego.
Okres „botaniczny” w dziejach nauk
geologicznych na UJ zakończył się w 1847
roku, już po włączeniu w 1846 roku
Wolnego Miasta Kraków, a wraz z nim

Sala wykładowa Gabinetu Geologicznego
w Collegium Physicum przy ul. św. Anny 6
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późniejszego wiceprezydenta Krakowa
i zarazem geologa amatora.
W 1857 roku Zejszner opuścił Kraków,
a wakujące po nim stanowisko kierownika
Katedry Mineralogii objął późniejszy profesor mineralogii Uniwersytetu w Pradze
Victor Leopold Ritter von Zepharovich,
piastował je do 1861 roku. W tym czasie
cesarz Franciszek Józef I zerwał ostatecznie z polityką germanizacji i przywrócił
język polski na Uniwersytecie Jagiellońskim, co uniemożliwiło Zepharovichowi
dalsze kierowanie Katedrą. Na jego
miejsce w 1861 roku ponownie wybrany
został Ignacy R. Czerwiakowski, którego
rychło, bo w 1862 roku, zastąpił Alojzy
Alth, pierwszy polski profesor zwyczajny
mineralogii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wybitny mineralog, paleontolog,
a także ceniony prawnik. Na stanowisku
tym Alth pozostał do 1886 roku, do końca
swojego życia, tworząc w 1864 roku Katedrę i Gabinet Mineralogiczny (później
Muzeum Mineralogiczne).
Ponad 20-letnia kadencja Altha zaowocowała, między innymi, zapoczątkowaniem w 1876 roku prac nad opracowaniem znamienitego dzieła, jakim
jest Atlas geologiczny Galicji wydawany
przez Akademię Umiejętności i rozwojem
zainteresowania Karpatami fliszowymi,
a szczególnie występowaniem na ich terenie złóż ropy i wosku ziemnego. W czasie
profesury Altha zostały wykonane na UJ
pierwsze cztery prace doktorskie z zakresu geologii i mineralogii, a w 1882 roku
Władysław Szajnocha (rektor UJ w latach
1911–1912 i 1916–1917) uzyskał pierwszą habilitację w tej dziedzinie. W latach
1885–1887 terminował na UJ Wawrzyniec
Teisseyre, późniejszy wybitny profesor
geologii we Lwowie.
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Józef Grzybowski (1869–1922),
ojciec mikropaleontologii stosowanej

Rok 1886 przyniósł zasadnicze zmiany emeryturę. W roku 1904 kierownictwo
w strukturze organizacyjnej nauk geo- Gabinetu objął przybyły z ziem zaboru
logicznych na Uniwersytecie Jagielloń- rosyjskiego badacz skał krystalicznych
skim – 16 czerwca Ministerstwo Oświaty Józef Morozewicz, który zreorganizował
w Wiedniu (zarządzenie 1.23.755) ze- nauki mineralogiczno-petrograficzne na
zwoliło na podział Muzeum Mineralo- Uniwersytecie Jagiellońskim, urządzając
gicznego na dwa działy: mineralogiczny w budynku Collegium Minus aparaturę
i geologiczno-paleontologiczny. Oba do badań eksperymentalnych z zakresu
działy jeszcze w tym samym roku zyskały, petrologii. To za jego kadencji gmach Colnawiązujące do uniwersyteckiej tradycji, legium Minus został przebudowany tak,
miano Gabinetu Mineralogicznego, któ- aby pomieścić w centralnej klatce schorego kierownikiem, tuż przed śmiercią, dowej piec z kominem do stapiania skał.
został Alojzy Alth, oraz Gabinetu Geolo- Uczniami prof. Morozewicza byli, między
gicznego kierowanego przez Władysława innymi, Zygmunt Rozen, późniejszy proSzajnochę.
fesor Akademii Górniczej, i Władysław
W 1887 roku Gabinet Mineralogiczny Pawlica – badacz skał krystalicznych Tatr,
przeniesiony został do Collegium Minus który przez krótki okres czasu zastępował
(ul. Gołębia 11), dzięki czemu Gabinet Morozewicza na stanowisku kierownika
Geologiczny zyskał dodatkowe pomiesz- Zakładu Mineralogicznego, kiedy ten zoczenia w Collegium Physicum przy ul. św. stał powołany do Warszawy w 1918 roku,
Anny 6. Gabinet powiększał się jeszcze aby w wolnej już Polsce zorganizować
dwa razy: w 1896 roku, kiedy przejął Państwowy Instytutu Geologiczny. W roku
pomieszczenia po zakładzie farmakolo- 1919, wyczerpany ciężką chorobą, Włagicznym, oraz w 1912 roku, po przepro- dysław Pawlica zmarł przedwcześnie, bo
wadzce Zakładu Fizycznego do Collegium w wieku zaledwie 33 lat. W tymże roku
Witkowskiego (ul. Gołębia 13). Powstała na stanowisko kierownika Zakładu Minewtedy nowa sala wykładowa, zdolna ralogicznego powołany został syn Feliksa
pomieścić ponad 80 słuchaczy. Łącznie Kreutza – Stefan Kreutz, który sprawował
Gabinet Geologiczny miał do dyspozycji swą funkcję przez całe dwudziestolecie
w latach 20. ubiegłego stulecia prawie 640 międzywojenne. Okres ten to lata dynametrów kwadratowych.
micznego rozkwitu nauk mineralogicznych
Również w roku 1887, po
śmierci Alojzego Altha, na stanowisko kierownika Gabinetu
Mineralogicznego został powołany z Uniwersytetu Lwowskiego
Feliks Kreutz – znany mineralog,
petrolog i krystalograf, jeden
z pionierów mikroskopowych
badań minerałów. Kreutz kierował Gabinetem Mineralogicznym do roku 1903, jednocześnie
dwukrotnie (w latach 1889/1890
i 1899/1900 sprawując funkcję
dziekana Wydziału Filozoficznego), a jedną kadencję, począwszy
od 1896 roku, służąc społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku rektora. Pod
kierownictwem Feliksa Kreutza
Gabinet Mineralogiczny ciągle
się rozwijał, wzbogacając swą
bazę aparaturową, gromadząc
zbiory mineralogiczne, a nade
wszystko kształcąc nowe pokolenia badaczy. Wyczerpany
ciężką chorobą, a także na skutek
przepracowania prof. Kreutz
Dyplom doktorski Józefa Grzybowskiego z 1896 roku
w wieku 59 lat przeszedł na

Feliks Kreutz (1844–1910), wybitny mineralog, krystalograf i petrolog, jeden z pionierów badań mikroskopowych w mineralogii, rektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego w latach 1898–1899
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lońskim. Collegium Minus zostało zajęte
przez Niemców, a znaczna część zgromadzonych zbiorów (w tym prywatne zbiory
prof. Kreutza) została zniszczona. Stefan
Kreutz zmarł w 1941 roku, nie doczekawszy końca wojny. Po wojnie kierownictwo
Zakładu Mineralogicznego objął Antoni
Gaweł – uczeń prof. Kreutza.
Gabinet Geologiczny był pierwszym
i największym geologicznym zakładem
naukowym w Polsce. W 1927 roku Uniwersytet Jagielloński wprowadził możliwość
pisania w nim prac magisterskich z zakresu
geologii i paleontologii. Władysław Szajnocha, kierujący Gabinetem przez pierwsze
42 lata jego istnienia, wzmocnił karpacką
i fliszową orientację geologii uniwersyteckiej. Podkreślić także należy jego wielkie
zasługi organizacyjne i podejmowanie wielu
cennych i dalekosiężnych inicjatyw. Szajnocha zainicjował, między innymi, powstanie
w Gabinecie biblioteki geologicznej, której
przekazał 4000 tomów ze swego księgozbioru, zorganizował archiwum, a także
kolekcję zbiorów do geologii dynamicznej,
paleontologii i stratygrafii (ponad 5000
okazów). W pomieszczeniach Gabinetu
odbywały się zebrania i odczyty Polskiego
Towarzystwa Górniczego w Krakowie (od
1906 roku Koła Krakowskiego Polskiego
Stowarzyszenia Inżynierów Górniczych
i Hutniczych) oraz posiedzenia Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego (od 1907 roku).
Szajnocha już w 1883 roku wystąpił z pomysłem utworzenia polskiej wyższej szkoły
górniczej, będąc później orędownikiem
powstania Akademii Górniczo-Hutniczej,
której pierwsza Katedra Geologii Ogólnej,
kierowana przez Walerego Goetla, mieściła
się w Gabinecie Geologicznym (Goetl habilitował się na UJ w 1918 roku, a w latach
1920–1925 był asystentem w Gabinecie
Geologicznym UJ). W 1912 roku Szajnocha
pomógł w utworzeniu odrębnego Zakładu
Paleontologii UJ. Był także inicjatorem
powołania Państwowego Instytutu Geologicznego (1919), a następnie użyczył
pomieszczeń Gabinetu jego pierwszemu
dyrektorowi – Józefowi Morozewiczowi.
W 1921 roku Szajnocha podjął inicjatywę utworzenia Polskiego Towarzystwa
Geologicznego, którego został pierwszym
prezesem (w latach 1921–1924), oraz powstania pierwszego polskiego naukowego
czasopisma geologicznego – „Rocznika
Polskiego Towarzystwa Geologicznego”
(obecnie „Annales Societatis Geologorum
Poloniae”). W 1922 roku Szajnocha został
delegatem PAU na zebranie Międzynaro-

Marian Książkiewicz (1906–1981), jeden z najwybitniejszych polskich geologów, twórca polskiej szkoły
sedymentologicznej. Jego imię nosi dziś Instytut
Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

dowej Rady Badań Naukowych w Brukseli i brał udział w opracowaniu statutu
Międzynarodowej Unii Geologicznej.
W czasach Szajnochy, w 1890 roku,
pojawił się w Gabinecie Geologicznym
Józef Grzybowski, ówczesny asystent,
który w 1896 roku obronił pierwszy na
świecie doktorat z mikropaleontologii,
dotyczący mikrofauny otwornicowej.
W 1912 roku Grzybowski został kierownikiem nowo powstałego Zakładu
Paleontologii, tworząc z biegiem czasu
znaną na całym świecie polską szkołę
mikropaleontologii stosowanej. W tymże
roku udało się Grzybowskiemu nakłonić
borysławskich przedsiębiorców naftowych
do założenia w Borysławiu stacji geologicznej, pomocnej przy poszukiwaniach
ropy naftowej. W 1923 roku, po śmierci
Grzybowskiego (1922) jego następcą
został Jan Nowak. Nowaka na stanowisku
Ze zbiorów prof. Elżbiety Morycowej

Archiwum Instytutu Nauk Geologicznych UJ

na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeszcze
w 1919 roku ukazała się praca Kreutza
i Zaremby Sur les fondements de la crisstallographie geometrique, kładąca podwaliny
pod współczesną krystalografię (polski
manuskrypt tego dzieła został odnaleziony
w 2017 roku, podczas przenosin do nowego
budynku ING przy ul. Gronostajowej). To
w gmachu Zakładu Mineralogicznego przy
ul. Gołębiej 11 w latach 20. (1926) została
utworzona pierwsza w Polsce, a zarazem
jedna z pierwszych w świecie pracownia
dyfraktometrii rentgenowskiej. Stało się to
możliwe dzięki otwartemu umysłowi prof.
Kreutza i pełnej zapału i poświęcenia pracy
niezwykle technicznie utalentowanego ówczesnego starszego asystenta w Zakładzie,
doktora Ludwika Chrobaka (późniejszego
profesora na Politechnice Lwowskiej i Uniwersytetach Wrocławskim i Warszawskim).
Oprócz aparatury do badań rentgenostrukturalnych Zakład wzbogacił się o liczne
przyrządy optyczne (obecnie znajdujące się
na wystawie w Centrum Edukacji Przyrodniczej). Pracownicy Zakładu – uczniowie
prof. Kreutza prowadzili badania, między
innymi, z zakresu mineralogii, optyki kryształów, krystalografii, właściwości i genezy
minerałów występujących na ziemiach polskich, a także petrologii skał krystalicznych
i złożowych. W szczególności w Zakładzie
kontynuowane były tradycje badań skał
tatrzańskich, zapoczątkowane jeszcze za
kadencji Feliksa Kreutza. Wybuch drugiej
wojny światowej przerwał rozwój nauk
mineralogicznych na Uniwersytecie Jagiel-
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kierownika Zakładu Paleontologii w 1929
zastąpił Wilhelm Friedberg, a jego z kolei
w 1935 roku Franciszek Bieda.
Profesor Jan Nowak po ustąpieniu
z funkcji kierownika Zakładu Paleontologii w 1929 roku objął stanowisko
kierownika Zakładu Geologicznego
w miejsce kierującego nim zaledwie przez
rok Wiktora Kuźniara. Nowak został jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa
Geologicznego, a w latach 1927–1940
jego prezesem i redaktorem naczelnym „Rocznika Polskiego Towarzystwa
Geologicznego”. Był także inicjatorem
powstania w 1923 roku Asocjacji Geologicznej Karpacko-Bałkańskiej, a w 1928
roku współzałożycielem Association
pour l’Étude de Quaternaire l’Européen,
późniejszej INQUA. Profesor Nowak był
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Stefan Kreutz przy odsłonięciu kryształów gipsu
w Chotlu Czerwonym nad Nidą

Stanisław Siedlecki i mgr Tadeusz Wieser.
Z kolei w Zakładzie Paleontologii pracowało wówczas, oprócz kierownika, pięć osób:
adiunkt dr Wilhelm Krach, starszy asystent
mgr Stanisław Liszka, młodsi asystenci
Stanisław Geroch, Jerzy Małecki i Ewa
Łuczkowska. W 1946 roku stanowisko
asystenta objął Stanisław Dżułyński (do
1949), a w 1948 Jerzy Znosko (do 1950),
późniejsi profesorowie (odpowiednio,
PAN i Państwowego Instytutu Geologicznego) oraz członkowie rzeczywiści PAN
oraz PAU. W połowie 1951 roku Zakład

Stefan Kreutz (1883–1941), wybitny mineralog
i krystalograf, twórca wraz z matematykiem Stanisławem Zarembą podstaw matematycznych krystalografii, jeden z prekursorów badań rentgenostrukturalnych minerałów

Geologii powiększył się o asystentów
Krzysztofa Birkenmajera i Stanisława
Bukowego oraz Ryszarda Gradzińskiego
i Andrzeja Radomskiego.
Rok 1951 roku przyniósł działania
komisji ds. reorganizacji studiów geologicznych w Polsce, które doprowadziły
do wydania 10 września 1951 zarządzenia
ministra szkolnictwa wyższego, likwidującego Zakłady Geologii, Mineralogii
i Paleontologii UJ, przyłączając je do AGH.
Rozwiązane zostało Koło Geologów Studentów UJ. Przez następne sześć lat Zakład
Geologii pozostawał jako Zakład Geologii
Fizycznej AGH, wciąż jednak zajmując
dotychczasowe pomieszczenia przy ul. św.
Anny 6. W następnym roku, 1952, zaprzestano przyjmowania studentów na studia
podstawowe w zakresie geologii na UJ.
We wspomnianym Zakładzie Geologii
Fizycznej AGH pojawili się nowi pracownicy: Stefan Witold Alexandrowicz, Janusz

Fot. Archiwum Zakładu Mineralogii, Petrologii i Geochemii ING UJ

Józef Morozewicz (1865-1941), wybitny mineralog i petrolog, prekursor petrologicznych badań
eksperymentalnych, które prowadził na Uniwersytecie Jagiellońskim w piecu do stapiania i krystalizacji stopów skalnych, postawionym w specjalnie
w tym celu przebudowanej głównej klatce schodowej Collegium Minus

także współtwórcą (wraz z Władysławem
Szaferem) czasopisma „Starunia”, poświęconego zagadnieniom czwartorzędu.
W okresie kierowania Zakładem Geologii przez Jana Nowaka (1928–1939)
zatrudnienie w nim znaleźli asystenci
i adiunkci: Stanisław Sokołowski (1923–
1939), Kamila Skoczylas-Ciszewska,
Konrad Konior (do 1928, ponownie 1934–
1937), Marian Książkiewicz (habilitowany
w 1932, adiunkt od 1935), Józef Premik (do
1931), Wiktor Kuźniar (do 1934), Jadwiga
Burtanówna (od 1931), Kazimierz Guzik
(kilka miesięcy w 1935), Adam Tokarski
(1935–37), Krzysztof Beres (od 1937),
Józef Gołąb (od 1937), Stanisław Zuber,
Wojciech Pogany (od 1936 adiunkt wolontariusz). Wykłady z geologii regionalnej
i tektoniki prowadził w latach 1928–1938
doc. Bohdan Świderski.
Aresztowany przez Niemców 6 listopada 1939 w ramach Sonderaktion Krakau
prof. Jan Nowak zmarł z wycieńczenia
w lutym 1940 roku, 10 dni po zwolnieniu
z obozu. Razem z Nowakiem aresztowany
został Józef Gołąb oraz asystenci Zakładu
Mineralogii: dr Antoni Gaweł, dr Stanisław
Janik i dr Antoni Swaryczewski. 4 lipca 1944
zginął jako żołnierz AK w walce z Niemcami
asystent Zakładu Geologii Krzysztof Beres.
W czasie drugiej wojny światowej
pomieszczenia Zakładu Geologii zajął okupant, który opuścił Kraków dopiero w styczniu 1945 roku, kiedy to opiekę nad lokalem
i zbiorami Zakładu Geologicznego przejęła
grupa jego przedwojennych pracowników:
dr Konrad Konior, Andrzej Michalik,
dr Jadwiga Burtan, dr Stanisław Sokołowski, pod kierunkiem przybyłego ze
Lwowa prof. Juliana Tokarskiego. W lutym
1945 asystentem wolontariuszem został
Stanisław Siedlecki. Pierwsze wykłady
rozpoczęły się 1 marca 1945. Ćwiczenia
z geologii ogólnej i geologii Polski prowadził wówczas, między innymi, Henryk
Świdziński, późniejszy profesor i rektor
AGH, który po powrocie z zagranicy
Mariana Książkiewicza wykładał w latach
1948–1951 geologię złóż węgli i nafty.
W maju 1945 roku kierownikiem Zakładu Geologii został Franciszek Bieda, jednak
już jesienią tego roku na to stanowisko na
krótko powrócił Julian Tokarski, a Bieda
przejął kierownictwo nad Zakładem Paleontologii. Od stycznia 1946 roku Zakładem
Geologii kierował prof. Marian Książkiewicz. W Zakładzie pojawili się nowi
pracownicy, a wśród nich starszy asystent
mgr Andrzej Michalik oraz asystenci mgr

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Horzemski, Sławomir Sawicki, Elżbieta
Morycowa (od 1954), Rafał Unrug (od
1955) oraz Jan Wdowiarz (1953–1956).
Okres zupełnego braku geologii uniwersyteckiej trwał sześć lat, do 9 stycznia
1957 roku, kiedy to ministerstwo kolejną
reorganizacją zlikwidowało Zakład Geologii Fizycznej przy Katedrze Geologii AGH
i w jego miejsce powołało Katedrę Geologii
przy UJ. Tym samym zarządzeniem zlikwidowano Zakład Geochemii przy Katedrze
Mineralogii i Petrografii AGH, tworząc
ponownie Katedrę Mineralogii i Petrografii
UJ. Obie katedry zachowały swe poprzednie lokale, natomiast Katedra Paleontologii
została przeniesiona w całości na AGH.
W skład tej katedry w latach 1951–1956
wchodziły dwa zakłady: paleontologii
ogólnej, kierowany przez prof. Franciszka
Biedę, oraz mikropaleontologii z prof. Wilhelmem Krachem na czele. Niestrudzona
komisja ds. reorganizacji studiów geologicznych doprowadziła jednak do wydania
15 września 1958 kolejnego zarządzenia,
tworzącego tym razem Zakład Paleontologii przy Katedrze Geologii UJ, który
początkowo pozostawał bez kierownika.
Uniwersytet Jagielloński nigdy nie zaakceptował nieprzemyślanej reorganizacji
studiów geologicznych. W wizji rozwoju
Uniwersytetu przedstawionej z okazji jubileuszu 600-lecia powstania Uczelni umieszczono postulat przywrócenia studiów geologicznych. Krokiem w kierunku jego realizacji była budowa nowego budynku Collegium Geologicum przy ul. Oleandry 2a
zrealizowana w ramach jubileuszowych
środków przyznanych Uczelni. Inicjatorem
całego przedsięwzięcia był prof. Marian
Książkiewicz.
Przenosiny do nowego budynku przy
ul. Oleandry 2a odbyły się w listopadzie
1962 roku. Znalazły w nim miejsce Ka-

Asystenci i studenci Gabinetu Mineralogicznego podczas pracy w laboratorium chemicznym w budynku
Collegium Minus (lata trzydzieste XX wieku)

tedra Geologii oraz Katedra Mineralogii
i Petrografii. Niestety, była Katedra Paleontologii UJ, funkcjonująca od 1951 roku
jako Zakład Paleontologii AGH, kierowana
przez prof. Biedę, nie zdecydowała się na
powrót do Alma Mater. Powołano wówczas
nowy Zakład Paleozoologii UJ, którego
kierownikiem w 1974 roku został prof.
Stanisław Geroch. Po 10 latach od przenosin na Oleandry, w 1972 roku, powstał
Instytut Nauk Geologicznych UJ. Do grona
pracowników dołączyli wówczas Marek
Wendorff, Karol Prochazka (od 1965) oraz
Czesław Harańczyk, który w 1974 roku
został kierownikiem Katedry Mineralogii
i Petrografii.
W 1974 roku, po Książkiewiczu, dyrektorem Instytutu Nauk Geologicznych
UJ został prof. Rafał Unrug, który podjął
intensywne starania o reaktywowanie
studiów geologicznych na Uniwersytecie.
Działania te zakończyły się sukcesem
5 kwietnia 1975, kiedy to wyrażono ministerialną zgodę na prowadzenie studiów
geologicznych w dwóch proponowanych
specjalnościach. 1 października 1975

Ludwik Chrobak w urządzonej przez siebie pierwszej w Polsce pracowni
badań rentgenostrukturalnych kryształów

grupa 30 przyjętych studentów rozpoczęła
zajęcia dydaktyczne na reaktywowanych
studiach.
Lata 1951–1975, pomimo opisanych
powyżej perturbacji, doprowadziły nauki
geologiczne na Uniwersytecie do bardzo
wysokiej pozycji naukowej, docenianej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Szczególne zasługi położył tu prof. Marian Książkiewicz, najwybitniejszy znawca geologii
Karpat fliszowych oraz sedymentolog
światowej sławy, twórca polskiej szkoły
sedymentologicznej, autor nowoczesnego
podręcznika Geologia dynamiczna, który
do dziś, prawie 70 lat od daty wydania,
niewiele stracił ze swej aktualności. Dzięki
Książkiewiczowi możliwe było powstanie
nowatorskiej sedymentologii eksperymentalnej, rozwijanej przez prof. Stanisława
„Misia” Dżułyńskiego. Książkiewicz
stworzył także podwaliny polskiej ichnologii, będącej od lat liczącą się w świecie
specjalnością Instytutu. Był wreszcie
wychowawcą i wzorem do naśladowania
dla wielu wybitnych geologów, którzy
stworzyli trzon kadry dydaktycznej na re-

Asystenci Gabinetu Mineralogicznego podczas wykonywania pomiarów w pracowni badań właściwości optycznych minerałów znajdującej się w piwnicach
Collegium Minus (lata trzydzieste XX wieku)
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Wycieczka pracowników i studentów Zakładu Mineralogicznego UJ w Tatry (lata trzydzieste XX wieku).
Stefan Kreutz (siedzący w drugim rzędzie trzeci od lewej), Ludwik Chrobak (siedzący w pierwszym rzędzie trzeci od lewej, z lornetką) i najprawdopodobniej Lester William Strock, stojący z młotkiem

Ze zbiorów prof. Elżbiety Morycowej

aktywowanych studiach uniwersyteckich,
kształcąc nowe pokolenia geologów.
W 1980 roku dyrektorem ING został
prof. Andrzej Ślączka, który funkcję tę
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Archiwum ING UJ

Obraz dyfrakcyjny rzadkiego minerału organicznego haczetynu znalezionego w kamieniołomie
na Bonarce. Jeden z pierwszych obrazów dyfrakcyjnych uzyskanych w pracowni badań rentgenostrukturalnych Zakładu Mineralogicznego.
Odbitka fotograficzna kliszy rentgenowskiej pochodząca z archiwum Zakładu Mineralogii Petrologii i Geochemii ING UJ

Mariusz Kędzierski
Michał Skiba

Instytut Nauk Geologicznych
Wydziału Geografii i Geologii UJ

i Petrografii, w którym kierownikiem
po śmierci prof. Czesława Harańczyka,
uznanego mineraloga, w 1998 roku został
prof. Witold Żabiński.
W roku 2000 Zakład Geologii został
podzielony na trzy odrębne zakłady: Geodynamiki i Geologii Środowiskowej (kierownik prof. Nestor Oszczypko, a po nim
prof. Alfred Uchman), Sedymentologii
i Analizy Paleośrodowisk (kierownik prof.
Stanisław Leszczyński, a po nim Mariusz
Kędzierski) oraz Kartografii Geologicznej
i Tektoniki (prof. Witold Zuchiewicz, wybitny neotektonik, a następnie prof. Marek
Cieszkowski).
W 2002 roku dyrektorem Instytutu
został prof. Alfred Uchman, światowej
sławy ichnolog, kontynuator ichnologicznej spuścizny Książkiewicza, który
sprawował tę funkcję przez dwie kolejne
trzyletnie kadencje. W 2008 roku zastąpił
go prof. Joachim Szulc, specjalizujący
się w sedymentologii węglanów, która
dzięki jego wkładowi zaczęła stanowić
coraz większą siłę naukową Instytutu.
W 2012 roku utworzone zostało nowe

Prof. Stanisław „Miś” Dżułyński (1924–2001),
światowej sławy sedymentolog,
twórca sedymentologii eksperymentalnej

piastował do 2002 roku. Instytut składał się
wówczas z trzech zakładów: Zakładu Paleozoologii, którym po prof. Gerochu kierowała od 1994 prof. Elżbieta Morycowa,
wybitna specjalistka od mezozoicznych
koralowców, a następnie prof. M. Adam
Gasiński, znakomity mikropaleontolog,
specjalizujący się w kredowych otwornicach planktonicznych Zakładu Geologii,
którym kierowali kolejno prof. Andrzej
Radomski oraz prof. Nestor Oszczypko,
znani badacze Karpat i zapadliska przedkarpackiego, oraz Zakładu Mineralogii

stanowisko zastępcy dyrektora ING UJ
ds. nauki, które do 2016 roku piastował
dr hab. Michał Gradziński, wybrany w tymże roku na stanowisko dyrektora ING UJ
– ostatniego dyrektora Instytutu z siedzibą
przy ul. Oleandry i zarazem pierwszego
w nowym budynku na Kampusie 600-lecia
Odnowienia UJ przy ul. Gronostajowej 3a.
Przeprowadzka do kolejnej siedziby nauk
geologicznych na Uniwersytecie odbyła się
w styczniu i lutym 2017 roku.
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ROZWÓJ GEOGRAFII NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
K

raków jest najstarszym ośrodkiem
geograficznym w Polsce i jednym
z najstarszych w Europie. Tutaj narodziła
się polska geografia, za „ojca” której
uznawany jest Jan Długosz (1415–1480).
Jego dzieło Chorographia Regni Poloniae
(Chorografia Królestwa Polskiego) było
pierwszym szczegółowym opisem ziem
polskich. Pod koniec XV wieku (ok.
1490 roku) wprowadzono na Akademii
Krakowskiej wykłady z geografii (na uniwersytetach niemieckich dopiero po 1500
roku). Złoty wiek geografii krakowskiej
(1450–1620) był, między innymi, związany z postaciami Wawrzyńca Korwina
(ok. 1465–1527) – autora najstarszego
podręcznika z zakresu geografii, Jana
z Głogowa (1445–1507) – autora komentarzy do Geografii Ptolemeusza, Jana ze
Stobnicy (ok. 1470–1519 lub 1530) – autora pierwszej wydanej w Polsce mapy
Ameryki jako odrębnego kontynentu,
Macieja z Miechowa (ok. 1457–1523) –
najwybitniejszego polskiego geografa do
końca XVIII wieku, autora pierwszej nowożytnej geografii Europy Wschodniej (1517).
Wybitny poziom osiągnęła kartografia, którą
zapoczątkował Bernard Wapowski (1450
lub 1470–1535). W 1631 roku powstała

Jan ze Stobnicy, Introductio in Phtolomei Cosmographia..., drzeworytnicza mapa świata, półkula zachodnia,
1512; ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Katedra Geometrii Praktycznej, będąca
pierwszą w Europie katedrą geodezyjno-kartograficzną.
Ważną rolę w reformowaniu szkolnictwa
i nauki odegrał Hugo Kołłątaj (1750–1812),
współtwórca Komisji Edukacji Narodowej, rektor Szkoły Głównej Koronnej (Akademii Krakowskiej) w latach
1783–1786. Zlecił on wykonanie
planu miasta Krakowa (tzw. plan Kołłątajowski), co zrealizowano w 1785
roku. Z jego prac należy wymienić
dzieło Rozbiór krytyczny zasad historii
o początkach rodu ludzkiego (1842),
poświęcone przede wszystkim naukom
o Ziemi. Uważany jest za twórcę tego
terminu w języku polskim. W wyniku
reformy Uniwersytetu przygotowano
nowy program wykładów, uwzględniający również geografię, uważaną
jednak głównie za naukę pomocniczą
historii. W 1809 roku na Wydziale
Filozoficznym powstała Katedra Historii Powszechnej i Geografii, którą
kierował Julian Czermiński.
Ważnym wydarzeniem było ukazanie się pracy Jana Śniadeckiego
(1756–1830) Jeografia, czyli opisanie
Jan Śniadecki, strona tytułowa dzieła
Jeografia czyli opisanie matematyczne
i fizyczne Ziemi, Wilno 1809

matematyczne i fizyczne Ziemi (1804).
Był to pierwszy oryginalny podręcznik
geografii matematycznej i fizycznej, a zarazem najlepsze z tego zakresu dzieło
w Europie. Śniadecki założył przy obserwatorium astronomicznym w Krakowie
jedną z pierwszych w Polsce stacji meteorologicznych (1792), która funkcjonuje do
dziś, obecnie w ramach Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ. Stopniowo
geografia zaczęła krzepnąć jako samoistna
dyscyplina naukowa. Na Uniwersytecie
pojawiły się pierwsze doktoraty związane
z tą dziedziną wiedzy. W latach 1832–1833
działała Nadzwyczajna Katedra Geodezji
i Kartografii, którą kierował Teofil Żebrawski (1800–1887).
8 listopada 1849 nominację na profesora geografii otrzymał Wincenty Pol
(1807–1872), dotychczas znany przede
wszystkim jako poeta. Na Uniwersytecie
utworzono dla niego Katedrę Geografii
Powszechnej, Fizycznej i Porównawczej.
Była to pierwsza taka placówka na ziemiach polskich i druga – po berlińskiej
(1820) – na świecie1. Pol pozostawał pod
wielkim wpływem Alexandra von Humboldta i Karla Rittera, twórców nowożytnej
ALMA MATER nr 196
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geografii. Podczas wykładu inauguracyjnego Rzut oka na umiejętność geografii
ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu
(10 stycznia 1850) przedstawił swój pogląd
na nowoczesną geografię i jej nauczanie.
Wiosną 1850 roku wprowadził nową formę obowiązkowych zajęć dydaktycznych
z geografii: wycieczki terenowe. Zostało to
potem powszechnie zaakceptowane przez
jego następców. W 1851 roku ukazały się
dwie ważne prace Pola: Północny wschód
Europy pod względem natury oraz Rzut oka
na północne stoki Karpat. 19 stycznia 1850
Wydział Filozoficzny UJ nadał mu godność
doktora honoris causa.
Niestety, kariera Pola jako profesora trwała krótko. W 1852 roku władze
austriackie usunęły go z Uniwersytetu,
a 1 stycznia 1853 zlikwidowały katedrę.
Uznały, że jego działalność pobudza nastroje
narodowe i jest szkodliwa dla cesarstwa. Po
usunięciu z Uczelni Pol opublikował, między innymi, prace: Geografia Ziemi Świętej
(1863), Dwie prelekcje o potrzebie wykładu
geografii handlowej (1866), Obrazy z życia
i natury (1869) oraz Historyczny obszar
Polski (1869), jedną z pierwszych polskich
prac z geografii politycznej. W maju 1872
roku Pol znalazł się w gronie pierwszych
ośmiu członków Akademii Umiejętności.
13 października 1881 jego prochy przeniesiono z cmentarza Rakowickiego do Krypty
Zasłużonych w kościele na Skałce.
Po likwidacji Katedry Geografii rozwój
geografii został zahamowany. Niektóre
przedmioty geograficzne wykładali fizycy
i astronomowie (Stefan Kuczyński, Franciszek Karliński). W tym czasie osoby
zainteresowane geografią działały przede
wszystkim w Komisji Fizjograficznej,
utworzonej w 1865 roku przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie.
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tragicznej śmierci w 1928 roku – Jerzy
Smoleński. W tym okresie habilitację
uzyskali: Bogdan Zaborski (1901–1985),
Wiktor Rudolf Ormicki (1898–1941), Józef Szaflarski (1908–1989), Włodzimierz
Kubijowicz (1900–1985), Stanisław Srokowski (1872–1950) oraz Walenty Winid
(1894–1945). Profesorem był przejściowo
(1930–1933) Bogdan Zaborski.
Ludomir Sawicki i Jerzy Smoleński
zostali uznani za jednych z najwybitniejszych geomorfologów swoich czasów
na świecie. Wychowali wielu geografów
uprawiających z powodzeniem geomorfologię. Na Wydziale Rolniczym UJ Zakładem Gleboznawstwa kierował geograf
Walerian Łoziński (1880–1944), twórca
terminu peryglacjał. Ludomir Sawicki
zainicjował w Polsce badania z zakresu
antropogeografii. Potem dołączył do niego
Jerzy Smoleński, a z czasem ich uczniowie.
Smoleński zyskał międzynarodowe uznanie
jako badacz problemów ludnościowych.
W pracy Względne przewyżki i niedobory
ludności polskiej na obszarze Rzeczypospolitej (1926) zaprezentował nowatorską metodę opracowywania zagadnień
demograficznych, nazwaną w literaturze
światowej jego imieniem. Badania te przyniosły mu nominację na przewodniczącego
Komitetu Demograficznego Ligi Narodów
w Genewie (1939). Do wybitnych polskich
geografów w dwudziestoleciu międzywojennym należeli również: Wiktor Rudolf
Ormicki, Stanisław Leszczycki, Maria Dobrowolska, Zdzisław Simche, Włodzimierz
Kubijowicz, Stanisława Niemcówna, Józef
Szaflarski. Ważną rolę odegrały badania
Jerzego Smoleńskiego z zakresu geografii
politycznej, zwłaszcza dotyczące geopolitycznych barier nadmorskich. W okresie
1937–1938 Jerzy Smoleński pełnił funkcję
dziekana Wydziału Filozoficznego UJ.
Ośrodek krakowski wyróżniała akcja
ekspedycyjna, zainicjowana przez Ludomira Sawickiego. Projektował ją na wiele
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Wincenty Pol, portret z autografem, litografia,
rys. M. Fajans; 1855

Katedrę Geografii reaktywowano dopiero w 1877 roku, mianując na jej profesora Franciszka Czernego-Schwarzenberga
(1847–1917), z wykształcenia historyka.
Był tzw. „geografem gabinetowym” i nie
rozumiał istoty badań terenowych. Jedyną
jego publikacją, która przetrwała próbę czasu, jest Ogólna geografia handlowa (1889),
będąca pierwszym polskim podręcznikiem z zakresu antropogeografii. W 1910
roku habilitację przeprowadzili Ludomir
Sawicki (1884–1928) i Jerzy Smoleński
(1881–1940). W 1879 roku powstało Koło
Geografów Studentów UJ.
Równolegle z wykładami Czernego odbywały się kursy prowadzone w Katedrze
Geofizyki Matematycznej i Meteorologii.
Była to pierwsza taka placówka uniwersytecka na świecie. Została założona w 1895
roku przez Maurycego Piusa Rudzkiego
(1862–1916), który przed przyjazdem do
Krakowa był od 1886 roku docentem geografii na Uniwersytecie w Odessie.
W 1917 roku Katedrę Geografii przejął
Ludomir Sawicki. Równocześnie uzyskał
zgodę władz Uniwersytetu na utworzenie
nowoczesnego Instytutu Geograficznego.
Sawicki prowadził rozległe badania w różnych częściach Europy, szczególnie zaś
w Karpatach. Szczególną uwagę zwracał
na współzależności między poszczególnymi elementami środowiska, z szerokim
uwzględnieniem czynnika antropologicznego (Z fizjografii zachodnich Karpat, 1909).
Jego najbliższym współpracownikiem był
Jerzy Smoleński, który w 1912 roku opublikował studium Krajobraz Polski. Znaczenie
tego dzieła ma charakter ponadczasowy.
W 1920 roku władze wojskowe przekazały geografii gmach starego arsenału
przy ul. Grodzkiej 64. W budynku tym
geografia funkcjonowała do 2005 roku.
W latach 1922–1933 roku w Instytucie
funkcjonowała druga katedra – Geografii
Fizycznej i Kartografii funkcję dyrektora
sprawował Ludomir Sawicki, a po jego
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aresztowali i wywieźli do obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen pięciu geografów: Jerzego
Smoleńskiego, Wiktora Rudolfa
Ormickiego, Stanisława Leszczyckiego (1907–1996), Walentego Winida i Stanisława Korbla
(1882–1956). W wyniku nieludzkiego traktowania 5 stycznia 1940
zmarł w Sachsenhausen Jerzy
Smoleński. W obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen
17 września 1941 zginął śmiercią męczeńską Wiktor Rudolf Kolegium Fizyczne (obecnie Kolegium Kołłątaja) przy ul. św. Anny 6.
W budynku tym na parterze mieściła się Katedra Geografii WincenOrmicki. W tajnym nauczaniu tego Pola
uczestniczyli niemal wszyscy geografowie, którzy przed wojną byli związani niego Wrzoska dotycząca Śląska (1943).
z Instytutem. Niektórzy tę działalność przy- Mimo represji geografowie nie poddawali
płacili życiem (Adam Gadomski, Walenty się. Prowadzony na śmierć Wiktor Rudolf
Winid). W Katyniu został zamordowany Ormicki powiedział: Wiem, po co mnie
przez Sowietów Tadeusz Czort.
wołają […]. Idę jednak ze spokojem. Idę
Mimo trudnych warunków prowadzono w tym głębokim przeświadczeniu, że nie
badania naukowe. Przygotowywano ma- ginę na marne, że to wszystko dla Polski2.
Po wojnie Instytut Geograficzny UJ
zaczął funkcjonować już w styczniu
1945 roku. Pierwszymi dyrektorami byli
kolejno: Józef Szaflarski, Eugeniusz Romer, Stanisław Leszczycki. W kwietniu
1945 roku rozpoczęto zajęcia dydaktyczne, wznowiło też działalność Koło
Geografów Uczniów UJ. 16 kwietnia
1945 Romer wygłosił pierwszy w Polsce
po drugiej wojnie światowej wykład
z geografii, który nosił tytuł Geografia
i geografowie. Syn Romera, Edmund,
w swych pamiętnikach pisał: Wolno
i w milczeniu wszedł [Romer] na podium
katedry, bystro spoglądając po zebranych. Po chwili ochrypłym z przejęcia
głosem rzekł: „Może byście wstali, to jest
chwila godna uczczenia, pierwszy w Polsce po wojnie wykład z nauki o Ziemi”3.
W 1947 roku Uniwersytet nadał
Eugeniuszowi Romerowi tytuł doktora
honoris causa.

Stary arsenał (po prawej) przy ul. Grodzkiej; około 1910

ukowego. Tutaj przeprowadzono najwięcej
przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Wyróżnikiem Krakowa stały się wyraźnie
ukształtowane szkoły geograficzne, związane z geomorfologią, antropogeografią
oraz geografią stosowaną (planowanie przestrzenne i regionalne, geografia turyzmu).
Jedną z najtragiczniejszych dat w dziejach krakowskiej i polskiej geografii był
6 listopada 1939, kiedy to w ramach Sonderaktion Krakau wraz z innymi profesorami
Uniwersytetu Jagiellońskiego Niemcy

teriały na przyszłą konferencję pokojową,
zwłaszcza w zakresie przewidywanych
zmian granic politycznych Polski. W Krakowie działał specjalny zespół, którego
kierownikiem był Eugeniusz Romer
(1871–1954), a członkami, między innymi,
Józef Szaflarski, Stanisław Leszczycki,
Antoni Wrzosek (1908–1983). W ramach
serii „Ziemie powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy”, wydawanej przez
Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze
Armii Krajowej, ukazała się praca Anto-
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lat, niestety – została ograniczona tylko
do lat 1926–1928. Jego tragiczna śmierć
w październiku 1928 roku sprawiła, że
przedsięwzięcie to nie było kontynuowane.
Krakowską szkołę geograficzną charakteryzował duży stopień aplikacyjności
prowadzonych studiów. Tutaj rodziła się
„geograficzna szkoła planistyczna”, którą
tworzyli zwłaszcza Jerzy Smoleński i Stanisław Leszczycki. Zainicjowano również
badania związane z turystyką, tworząc
nową dyscyplinę: geografię turyzmu (Leszczycki). W 1936 roku przy Instytucie Geograficznym utworzono Studium Turyzmu
UJ – jedną z pierwszych takich placówek
badawczych na świecie.
Pod koniec międzywojnia Kraków był
największym ośrodkiem geograficznym
w Polsce, jedynym, w którym, przejściowo, w jednym instytucie funkcjonowały
dwie katedry geograficzne. Ranga ośrodka
wynikała zarówno z szerokiej oferty dydaktycznej, jak i z imponującego dorobku na-

Siedziba geografii uniwersyteckiej w latach 1921–2005
przy ul. Grodzkiej 64. Fotografia pochodzi z ok. 1938 roku. Na
frontonie budynku widoczny napis „Instytut Geograficzny”
i herb Uniwersytetu. Oznaczenia te usunęli Niemcy
na przełomie 1939 i 1940 roku
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czas wyraźnie dominowały
badania z zakresu geomorfologii i hydrografii. W Instytucie zrodziła się koncepcja
mapy geomorfologicznej
i hydrograficznej Polski,
których realizację rozpoczęto
w 1954 roku. Rangę międzynarodową miały też badania z zakresu klimatologii
i gleboznawstwa. Pojawiało
się coraz więcej studiów
Absolwenci geografii UJ na dziedzińcu Collegium Iuridicum. z zakresu geografii społeczW środku siedzi Ludomir Sawicki, przed globusem: no-gospodarczej, zwłaszcza
Wycieczka studentów geografii na Pomorze,
Maria Dobrowolska oraz Włodzimierz Kubijowicz; 1921
związanych z osadnictwem,
z laską widoczny Ludomir Sawicki; Hel, 1920
Zmiany w strukturze organizacyjnej ludnością, przemysłem. PoUniwersytetu sprawiły pojawienie się dejmowano badania z geografii turyzmu wano działalność Koła Geografów. Funkcję
zagrożeń dla dotychczasowej jedności oraz geografii religii. Instytut stał się dyrektora Instytutu pełnili: Mieczysław
geografii. W 1945 roku na Wydziale wiodącą placówką w zakresie kartografii Klimaszewski (1949–1977), Mieczysław
regionalnej (Kazimierz Trafas, Hess (1977–1981), Bronisław Kortus
1939–2004). Coraz szerszy zasięg (1981–1991), Antoni Jackowski (1991–
miała współpraca międzynaro- 1994), Ludwik Kaszowski (1994–1996),
dowa. W 1979 roku Zdzisław Czeppe (1917–1991)
utworzył Pracownię Dokumentacji Badań Polarnych,
której w 1994 roku nadano
jego imię4. W 1980 roku
nastąpiło wznowienie wyOd lewej: prof.prof. Eugeniusz Romer, Antoni Wrzosek,
jazdów na Spitsbergen jako
Mieczysław Klimaszewski
własnych ekspedycji UJ.
Humanistycznym utworzono Katedrę Z różnym natężeniem odbywają się
Antropogeografii, którą kierował Stani- one do chwili obecnej. Organizowano
sław Leszczycki (funkcjonowała do końca wyprawy badawcze w inne rejony
1948 roku). Natomiast Katedra Geografii świata (Mongolia, Ameryka Łacińska,
Fizycznej działała na Wydziale Matema- Hindukusz). Powstały terenowe stacje
tyczno-Przyrodniczym, a jej kierownikiem badawcze w Gaiku-Brzezowej koło
był Józef Szaflarski. W ramach kolejnej Dobczyc (1963) oraz w Łazach koło
reorganizacji uczelni 11 lutego 1952 po- Bochni (1984).
W 1967 roku nastąpiła formalna
wstał Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, na
którym została ulokowana cała geografia. reaktywacja Instytutu GeograficzneUczestnicy wyprawy Ludomira Sawickiego i samochód
W ramach tego Wydziału Instytut działał do go UJ. W miejsce katedr tworzono „Orbis” na tle Wawelu; „Ilustrowany Kurier Codzienny”
1928, nr 276
marca 2017 roku, kiedy utworzono Wydział zakłady, których liczba systematycznie rosła. W 1970 roku zmieniono nazwę Kazimierz Krzemień (1996–1999), Antoni
Geografii i Geologii.
Funkcję dziekanów Wydziału BiNoZ Instytutu z „Instytut Geograficzny” UJ Jackowski (1999–2005). Dwóch geografów
pełnili geografowie: Antoni Wrzosek, na „Instytut Geografii UJ”, zaś w 2000 było rektorami UJ: Mieczysław KlimaMieczysław Hess (1931–1993), Antoni Jac- roku na „Instytut Geografii i Gospodarki szewski (1964–1972) oraz Mieczysław
kowski, Kazimierz Krzemień. Dziekanem Przestrzennej UJ”. W 1959 roku reaktywo- Hess (1977–1981).
nowego Wydziału został geograf Bolesław
Domański. W maju 1952 roku powstał Zespół Katedr Geografii kierowany przez Mieczysława Klimaszewskiego (1908–1995).
Zastąpił on dawny Instytut Geograficzny,
obejmował dwie katedry: Geografii Fizycznej (Mieczysław Klimaszewski) i Geografii
Ekonomicznej (Józef Szaflarski do 1954
roku, potem Antoni Wrzosek).
Stopniowo zaczęły rozwijać się różne
dyscypliny geograficzne, choć przez długi

Jerzy Sawicz

Fot. Maria Baścik / Archiwum Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ

Konrad K. Pollesch / Archiwum Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

1 lipca 2005 IGiGP UJ przejął nowy
obiekt (5800 metrów kwadratowych) na
Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ, z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami,
pracowniami i salami dydaktycznymi.
Rozszerzył się profil badawczy wielu dziedzin z zakresu geografii fizycznej. Podjęto
aktywną działalność związaną z wypracowywaniem podstaw metodycznych do
zastosowania GIS i teledetekcji w badaniach geograficznych. Zintensyfikowano
studia z zakresu rozwoju regionalnego
i lokalnego, geografii behawioralnej oraz
regionalnych uwarunkowań rozwoju go-

jów. Imprezie towarzyszyła zorganizowana
w Muzeum UJ (Collegium Maius) wystawa
zatytułowana Rozwój
myśli geograficznej
w Polsce, pierwsza tego
typu w dziejach polskiej
geografii (Małgorzata
Uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod nowy
Taborska, Antoni Jacobiekt Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ na Kampusie
kowski). Była czynna
600-lecia Odnowienia UJ. Od lewej: bp Tadeusz Pieronek, rektor UJ
prof. Franciszek Ziejka, prezes Budostalu-2 Tadeusz Dulba,
do 15 stycznia 2015,
dyrektor Instytutu prof. Antoni Jackowski; 13 października 2003
a zwiedziło ją ponad 10
tysięcy osób. Podobną ekspozycję zorga- okres stopniowej stabilizacji i krzepnięcia
nizował Instytut w Paryżu już istniejących, a także powstawania
w czerwcu 2016 roku.
nowych szkół naukowych. Nowa faza
W ostatnim okresie rozwoju wiąże się z uzyskaniem przez
funkcję dyrektora Insty- Instytut obiektu na Kampusie 600-lecia
tutu sprawowali Bolesław Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Domański (2005–2013)
oraz Marek Drewnik (od
Antoni Jackowski, Izabela Sołjan
2013).
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Wydziału Geografii i Geologii UJ
Dzieje geografii na
Uniwersytecie Jagiellońskim stanowiły zawsze
istotny element historii tej LITERATURA:
F. Bujak, Geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim do połowy
dziedziny nauki w PolXVI wieku, [w:] tegoż: Studia geograficzno-historyczne, Gebethner i Wolff, Warszawa 1925, s. 1–62.
sce. Do 1883 roku, a więc
Opuszczenie dawnego budynku Instytutu Geografii i Gospodarki
do powstania na naszych A. Jackowski, Kalendarium dziejów geografii polskiej (wybór),
Przestrzennej UJ przy ul. Grodzkiej 64 i przeprowadzka na Kampus
IGiGP UJ, Kraków 2014.
ziemiach drugiego ośrod- A. Jackowski, I. Sołjan, Kalendarium dziejów geografii na Uni600-lecia Odnowienia UJ; koniec czerwca 2005
ka geograficznego we
wersytecie Jagiellońskim, „Alma Mater”, nr 104–105/2008,
s. 92–104.
Lwowie, są one niemal
Jackowski, I. Sołjan, Z dziejów geografii na Uniwersytecie
tożsame z historią pol- A.Jagiellońskim
(XV–XXI wiek), IGiGP UJ, Kraków 2009.
skiej geografii. Za sprawą Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849–1999, red. B.
Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień, t. 1–3, 5, IG UJ, Kraków
Ludomira Sawickiego
1999–2000.
i Jerzego Smoleńskiego w latach międzywo1
Kolejna katedra geografii na ziemiach polskich powstała
jennych funkcjonował
dopiero w 1882 roku na Uniwersytecie Lwowskim. Jej zanowoczesny Instytut
łożycielem i kierownikiem był związany dotychczas z Uniwersytetem w Krakowie profesor geografii roślin Antoni
Geograficzny, a ośrodek
Rehman.
krakowski odgrywał wio- 2 Do końca wierny Polsce i geografii. Wiktor Rudolf Ormicki
dącą rolę w polskiej geo(1898–1941), red. A. Jackowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Komisja Geograficzna PAU,
grafii, był również cenioKraków 2011, s. 80.
ny w międzynarodowym 3 E. Romer, Geograf trzech epok. Wspomnienia o ojcu, Czytelśrodowisku geografów.
nik, Warszawa 1985, s. 314.
Przewodniczący Międzynarodowej Unii Geograficznej prof. Vladimir
4
30 grudnia 1996 została przeniesiona do Instytutu Botaniki UJ.
Stanowił
swego
rodzaKolosov otwiera współorganizowaną przez Instytut wystawę Rozwój myśli
spodarki opartej na wiedzy, przekształceń
społeczno-gospodarczych Polski i krajów
Europy Środkowej, geografii turyzmu,
geografii religii.
Wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym była Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej (18–22
sierpnia 2014). Głównym współorganizatorem był Komitet Nauk Geograficznych
i Komitet Narodowy Geografii. Uczestniczyło w niej około 1400 osób z 64 kra-

ju „matecznik” naszej geografii, który
swoimi inicjatywami
badawczymi oraz
organizacyjnymi
inspirował niezbyt
wówczas liczne grono geografów polskich. Po trudnych
pierwszych latach
powojennych nastał

Robert Górski

geograficznej w Polsce w Muzeum UJ; 18 sierpnia 2014

Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu prof. Marek Więckowski otwiera współorganizowaną przez Instytut wystawę Geografia polska – tradycja i współczesność.
Od prawej: prof. Marek Więckowski, prof. Antoni Jackowski, prof. Krzysztof
Stopka, dr Małgorzata Taborska. Ekspozycję przygotowano w związku ze stuleciem
Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Paryż, 1 czerwca 2016
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ZROZUMIEĆ TAJEMNICE ŻYCIA
P

ióro, jak pióro. To jednak
wydało się eleganckie. Nawet bardzo. Zwłaszcza że przykuwało uwagę nie tylko marką,
ale i napisem wygrawerowanym
na srebrzystej obudowie: Laureat Polskiego Nobla, profesor
Jan Kozłowski – z gratulacjami
od rodziny Buczków.
– Lubi Pan pisać wiecznym
piórem?
– Tym, które leży na biurku?
Sprawia mi prawdziwą frajdę,
używam go codziennie.
Profesor bierze miły mu
Prof. Jan Kozłowski
prezent do ręki, a ja doczytuję
jeszcze wygrawerowaną datę: 7
listopada 2016. Czyli dzień, w którym
Czy przed tym zaskoczeniem nie było
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – za- wcześniejszego? Owszem, zaskoczył Prołożona w 1991 roku jako niezależna, fesora telefon; w sobotę rano oddzwonił na
samofinansująca się instytucja pozarzą- wyświetlony na komórce numer, z którego
dowa typu non profit – przyznała mu do niego dzwoniono dzień wcześniej –
najwyżej cenioną w Polsce nagrodę. Laur akurat gdy był w teatrze. W słuchawce
za osiągnięcia i odkrycia, które przesuwają usłyszał wówczas głos prezesa Fundacji
granice poznania, otwierają nowe obszary na rzecz Nauki Polskiej. Profesor Maciej
badawcze, wnoszą wkład w rozwój cywi- Żylicz zakomunikował mu werdykt Rady
lizacji, również i jej ducha.
Fundacji, zaprosił też do Warszawy. Ale
					równocześnie poprosił, aby wiadomość –
ZASKOCZENIE
do czasu jej oficjalnego ogłoszenia przez
media – zatrzymał wyłącznie dla siebie.
Rok 2016 to rok, w którym nagrody
– Szok! Daję słowo, że nie spodziewaFNP przyznano po raz dwudziesty piąty. łem się tej nagrody. Marzyłem o niej, to
W ten jubileusz – nadzwyczaj uroczyście prawda. Ale sądziłem, że może przyjdzie,
celebrowany na Zamku Królewskim gdy już będę na emeryturze, po napisaniu
w Warszawie – Jan Kozłowski, kierownik książki, nad którą obecnie pracuję – Prozespołu badawczego ewolucji strategii ży- fesor uśmiecha się, bo ta emerytura nie tak
ciowych w Instytucie Nauk o Środowisku znów odległa.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, odebrał
– Emerytura, wyczuwam, wcale Panu
nie tylko dyplom i czek, ale także piękną nie w smak...
statuetkę.
– Jakież było moje zaskoczenie, gdy
NADAL BĘDĘ PRACOWAĆ
już w domu zorientowałem się, że twórcą
statuetki (waży ona aż 2,5 kilograma!)
Uwagi o emeryturze Profesor nie
jest rzeźbiarz o nazwisku Kozłowski. Ale komentuje. Milcząc, wstaje od biurka,
to tylko przypadkowa zbieżność nazwisk, kieruje się w stronę biblioteczki-schowka.
bo nie jest to mój krewny – śmieje się Takiej malutkiej kanciapy przyległej do
Profesor.
jego pokoju, usytuowanego w komplek56
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sie budynków uniwersyteckiego
kampusu w Pychowicach. Po
chwili wraca stamtąd z niewielką
książeczką, gdzie na niebieskiej
okładce są umieszczone portrety
ostatnich laureatów FNP. Obok
wizerunków profesorów: Marka
Samocia, Bogdana Wojciszke
i Józefa Spałka (ostatni również
z Uniwersytetu Jagiellońskiego;
badania w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich)
jest i podobizna uśmiechniętego,
pod krótko obciętym wąsem, Jana
Kozłowskiego – profesora zwyczajnego od 1996 roku.
Książeczka mnie zaciekawia.
Przerzucam kolejne kartki, na których
zarejestrowano wystąpienia czterech bohaterów uroczystości na Zamku Królewskim.
I oto proszę! Już wiem, dlaczego milczeniem została potraktowana moja uwaga
o emeryturze. Końcowy akapit warszawskiej (prze)mowy Profesora brzmi: Mam
nadzieję, że Nagroda FNP nie pojawiła
się u kresu mojej kariery. Zamierzam dalej intensywnie pracować naukowo, choć
w nieco inny niż dotąd sposób. Kierowanie
empiryczną częścią badań przekazuję
aktualnie dr. hab. Marcinowi Czarnołęskiemu (był stypendystą mojego programu
w projekcie MISTRZ). Natomiast z uczniami, którzy pod moim kierunkiem obronili
doktoraty o charakterze teoretycznym,
chcę pracować nad dalszym rozwojem
i upowszechnianiem teorii.
Archiwum rodzinne

PERSONAE

SMAK ŻYCIA

Dyskusje z innymi zmniejszają samotność teoretyka i redukują niebezpieczeństwo wpadnięcia
w prowadzące na manowce koleiny myślowe – mówi prof. Jan Marcin Kozłowski

SZKOŁA EKOLOGII EWOLUCYJNEJ
Plan naukowy na przyszłość – co
zapisane zostało czarno na białym – jest
nakreślony. Może jednak warto zapytać
uczonego o drogę, która doprowadziła
go do „polskiego Nobla”? O to, jakimi
dokonaniami wpisał się na listę blisko
stu polskich „noblistów” (dokładnie: 91),
którzy szczycą się tym wyróżnieniem.

Przypomnę: prof. Jana Kozłowskiego doceniono – w kategorii: obszar nauk o życiu
i Ziemi – za sformułowaną i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej
różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji
zasobów.
– W środowisku naukowym mówi
się o nowym szlaku intelektualnym albo
inaczej: o stworzeniu przez Pana własnej

Stanisław Mutermilch, dziadek ze strony matki,
lekarz i mikrobiolog

szkoły ekologii ewolucyjnej – zaczynam
wątek rozmowy związany z prestiżową
nagrodą.
– Mam satysfakcję z tego, że udało
się znacznie poszerzyć wiedzę o tym, jak
organizmy rozporządzają, jak wykorzystują dostępne im w środowisku zasoby
(pokarm) – i do wzrostu, i do rozmnażania
się. I jaki ma to wpływ na dojrzewanie
i masę ich ciała – tak skrótowo „noblista”
prezentuje rezultat swoich rozważań teoretycznych i badań eksperymentalnych.

wieku dojrzewania – i to nawet w obrębie
tego samego gatunku.
Teoria, nad opracowaniem której
naukowiec od lat już pracuje – wsparta
bardzo skomplikowanymi obliczeniami
matematycznymi – stara się wyjaśnić
pochodzenie tej różnorodności. Odpowiedzieć, na przykład, na pytania typu:
dlaczego jedne zwierzęta składają mnóstwo małych jaj, inne zaś niewiele – za
to dużych? Dlaczego niektóre owady
żyją kilka lub kilkanaście dni, natomiast
wśród gadów i ssaków są osobniki liczące
kilkadziesiąt lat? Może jeszcze dopowiem,
że jej autorowi udaje się już przewidzieć
(dowieść), w jakich warunkach zwierzęta
rosną intensywnie, a w jakich znacznie
wolniej; Profesor bada związek rozmiaru
ciała i wielkości komórek z tempem metabolizmu, czyli przemiany materii.
– Zadaniem istot żywych jest „wyprodukowanie” jak największej liczby
potomstwa, prawda? – pytam.
– Tak. Wiadomo przecież, że śmierć
w przyrodzie jest rzeczą naturalną, że
indywidualne życie nie ma tej wartości
jaką przywiązuje do niego człowiek.
Stąd rzeczywiście ogromne znaczenie
ma rozmnażanie istot żywych, związane
z przekazywaniem genów – i to w jak
największej liczbie kopii.
– Czy dlatego filarem, na którym stoi
teoria ewolucji, jest genetyka? – pytam.

Eugenia Mutermilch, z domu Sachs,
babka ze strony matki; ok. 1900

– Tak. Ale ja (tu śmiech) ukułem powiedzenie, że gołe geny nie biegają po
lasach i nie pływają w jeziorach – zmiany
w genach zachodzą na poziomie ekologicznym. Badam więc, w jaki sposób
ewolucja odbywa się na drodze urodzin,
rozrodczości, migracji i śmierci – odpowiada Profesor.
– Interesuje Pana starzenie się organizmów.
– Tak, jako procesu ewolucyjnego –
uściśla Jan Kozłowski, który od lat zajmuje
się teorią ewolucji historii życiowych
organizmów; kluczowym dla rozwoju tej
teorii był esej jego autorstwa opublikowany w 1992 roku w czasopiśmie „Trends in
Ecology & Evolution” – artykuł ten jest do
dziś bardzo często cytowany.

Fot. Archiwum rodzinne

KLUCZOWY ESEJ
W renomowanych czasopismach naukowych Profesor zamieścił 80 publikacji.
Wzbudziły one wielkie zainteresowanie
w świecie, i to nie tylko wśród ekologów
ewolucyjnych. Dowodem jest fakt, że
dotąd były cytowane ponad 2400 razy!
– Fascynuje Pana różnorodność organizmów... – zaczynam, choć rozmówca od
razu to zdanie uzupełnia:
– ...ale również niewiarygodne różnice
w rozmiarach ich ciała, długości życia,

Izabela Kozłowska, babka ze strony ojca, artystka dramatyczna (w rodzinie Baba, bo tak kazała się nazywać).
Jak twierdziła, była pierwszą kobietą w Polsce, która prowadziła samochód, choć oficjalne annały twierdzą
inaczej. Kiedyś, gdy ją wieziono, odpadło koło. Kierowca umocował je z pomocą spinki do włosów babci.
Biegł obok samochodu patrząc, czy koło nie odpada, 				
a babka prowadziła
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HOŁD DLA PROF. HENRYKA SZARSKIEGO
Zdjęcie mamy, które towarzyszyło rodzinie
przez całe życie

PRACA ZESPOŁOWA W CENIE
Okazjonalna książeczka wydana przez
FNP (ta z portretami czterech laureatów
na niebieskiej okładce) zawiera taką wypowiedź Profesora: Niewiele mam prac,
w których jestem jedynym autorem, bo
dyskusje z innymi zmniejszają niebezpieczeństwo wpadnięcia w prowadzące na
manowce koleiny myślowe.
– Preferuje Pan pracę zespołową –
konkluduję.
– To prawda. Bo ciekawe wyniki osiąga się wtedy, gdy działa się w większej
grupie, prowadzi badania kompleksowe,
interdyscyplinarne. Dlatego wysoko sobie cenię współdziałanie ze specjalistami
z różnych gałęzi biologii, ale też z innych

Zdjęcie Jana z początków edukacji. Marynarka
zapewne z przenicowanego garnituru taty, bo
takie były czasy; 1953
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Profesor zazwyczaj samodzielnie
decydował o kierunku podejmowanych
badań. Nie znaczy to jednak, że nie miał
swoich mistrzów. Miał ich wielu! Ba,
pamięć o nich jest mu na tyle bliska, że
chętnie – i z wielkim szacunkiem! – w rozmowie ze mną ich przypomina. Szczerze
przy tym przyznaje, że jest im wdzięczny
za sposób, w jaki go kształtowali na naukowym szlaku.
Jednym z cenionych nauczycieli Jana
Kozłowskiego z całą pewnością był (zmarł
w 2002 roku) prof. Henryk Szarski, autor,
między innymi, Historii zwierząt kręgowych – książki, którą mój interlokutor
się zachwycił, w której przez lata się
rozczytywał.
– Ten wybitny biolog, ewolucjonista,
a zarazem świetny wykładowca i nauczyciel (w typie Pasterza ze Starego Testamentu, który idzie z przodu, a za nim podążają
jego owce) nigdy nie szczędził mi czasu na
dysputy o nauce, na rozmowy o książkach.
Dlatego, zajmując się teraz wpływem
wielkości komórek istot żywych na tempo
metabolizmu, w jakiś sposób składam mu
hołd. Tym większy, że to przecież Szarski
był tym człowiekiem, który zapoczątkował
intensywne badania nad wielkością komórek w procesie ewolucyjnym – przypomina
Profesor, który od piętnastu lat prowadzi
również zajęcia z ochrony środowiska ze
studentami Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie. Później, niemal
z rozrzewnieniem, ale i z nieukrywaną
satysfakcją, dodaje: – Od tego mistrza
(pouczał mnie kiedyś, że nie warto za dużo
z siebie inwestować w ludzi, którzy nie
mają zapału do pracy ani pasji) nauczyłem się także „miękko” kierować współpracownikami, nie ograniczać im pola
samodzielności; doktorantów traktuję po
koleżeńsku, z wieloma jestem po imieniu.

NIE WYSTARCZY WIEDZIEĆ
Jakich mistrzów, uznanych za „swoich”, wspomina jeszcze Jan Marcin Kozłowski, który w rok jubileuszu 600-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego zdał egzamin wstępny (siedmiu kandydatów na
miejsce) i otrzymał indeks uprawniający
do uczestnictwa w zajęciach w budynku
przy ul. Ingardena, gdzie wówczas mieściła się biologia? Na jakiś czas milknę.
Głównie dlatego, że z prawdziwym
zaciekawieniem słucham, jak „polski
noblista” z estymą opowiada o Władysławie Grodzińskim, pod kierunkiem
którego rozpoczął w 1974 roku pracę
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pionier
nowoczesnej ekologii w Polsce wpoił mu,
podobnie jak innym młodym, że nauka
musi być otwarta na świat, że konieczny
jest żywy kontakt z jej przedstawicielami,
z uczelniami za granicą. Później słucham

Ojciec w młodości,
prawdopodobnie po studiach

wspomnienia o prof. Adamie Łomnickim,
w latach 1981–1987 dyrektorze Instytutu
Biologii Środowiskowej, który – niczym
mantrę – powtarzał swoim studentom
i podwładnym pracownikom naukowym:
„Nie wystarczy wiedzieć, trzeba rozumieć”. Moja uwaga szczególnie się natęża,
gdy dociera takie wyznanie:
– Łomnicki nauczył mnie szacunku
do teorii i wpoił konieczność zajmowania
się problemami ważnymi. Z perspektywy
czasu wydaje mi się, że pchnął mnie w kie-

Fot. Archiwum rodzinne

dyscyplin – wymienię tu choćby prof. Mariusza Ziółkę, biegłego w metodach matematycznych, z których korzystałem nieraz
w swoich pracach teoretycznych. Lubię też
współpracować ze swoimi doktorantami
czy studentami, jeśli dostrzegam w nich
naukowe pasje, które starają się rozwijać.
– Relacja: mistrz–uczeń?
– Jestem jej zwolennikiem – zdecydowanie stwierdza Jan Kozłowski, członek
PAN, PAU, European Society for Evolutionary Biology, Society for Experimental
Biology.

runku badań teoretycznych, które stanowią
dziś najważniejszą część mojego dorobku.
Ale uwaga: jest jeszcze jeden uczony,
którego mój rozmówca z szacunkiem
wymienia. To prof. Richard Wiegert,
pod opieką którego pracował w latach
1981–1983 w Stanach Zjednoczonych na
University of Georgia w Athens. Mistrzem,
co prawda, już go nie nazywa, jednak docenia jego pomoc w usamodzielnieniu się.
– Wiegert kochał życie, uwielbiał
podróżować. Bardzo mi się to podobało.
Ale przede wszystkim ceniłem sobie jego
„opiekę” naukową nade mną. Polegała
ona przede wszystkim na tym, że dał mi
całkowitą swobodę wyboru tematyki badań. Podpowiedział też wiele cennych rad,
które przydają się przy pisaniu tekstów naukowych. Efekt? Właśnie wtedy powstały
moje pierwsze ważne prace tworzące podwaliny do teorii zauważonej i docenionej
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
DROGOWSKAZ
Jan Kozłowski czasem się zastanawia,
czy byłby dziś na tym miejscu, w którym
obecnie się znajduje, gdyby nie jego mistrzowie? Czy w ogóle byłby ekologiem
ewolucyjnym, gdyby nie spotkany w Górkach Wschodnich człowiek, z którym
wspólnie rozwiązywał trudne zadania
matematyczne i który powiedział coś, co
zapadło głęboko w jego głowę?
– Tym człowiekiem był Ryszard Zając,
absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pod kierunkiem którego – w ramach praktyki – jeszcze jako zapalony ornitolog uczestniczyłem w obrączkowaniu,
mierzeniu i ważeniu ptaków siewkowych
w ujściu Wisły, koło Mikoszewa; doktor
Zając, wciągając mnie w wolnych od pracy
chwilach w rozwiązywanie skomplikowanych zadań matematycznych (sam później
został matematykiem), widząc też moje
prawdziwe zaciekawienie matematyką,
powiedział wówczas tak: „Pamiętaj, Janek, aby robić coś, co będzie zajmować
ci umysł. Liczenie sikorek umysłu ci nie
zajmie” – wspomina.

Fot. Archiwum rodzinne

MOCNY FUNDAMENT
– Niezwykle zaczęła się Pana przygoda z wyższą matematyką... – to moja
refleksja.
– Ta „przygoda” wiązała się później
z przygotowaniem mocnego fundamentu.
Bo ja, w zgodzie z naukami moich mi-

strzów, zawsze staram się nie
nauczyć, ale przede wszystkim
zrozumieć. Tak było i z matematyką – mówi Profesor.
Dla zrozumienia poważnego zaangażowania się Profesora w wiedzę matematyczną
powinnam chyba tutaj cofnąć
się w czasie. Przypomnieć, że
zafascynowanie ornitologią
małego Janka („Już w podstawówce lubiłem patrzeć na ptaki,
rozpoznawać je”) u dorosłego
Jana – niestety, albo: na szczęście – zaczęło powoli opadać.
Dziś Profesor nawet przyznaje
się do tego, że sama biologia też
zaczęła go nudzić – i to zaraz na
początku studiów. Tyle że miał
fart! Zaciekawienie nią znów
odżyło, gdy na wyższych latach
Książeczka wojskowa Jana Kozłowskiego; 1964
poznał genetykę oraz ekologię
i gdy akurat jego rocznikowi do zajęć jest wykształconym matematykiem, pisze
– na pierwszym roku studiów – dodano naukowe książki, mieszka i pracuje w Australii), to ten, jako fachowiec, mówi tak
matematykę.
– Powiem tak: te dwa pierwsze przed- do mnie: „Na początku to ja myślałem,
mioty bardzo mnie ucieszyły. Na myśl że każdego da się nauczyć matematyki.
o trzecim... ogarnęła mnie trwoga. To prze- Później – że tylko niektórych. Za to teraz
cież miało być pierwsze moje zetknięcie wiem na pewno, że niektórym można posię już nie z rachunkami (jak w szkole), ale móc nauczyć się matematyki”.
– Podwaliny pod fundament matez prawdziwą wyższą matematyką! Zdawałem sobie sprawę, że wiedzę z tego przed- matyczny miał Pan zapewne w genach;
miotu mam ograniczoną – zwyczajnie więc ojciec był inżynierem. Później wzmacniał
się przeraziłem! Dziś, gdy rozmawiam je Pan na krakowskiej Uczelni i z pomocą
z moim młodszym bratem o nauczaniu Ryszarda Zająca w Górkach Wschodnich –
matematyki w polskich szkołach (a brat a gdzie miało miejsce doszlifowywanie?
– wracam w rozmowie z Profesorem do
wątku związanego z matematycznym
wyzwaniem. Odpowiedź jest taka:
– W Katowicach, na Uniwersytecie
Śląskim. Tam bowiem, zaraz po krakowskich studiach, zostałem zatrudniony jako
ornitolog i pracowałem przez pięć lat
(1970–1974), uczestnicząc w tworzeniu
się nowej uczelni – najpierw w powstawaniu Instytutu Biologii, a potem Wydziału
Biologii. Tyle że prowadząc zajęcia ze studentami, sam też nim byłem – zaliczyłem
kilka kursów na Wydziale Matematyki.
Nauczyłem się także programowania komputerów, co zaważyło na mojej późniejszej
karierze. Nawiasem mówiąc, w Katowicach również wymyśliłem sobie temat
rozprawy doktorskiej obronionej w 1976
roku i tam wykonałem eksperymentalną
część potrzebnych do dysertacji badań
Temat pracy: Wydajność eksploatowanych
Jan Kozłowski w okresie pierwszej pracy
populacji laboratoryjnych Daphnia magna
na Uniwersytecie Śląskim; 1969
Straus.
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P. Stós

Prof. Jan Kozłowski (drugi z prawej), Egipt Sharm el Sheikh; luty 2008

Mój interlokutor, co nietrudno zauważyć, z natury jest pogodny. Lubi się śmiać,
lubi opowiadać anegdoty – i wcale nie jest
małomówny. Na dodatek – co w ludziach
cenię – ma dystans do samego siebie, jest
samokrytyczny. Przyznał się, na przykład,
do tego, że był studentem, którego wyniki
w nauce najwyżej leciutko przekraczały
poziom średni. I do tego, że był dzieckiem
nieśmiałym („To mi z dzieciństwa do dziś
pozostało”), nieco gapowatym, w którego
świetlaną przyszłość wierzyła jedynie
babka – artystka oraz pomoc domowa. Ta
ostatnia nawet często powtarzała: „Nie
martwcie się o Janka, on jeszcze zostanie
profesorem...”.
– Dobrze znam swoje słabości, deficyty. Ba, na swój użytek uczyniłem z nich
nawet cnotę – to słyszę w podsumowaniu
własnej charakterystyki ojca dwóch synów
i córki, dziadka wnukom.
– Mam kiepską pamięć do nazw, także do twarzy. Ale się tym specjalnie nie
zadręczam. Po prostu mój mózg – a tak
to sobie wytłumaczyłem – selekcjonuje
informacje i od razu ustala czy jakaś z nich
będzie dla mnie ważna, czy nie – wyznaje
Profesor. – Owszem, podziwiam ludzi,
którzy zapamiętują moc szczegółów, tysiące wydarzeń. Mnie jednak ukształtowało
się inne patrzenie na obraz świata, jakby
całościowe. I to pewnie już w szkole.
Albo w rodzinnym domu, gdzie wszyscy
dużo ze sobą rozmawialiśmy; moi rodzice
60
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mieli pięcioro dzieci – przede mną urodził
się brat i dwie siostry, po mnie na świat
przyszedł drugi brat.
PRZEMIESZCZANIE
– Z urodzenia poznaniak, z umiłowania krakowianin – czy można tak o Panu
powiedzieć?
– Można. Ja bym jeszcze dodał, że
Kraków to moja miłość od pierwszego
wejrzenia, a miasto to zobaczyłem pierwszy raz na rok przed przeprowadzką tutaj
moich rodziców. Domyśla się Pani co mnie

Fot. Archiwum rodzinne

Z DYSTANSEM DO SIEBIE SAMEGO

najbardziej wówczas urzekło? Oczywiście
Rynek. Tętnił życiem o każdej porze dnia.
Poznań to dość krótki epizod w życiu
młodego Jana. W stolicy Wielkopolski
spędził zaledwie trzynaście lat. Czas,
w którym jego ojciec, Tadeusz Kozłowski,
skupiał się na szkolnictwie wyższym, bo
razem z innymi zakładał Wyższą Szkołę
Inżynierską, która później przekształciła
się w Politechnikę Poznańską.
Rodzice Janka nie mieli poznańskich
korzeni. Ojciec pochodził z Krakowa,
kształcił się na Politechnice Warszawskiej.
Matka (warszawianka z urodzenia) skończyła Wyższą Szkołę Handlową. Po ślubie
Tadeusz i Maria zamieszkali w Warszawie.
Tyle że wielki kryzys zmusił młodych
do opuszczenia stolicy. Zaczęli szukać
innej przystani. I znaleźli ją – w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam ojciec od razu
podjął pracę – w miejscowej hucie, którą
rozbudowywano przed wojną, specjalista
z dziedziny budownictwa i konstrukcji
stalowych był nadzwyczaj potrzebny.
Zaraz po wojnie państwo Kozłowscy –
już z dwójką dziećmi, choć jeszcze bez
Janka, bo ten urodził się w grudniu 1946
roku – przenieśli się do Węgierskiej Górki
w Beskidzie Śląskim.
– Gdy meble były już załadowane na
wozy, które miały je dostarczyć na dworzec kolejowy, ojciec otworzył list, który
zdążył mu jeszcze dostarczyć listonosz,
uważnie go przeczytał. Wzywał go do Poznania, bo tam zaoferowano mu ciekawą
pracę. Ja, mówiąc prawdę, do Poznania
trafiłem w brzuchu mamy – śmiejąc się,
Profesor obrazowo opowiada historię

Spływ kajakowy z Czernichowa; wrzesień 2011

swojej rodziny. Jej perypetie ze znalezieniem odpowiedniego mieszkania. Przez
czas oczekiwania na własne lokum duża
już rodzinka gnieździła się w wynajętym
mieszkaniu, a dopiero dzięki zakładowi,
który ojciec przegrał z pewnym majstrem
na budowie – udało się zmienić adres.
– Majster? Budowa? – staram się zrozumieć zawiłość tej informacji.
– Nie pamięta Pani czasów PRL?
Ojciec bał się więzienia, nie zamierzał
dać łapówki majstrowi, który stanowczo

dyskutować, spierać się na argumenty.
Może dlatego wszyscy sięgnęliśmy po
dyplomy szkół wyższych? Matematykiem
został mój najmłodszy brat, który mieszka
w Australii, a inżynierem – najstarszy;
zamiłowaniami artystycznymi wykazuje
się siostra mieszkająca w Norwegii (ten
obraz, który Pani widzi nad moim biurkiem, jest przez nią namalowany); biologiem z wykształcenia jest siostra, która
mieszka w Toruniu, a w Krakowie jestem
ja – ekolog ewolucyjny.

Ojciec Profesora

Matka Profesora w wieku stu lat

za długo „wykańczał” obiecane nam
w budynku akademika mieszkanie. Wpadł
więc na pomysł zakładu: jak pan, panie
majstrze nie zdąży, to pan płaci – jak pan
zdąży, płacę ja. No i oczywiście tata zakład
przegrał. I Jaś się urodził już w świeżo
odremontowanym mieszkaniu.

PRZYBLIŻENIA
Wyczuwając chyba moje następne pytanie, Profesor uprzedza je swoim: – Czy
Panią też interesują moi dziadkowie, moje
babcie? Gdy przytakuję głową, ze swadą
zaczyna ciekawą opowieść o dziadku ze

strony mamy, Stanisławie Mutermilchu,
który był lekarzem i mikrobiologiem, miał
bodaj pierwsze w Warszawie laboratorium
analityczne – i marzył o tym, aby choć jedno z jego czwórki dzieci zostało biologiem
(marzenie dziadka w jakimś sensie spełniło
się, ale już w następnym pokoleniach.
Moja siostra jest biologiem). Później
wspomina drugiego dziadka – ze strony
swego ojca – Stanisława Kozłowskiego,
urzędnika kolejowego. Przybliża mi jeszcze inną barwną postać z bliskiej rodziny.
Z tym, że to przybliżenie zaczyna tak:
– Słyszała Pani o Rytardzie – publicyście, poecie, pisarzu, autorze wielu
utworów o tematyce podhalańskiej i tatrzańskiej?
Moja odpowiedź wcale nie jest oczekiwana. Profesor od razu wchodzi w rolę
narratora. I mówi:
– Rytard to pseudonim literacki stryja
ożenionego z charakterną góralką, Heleną Roj-Gąsienicą. Prawdziwe nazwisko
brata ojca brzmi: Mieczysław Kozłowski.
Otóż ten stryj przyjaźnił się z wieloma

Fot. Archiwum rodzinne

RODZINA
Bywa, że obok talentu, pasji, ambicji, pracowitości i wytrwałości wpływ
na naszą zawodową karierę mają ludzie
z otoczenia, przede wszystkim rodzice,
często i dziadkowie.
– Wychowywał się Pan w ciekawej
rodzinie – mówię.
– Miałem to szczęście, rzeczywiście.
Było z kim i o czym rozmawiać. Mama,
choć po studiach, nie pracowała zawodowo – pracowała w domu, wychowując pięcioro dzieci. Ponieważ sama dużo książek
czytała, nauczyła i nas je czytać. Również
Mama w dniu 100.
urodzin
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W Egipcie; marzec 2010

Skamandrytami, a w kręgu jego bardzo dobrych znajomych był i Karol Szymanowski,
któremu poświęcił książkę wspomnieniową,
a wcześniej, prawdopodobnie razem z Heleną, napisał dla niego libretto do Harnasiów.
– Wspomniał Pan wcześniej babkę –
artystkę – przypominam.
– A tak, matkę mojego ojca i wspomnianego wyżej stryja, czyli Izabelę Kozłowską.
Ciekawa osoba. Wytworna, z manierami,
które bardzo podobały się siostrze, mnie
mniej. Była aktorką, która o sobie mówiła:
artystka dramatyczna.

gdy wspominamy Marzec 1968 na
Uniwersytecie, gdy rozmawiamy
o wzmożonym działaniu „Solidarności” na tej uczelni, a później o stanie
wojennym.
– Po Sierpniu 1980 roku związałem się z uczelnianą „Solidarnością”,
działałem w komisjach wydziałowych, a podczas małopolskiego
zjazdu tego masowego wówczas
ruchu społecznego wybrano mnie
do komisji rewizyjnej. Pewnie
bym dalej pracował na rzecz „S”,
ale w listopadzie 1981 roku wyjechałem na podoktorskie studia do
USA. W miesiąc później, dokładnie
w dzień moich urodzin, nadeszła
piorunująca wiadomość: w Polsce
wprowadzono stan wojenny; w kraju
została żona z dziećmi, a tu ówczesny rząd
nałożył blokadę na wszelkie informacje

niać człowieka za to, że chodzi do pracy
i dobrze ją wykonuje”). Jednak ta ostatnia
nagroda naprawdę ogromnie go ucieszyła!
Czy zmieni coś w jego życiu? Miłośnik
kina i teatru, kiedyś „łazik” po górach,
a dziś kajakarz, bez zawahania się – choć
z przymrużeniem oka – tak mi odpowiada:
– Już zmieniła! Zrealizowanie czeku
pozwoliło mi pojechać na wymarzoną wycieczkę do Afryki. Byłem w Kenii i Tanzanii. Brałem udział w safari i z ogromnym
zainteresowaniem przyglądałem się z bliska zwierzętom, ptakom. Powiem inaczej:
wszystkim żywym istotom.
– Rozmawiając z ekologiem ewolucyjnym, a przy tym kierownikiem Zakładu
Ochrony Środowiska w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Tarnowie, nie mogę
przemilczeć problemu Puszczy Białowieskiej. Ta przecież znika na naszych oczach.

NIE ZAWSZE MOŻNA SIĘ POŚMIAĆ
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Prof. Jan Kozłowski, w tle Kilmandżaro; luty 2017

z PRL! Nie będę tu opowiadał o nerwach.
Powiem tylko, że włączyłem się w akcję
pomocową dla rodaków – w wysyłanie
paczek ze środkami czystości, ze sprzętem
medycznym, z żywnością.
			
JESZCZE DWA PYTANIA
Rozmowa z Janem Kozłowskim to
przyjemność. Jest bezpośredni, twierdzi,
że nigdy nie zabiegał o żadne nagrody czy
odznaczenia („Uważam, że te są po to, by
honorować bohaterskie czyny, a nie wyróż-

– Tragedia!!! Proszę sobie wyobrazić,
że do Krakowa zjeżdża jakaś ekipa i burzy
Wawel. Czy byłby to błąd wybaczalny? –
laureatowi polskiego Nobla brak słów do
nazwania takiego czynu. Powołując się na
wiedzę przyrodniczą, z mocą więc podkreśla, że historia nie zna takiego przypadku,
by naturalny (!) las został zniszczony przez
szkodniki.
Czy ta prawda dotrze do ludzi-szkodników?!

Teresa Bętkowska

Fot. Archiwum rodzinne

Rodzinne opowieści wciągają. Można
ich słuchać godzinami. A ja przecież do
tej pory nie zapytałam Jana Kozłowskiego
o jego ukochany Kraków! Ani o Szkołę
Podstawową im. Stefana Batorego, do
której trafił, mając trzynaście lat, a więc
do ostatniej klasy, ani o II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, ani
nawet o Uniwersytet Jagielloński.
– Liceum to najgorszy okres mojego
życia!
Tym wyznaniem i nieokreślonym
grymasem twarzy Profesor mnie zaskakuje. Dlaczego tak mówi?! Skąd takie
zniesmaczenie?! Otóż okazuje się, że
nie nauczyciele byli źli czy niesprawiedliwi w ocenach, tylko w szkole miał...
wyłącznie męskie towarzystwo. Nie było
dziewczyn, których obecność sobie w podstawówce cenił. Liceum – jak dobrze pamiętam – przeobraziło się w koedukacyjne
w rok po maturze Jana.
Można się pośmiać, pożartować –
prawda? Ale już nie do śmiechu nam,

M

ateusz Hołda to pierwszy w Polsce
student, który będąc jeszcze na VI
roku kierunku lekarskiego, uzyskał tytuł
doktora nauk medycznych. Wyjątkową
możliwość wszczęcia i zakończenia przewodu doktorskiego, jeszcze w trakcie
trwania studiów magisterskich, dało mu
uczestnictwo w ministerialnym programie Diamentowy Grant. 9 marca 2017
zdał egzamin doktorski z oceną celującą,
a 10 kwietnia obronił pracę doktorską
zatytułowaną Cieśń mitralna oraz cieśń
trójdzielno-żylna – anatomiczne podłoże
dla zabiegów ablacji substratu arytmogennego, która jednogłośnie uznana została za

wyróżniającą. Promotorem przewodu doktorskiego był kierownik
Katedry Anatomii UJ CM prof.
Jerzy Walocha.
Mateusz Hołda jest również
laureatem Studenckiego Nobla
(2016), nagrody Laur Medyczny im. dr
Wacława Mayzla przyznawanej przez
Wydział Nauk Medycznych Polskiej
Akademii Nauk (2015), nagrody ProJuvenes (jako członek zespołu HEART,
2015) oraz stypendystą Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej (START 2017). W 2013
roku był współzałożycielem niezależnego
zespołu naukowego HEART – Heart Em-

Archiwum Mateusza Hołdy

DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH
NA VI ROKU STUDIÓW

bryology and Anatomy Research Team,
działającego przy Katedrze Anatomii UJ
CM, którego kierownikiem pozostaje do
dziś. Jest również autorem 20 artykułów
naukowych o IF (wskaźniku cytowań)
przekraczającym 100 punktów oraz ponad
80 wielokrotnie nagradzanych doniesień
kongresowych.

Red.

DIAMENTY 2016
Wyróżnione polskie prace krystalograficzne w 2016 roku
Komitet Krystalografii PAN zorganizował konkurs na najlepsze publikacje z zakresu krystalografii w 2016 roku. Wśród
pięciu wyróżnionych prac z dziedziny krystalografii fizycznej znalazła się publikacja autorstwa fizyków Stanisława Barana,
Andrzeja Szytuły, Dariusza Kaczorowskiego, Françoise Damay’ego (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Laboratorium Leona Brillouina CEA-CNRS, Saclay) – Complex
magnetic ordering in Tm3Cu4Si4. Praca ukazała się w czasopiśmie „Journal of Alloys and Compounds” 2016, nr 688,
s. 577–584 (www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838816322769).
Inspiracją do podjęcia prac badawczych były wyniki badań makroskopowych, podczas których zaobserwowano złożoną sytuację fazową: cztery przejścia fazowe w obszarze fazy uporządkowanej poniżej temperatury 3.4 kelwinów. Badany związek ma złożoną strukturę krystaliczną, atomy Tm obsadzają dwie podsieci. Dyfrakcja neutronów wykazała,
że momenty magnetyczne w poszczególnych podsieciach porządkują się niezależnie, z różnymi wektorami propagacji.
Dodatkowo, ze wzrostem temperatury następuje zmiana struktury od współmiernej do niewspółmiernej. Określenie tak
złożonych struktur było możliwe dzięki przeprowadzeniu analizy teoretycznej.
Red.
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WYRYWANIE TAJEMNIC NATURZE
larowność argumentacji, niepodważalność faktów, a także piękne oraz
często zaskakujące argumenty i rozumowania sprawiły, że w latach szkolnych
najbardziej pociągała mnie matematyka.
PROFESOR PAWEŁ IDZIAK

Anna Wojnar

Moim pierwszym mistrzem był Bohdan Grell z Instytutu Matematyki UJ. To
właśnie za jego radą zacząłem uczęszczać
na seminarium logiczne prowadzone
w Instytucie Filozofii UJ przez Andrzeja
Wrońskiego, który ukształtował moje
zainteresowania, a także wpłynął na mój
stosunek do nauki i sposób stawiania
problemów. W 1980 roku, jeszcze zanim
ukończyłem czwarty rok studiów matematycznych, zaproponował mi zatrudnienie w kierowanym przez siebie Zakładzie
Logiki. Dlatego też doktorat, dotyczący
reguł strukturalnych w logice, obroniłem
w 1984 roku jako filozof. Miałem dużo
szczęścia, gdyż jednym z recenzentów
był Hiroakira Ono, który dwa lata później
zaprosił mnie do Japan Advanced Institute of Science and Technology, gdzie
jako postdoc spędziłem półtora roku.
Tam moje zainteresowania ewoluowały,
na co wpływ miał dostęp do wspaniałej
biblioteki, a także do rodzącej się wtedy sieci Internet. Zająłem się kwestią
istnienia algorytmów odpowiadających
na pytania, co jest prawdą w danych teoriach matematycznych, który to problem

intryguje mnie do dziś.
działem natomiast, że jest
jedną z czołowych postaTo zagadnienie stało się
ci w dyscyplinie, którą
osnową mojej habilitacji
uzyskanej w 1990 roku
wtedy się zajmowałem.
na Wydziale FilozoficzLektura tej książki zawano-Historycznym. Rok
żyła na mojej przyszłej
później zdecydowałem
karierze. To był dla mnie
się na przeniesienie do
nowy świat pełen nowych
Katedry Informatyki UJ.
metod, do których po
Ówczesny jej dyrektor
pewnym czasie też udało
Jerzy Szwed dał mi tę
mi się wnieść swój wkład.
możliwość, pomimo że...
Po tym wydarzeniu
zaspałem na egzamin. Na
bardzo chciałem bliżej
szczęście miałem solidpoznać Ralpha McKenne wytłumaczenie: zmęziego, dlatego zaapliProf. Paweł Idziak
czenie podróżą i zmianą
kowałem o stypendium
czasu, gdyż poprzedniego
Fulbrighta. Jego uzyskadnia wróciłem z semestralnego pobytu nie pozwoliło mi spędzić rok akademicki
w Kanadzie.
1993/1994 w Berkeley. To był wyjątkowy
okres, podczas którego nauczyłem się
NIEOCZEKIWANA PRZESYŁKA
stawiania odważnych i trudnych problemów oraz hipotez,a także ich atakowania
Trudno opisać moje zaskoczenie, w twardej konkurencji z najlepszymi na
kiedy pewnego dnia roku 1989 na swoim świecie. Ralph McKenzie, Hiroakira Ono,
biurku zobaczyłem nieoczekiwaną prze- a jeszcze wcześniej Andrzej Wroński to
syłkę – manuskrypt książki The Structure Mistrzowie, którzy ukształtowali mnie
of Finite Algebras Ralpha McKenziego naukowo i nie tylko.
z University of California w Berkeley.
Pamiętam, gdy jako młody asystent
Do paczki nadawca dołączył krótki liścik, stażysta, przed pierwszymi w życiu
wyrażający nadzieję, że książka może ćwiczeniami, jakie miałem poprowadzić,
być mi przydatna w dalszych badaniach poszedłem do swego szefa Andrzeja
nad rozstrzygalnością teorii. Okazało się, Wrońskiego z pytaniem, co ja powinieże część moich prac zrobiła wrażenie na nem tym studentom przekazać. W odpoMcKenziem. Byłem zdumiony, bo profe- wiedzi usłyszałem: „Paweł, ty mów im
sora nigdy wcześniej nie spotkałem, wie- prawdę”.
Maciej Banach

K
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najczęściej występujących w praktyce
matematycznej. Uzależnienie liczby
struktur od rozmiaru zbioru generującego
okazało się celnym strzałem przy ataku
na inny ważny problem informatyczny –
problem spełnialności więzów. W dużym
skrócie polega on na poszukiwaniu efektywnych algorytmów odpowiadających na
pytania czy w konkretnej bazie danych są
obiekty spełniające zadane warunki (więzy). Dzięki pewnym metodom algebraicznym często zamiast przeglądania całej

WGLĄD W STRUKTURĘ BADANEJ MATERII
Informatyką zajmuję się naukowo od
wielu lat – zarówno rozwojem jej podstaw
matematycznych, metod formalnych,
algorytmów, jak i praktycznymi ich zastosowaniami. Moje zainteresowania koncentrują się wokół złożoności obliczeniowej,
kryptografii, algebry, logiki, teorii modeli
skończonych. Zmiana paradygmatów nie
jest skutkiem rutynowych działań. Często wymaga bardzo głębokiego wglądu

Finał Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym; prof. Paweł Idziak (drugi z prawej)
wśród studentów Informatyki Analitycznej UJ; Rapid City w Południowej Karolinie, maj 2017

bazy danych wystarczy przeglądać jedynie
zbiór generatorów struktury algebraicznej
stowarzyszonej z taką bazą danych. Tymi
kwestiami zajmowałem się przez pewien
okres wraz z Joelem Bermanem, Petarem
Markovičem, Ralphem McKenziem,
Mattem Valeriote i Rossem Willardem.
Udało się nam nie tylko w pełni scharak-

W roku akademickim 2016/2017, dzięki
bardzo dobremu występowi na Mistrzostwach Europy Środkowej w Zagrzebiu,
reprezentacja Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz kolejny zakwalifikowała
się do finałów Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym. Zawody finałowe, które odbyły się w maju 2017
roku w Rapid City w Południowej Karolinie, zebrały drużyny ze 133 uniwersytetów wyłonione na drodze eliminacji
spośród ponad piętnastu tysięcy zespołów z całego świata.
Drużyna studentów informatyki analitycznej UJ w składzie: Wladyslaw
Hlembotskiji, Krzysztof Maziarz i Michał Zając zajęła wysokie 34. miejsce,
pokonując, między innymi, reprezentacje uniwersytetów takich jak Cornell,
Oxford czy Princeton, i plasując się tym
samym w górnych 0,25 procent spośród
najlepszych programistów świata.
Udział zawodników w finałach był
możliwy dzięki wsparciu finansowemu
udzielonemu przez partnera głównego
naszej reprezentacji – PKO Bank Polski.
teryzować takie sytuacje, ale i pokazać, że
w każdej z nich istnieje szybki algorytm
dla problemu spełnialności więzów.
W moich badaniach bardzo istotną rolę
odgrywa współpraca międzynarodowa,
i to już od bardzo wczesnych etapów mojego życia zawodowego. Czas spędzony
w najlepszych ośrodkach badawczych
w Berkeley, Hiroshimie, Vanderbildt,
Stanford, Chicago, Toronto, Waterloo
czy Berlinie pozwolił mi nie tylko na

Fot. Adam Polak

w strukturę badanej materii. Takie właśnie
zagadnienia poruszają mnie najbardziej.
Jednym z moich pierwszych projektów
badawczych, na pograniczu matematyki
i informatyki, była próba zrozumienia,
co odpowiada za rozstrzygalność teorii
matematycznych, czyli istnienie algorytmów rozstrzygających czy zadana
na wejściu formuła matematyczna jest
prawdziwa. Innym zagadnieniem, które
nurtowało mnie już bardziej z przyczyn
algorytmicznych, jest pytanie, w jakim
stopniu relatywnie mała liczba modeli
skończonych – a w zasadzie takie są głównym obiektem i narzędziem informatyki –
wpływa na strukturę tych modeli. Tu wraz
z Ralphem McKenziem i Mattem Valeriote
udało się nam w pełni scharakteryzować
klasy z wielomianową (w zależności od
liczby generatorów) liczbą modeli. Prace
nad charakterystyką klas z pojedynczo wykładniczą liczbą modeli są nadal w toku,
choć i tu z Joelem Bermanem mamy
charakterystykę struktur algebraicznych

MISTRZOSTWA ŚWIATA
W PROGRAMOWANIU ZESPOŁOWYM
2017

Drużyna studentów informatyki analitycznej UJ
w składzie od lewej: Wladyslaw Hlembotskiji,
Michał Zając i Krzysztof Maziarz
podczas finału Mistrzostw Świata
w Programowaniu Zespołowym; maj 2017
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Drużyna studentów informatyki analitycznej UJ podczas Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym;
Rapid City w Południowej Karolinie, maj 2017

Modelowanie takie wymaga, po pierwsze,
zrozumienia problemu z innych dyscyplin,
a po drugie – umiejętności przełożenia go
na język matematyczno-informatyczny.
Trudno tu więc postawić granice między
tym, co czysto podstawowe/teoretyczne,
a tym, co stosowane/praktyczne. Wymaga
to też tego, co obecnie tak modnie zwane
jest interdyscyplinarnością. Nie lubię tego
pojęcia, bo badany i tworzony przez nas
świat jest jeden i jest spójny. Również
nauka nie potrzebuje podziału na dyscypliny, i tym samym interdyscyplinarności.
Podziału, klasyfikacji potrzebują bardziej
urzędnicy niż naukowcy. Ale oczywiście
jest coś takiego jak specjalizacja. Niestety,
coraz trudniej ogarnąć, o ile to w ogóle

zorientowanie się w istotnych trendach
badawczych mojej dyscypliny, lecz przede
wszystkim na nawiązanie długoterminowej i owocnej współpracy nad prowadzonymi przez nas projektami badawczymi.
Każdy z tych projektów zakończył się
pewnymi satysfakcjonującymi wynikami,
ale każdy też pozostawił jeszcze mnóstwo
dalszych pytań. Dalsze badania nad tymi
problemami będą finansowane przez projekt Maestro NCN-u.

Niektórzy uważają, że informatyka
tworzy narzędzia do rozwiązywania
problemów pochodzących z zewnątrz.
I tak w rzeczywistości jest. Sam kierowałem lub brałem udział w tego typu projektach naukowych, dotyczących, między
innymi, rozpoznawania tablic rejestracyjnych na pojazdach w ruchu przy użyciu
kamery też będącej w ruchu, śledzenia
poruszających się osób w monitorowanych
strefach i wykrywania ich nietypowych zachowań w dużych skupiskach ludzi (np. na
dworcach, lotniskach, ulicach) czy w realizowanym obecnie projekcie, dotyczącym
wspomagania analizy porównawczej strumieni wideo w kolonoskopii. W każdym
z tych projektów finalnym produktem nie
jest rozwiązanie problemu informatycznego. Dwa pierwsze to problemy z zakresu
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
trzeci to problem medyczny. Do ich rozwiązania stworzyliśmy i tworzymy modele
matematyczne i informatyczne, a potem
w tak sztucznie stworzonym świecie, który
– jak wierzymy – w miarę dobrze modeluje
badane fragmenty rzeczywistości, rozwiązujemy problemy stricte informatyczne.
66
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ŚWIAT JEST JEDEN

Finał Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym; 2017

UCZCIWOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
Elitarność uczelni to dla mnie przede
wszystkim stosunek kadry do studentów.
Tak liczbowy, jak i merytoryczny. Ten
pierwszy, oczywiście o ile jest duży, gdy
mało studentów przypada na jednego
naukowca – co jest drogie – daje możliwość indywidualnej pracy ze studentami
i doktorantami, a tym samym możliwość
odbudowy relacji mistrz–uczeń.
Zabrzmi to może trochę przewrotnie,
ale moim zdaniem w zarządzaniu uczelnią
tzw. samorządność nie jest dobra. Władze
pochodzące z wyboru załogi na ogół realizują interes załogi, a nie interes firmy.
To skomplikowana sprawa, ale wydaje
mi się, że władze wyłaniane w drodze
konkursu byłyby znacznie odważniejsze
w wytyczaniu ambitniejszych planów
i wymagań wobec pracowników.
Zarządzanie wiąże się oczywiście
z finansowaniem. Tu marzeniem moim jest
uniwersytet niedostający pieniędzy bezpośrednio z budżetu państwa. Nie chodzi
jednak o to, by państwo w ogóle wycofało

Archiwum prywatne prof. Pawła Idziaka

możliwe, szerokie spektrum zagadnień
i metod. To wymaga większego wysiłku lub... geniuszu. Geniuszy jest mało,
więc i przełomowych odkryć jest mało.
Z dwóch pierwszych projektów, realizowanych we współpracy z firmą AutoID
Polska SA, znacząca część wyników
naszych badań jest już wdrożona i skomercjalizowana. Liczymy na to, że i inne
rezultaty czy poczynione w trakcie badań
obserwacje, z różnych powodów jeszcze
niewdrożone, przydadzą się w badaniach
nad analizą strumieni wideo. Obecnie realizowany projekt wspomagający badania
kolonoskopowe ma podnieść wykrywalność stanów przedrakowych jelita grubego. Chcemy stworzyć narzędzie nie tyle
do wykrywania stanów przedrakowych,
ile raczej do porównywania otrzymywanego na żywo materiału wideo z obecnie
prowadzonego badania kolonoskopowego
z filmami z poprzednich badań. Z informatycznego punktu widzenia jest to więc
problem synchronizacji przestrzennej
i czasowej wielu strumieni wideo z dość
jednorodnego środowiska jelita grubego.
Zrozumienie i pokonanie tej jednorodności
wymaga częstych konsultacji z lekarzami.
Ale przecież żaden z członków mojego zespołu, nawet po realizacji całego projektu,
nie będzie na tyle interdyscyplinarny, by
podjąć się diagnostyki medycznej.

Prof. Paweł Idziak

się z finansowania nauki czy dydaktyki,
ale by nie finansowało ich bezpośrednio.
W pracy naukowca najważniejsza jest
uczciwość – wobec siebie i wobec innych.
Praca naukowa ma wiele przywilejów,
człowiek w dużym stopniu jest panem
własnego czasu, dlatego też bardzo
ważna jest samodyscyplina. Uczciwość
wobec młodszych wiąże się również
z dbaniem o ich rozwój, zapewnianiem
im odpowiedniego warsztatu badawczego
i tematyki badawczej.
Sukcesy uczniów są dla mnie tak
samo ważne jak własne, a często nawet
ważniejsze. Bo tak naprawdę najistotniejsze dla badacza, oprócz wyników
naukowych, które pozostawi po sobie, jest
środowisko, jakie podczas swojej pracy
udaje mu się zbudować. Praca w zespole
sprawia mi radość. Między innymi właśnie dlatego zaangażowałem się w organizację olimpiady informatycznej. Z wielką
chęcią nadzoruję też udział naszych
studentów w światowych mistrzostwach
akademickich w programowaniu zespołowym, w których startuje kilkanaście
tysięcy trzyosobowych drużyn ze 102
krajów, reprezentowanych przez 2736
uniwersytetów. Radość jest tym większa,
że nasi studenci odnoszą w tych zawodach
spore sukcesy. W 2006 roku w San Antonio zdobyliśmy złoty medal, a w 2011

roku z Orlando na Florydzie i w 2013
z Petersburga przywieźliśmy medale
brązowe. Wspólne budowanie grupy osób
zainteresowanych własnym rozwojem,
karierą jest nie do przecenienia. Niestety,
zaledwie garstka tych osób wiąże swoją
przyszłość z pracą na uczelni. Rozumiem
to, bo propozycjami świetnych ofert pracy
kuszą ich największe i najlepsze firmy
z całego świata.
W pracy naukowej niewątpliwie dużą
radość daje mi wyrywanie tajemnic naturze. Moją pasją są także góry i brydż.
W czasie studiów i tuż po nich byłem
GOPR-owcem, stąd, między innymi,
moja miłość do Gorców i Beskidów. Najwyższy szczyt, który zdobyłem, to 5600
metrów n.p.m. w indyjskiej części Himalajów. Ale to było dawno temu... Co jest
intrygującego w górach? Ciekawość, co
można dostrzec ze zdobywanego szczytu,
co jest za nim. Każdy nowy szczyt jest
wyzwaniem, podobnie jak każdy nowy
cel w pracy naukowej. A brydż? W tej
grze liczy się umiejętność współpracy
z partnerem, praca w zespole, a to zawsze
bardzo mnie pociągało.

Wysłuchała i opracowała
Rita Pagacz-Moczarska
Fragment książki „Z naukowcami o nauce”

Prof. Paweł Idziak – informatyk i matematyk, kieruje Katedrą Algorytmiki oraz Zespołem Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej na Wydziale Matematyki
i Informatyki. Jest członkiem zarządu (sekretarzem) Polskiego Oddziału Association for Computing Machinery – największej światowej organizacji zrzeszającej
informatyków, a także drugą kadencję członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów. W 2004 roku został nagrodzony
Medalem
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wej, a poza tym – jak mówi – „nie ma piersi do orderów”.

ZŁOTY MEDAL PLUS RATIO QUAM VIS
DLA JERZEGO OWSIAKA
rezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy Jerzy Owsiak został
uhonorowany złotym medalem
Plus Ratio Quam Vis. Uroczystość wręczenia tego prestiżowego uniwersyteckiego wyróżnienia odbyła się 28 czerwca
2017 w auli Collegium Novum
podczas specjalnego posiedzenia
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– W tej wspaniałej akcji
charytatywnej wspierania od
dwudziestu pięciu lat chorych
i potrzebujących Jerzy Owsiak
jednoczy nas wszystkich i wszyscy w tym jego – a obecnie już
w naszym – Koncercie Serc gramy unisono. Tak właśnie wygląda w praktyce, w życiu społecznym, zasada
plus ratio quam vis, dewiza Uniwersytetu
Jagiellońskiego traktująca o prymacie rozumu nad siłą – akcentował rektor UJ prof.
Wojciech Nowak. – Dzięki panu Jerzemu
podczas grania Orkiestry dostrzegamy, że
w słusznej sprawie możemy być i jesteśmy
razem.

Fot. Anna Wojnar

P

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręcza Jerzemu Owsiakowi medal Plus Ratio Quam Vis

Rektor poinformował, że z wnioskiem
o nadanie medalu Jerzemu Owsiakowi
wystąpiło Kolegium Rektorów oraz prezes
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. Krzysztof
Fyderek z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Wniosek ten został jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowany przez Konwent Godności Honorowych.
Wyliczając zasługi Jerzego Owsiaka, w uzasadnieniu
decyzji, szczególnie zwrócono uwagę na wyposażenie
przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie
w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy, owocne
i mądre wspieranie leczenia
małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zapewnienie godnych warunków
leczenia osobom starszym,
a także ideę jednoczenia ludzi, w tym młodych, w celu
niesienia pomocy słabszym
Jerzy Owsiak z przedstawicielami Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki” i potrzebującym.

Laudację na cześć uhonorowanego wygłosił prof. Krzysztof Fyderek (na stronie
obok pełny tekst tego wystąpienia). Łaciński
tekst dyplomu odczytał dziekan Wydziału
Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki.
Następnie głos zabrał bohater uroczystości. Dziękując za wyróżnienie podczas
swojego oryginalnego wystąpienia – bardzo
ciepło przyjętego przez zgromadzonych
– wspominał lata swojej młodości i okoliczności powstania Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Podsumowując 25
lat pracy w Fundacji, mówił, że pomimo
trudnych czasem okoliczności, w jakich
przychodzi mu działać, bezcenna jest radość,
jaką daje pomaganie innym. Żartobliwie
wyznał też, że wszystko to, co mu się w życiu przydarzyło, w dużej mierze ma swoje
źródło w Krakowie, poprzez wydawane
tam w latach 1945–2002 czasopismo
„Przekrój”. – Ten „Przekrój”, czytany od
dechy do dechy, mnie ukształtował – stwierdził. Na zakończenie swojego przemówienia
podkreślił: Czuję się spełnionym niezwykle
człowiekiem, otoczonym przez przyjaciół.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przed aulą w Collegium Novum Jerzy
Owsiak długo jeszcze odbierał gratulacje
i najlepsze życzenia.

Rita Pagacz-Moczarska

Filmową relację z uroczystości, całe wystąpienie Jerzego Owsiaka, a także wywiad przeprowadzony z nim tuż po uroczyALMA MATER nr 196
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stości można zobaczyć na: https://www.youtube.com/watch?v=OTE_8oovCuw; https://www.youtube.com/watch?v=fgSf7DqXkzs oraz https://www.youtube.com/watch?v=-uKa9j8ymQY&t=8s

Laudacja na cześć Jerzego Owsiaka
J

Fot. Anna Wojnar

erzy Owsiak urodził się
w 1953 roku w Gdańsku,
jednak swoje dorosłe życie
związał z Warszawą. Właśnie
w stolicy rozpoczął swoją
karierę dziennikarską, w toku
której zdobył popularność
jako autor i gospodarz audycji radiowych i programów
telewizyjnych. Jednak Jerzy
Owsiak nie pozostał wierny
powołaniu dziennikarza, którego celem jest opisywanie
świata. On postanowił ten
świat zmieniać na lepsze.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku,
w trudnym okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej, Jerzy Owsiak zapoczątkował akcję charytatywną,
która niebawem stała się
jednym z najbardziej niezwykłych masowych ruchów
społecznych we współcze-

W uroczystości uczestniczyli posłowie na Sejm RP Ireneusz Raś i Józef Lassota, przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa Małgorzata Jantos, prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas, przedstawiciele
świata kultury: dyrektor naczelny Opery Krakowskiej Bogusław Nowak, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie dr
Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie ksiądz dr Andrzej Nowobilski,
dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Ugo Rufino, rektorzy poprzednich kadencji: profesorowie Franciszek Ziejka
i Karol Musioł, a także prorektorzy, dziekani poszczególnych wydziałów oraz członkowie Senatu UJ. Wśród przybyłych na
uroczystość gości nie zabrakło żony Jerzego Owsiaka, rodziny i przyjaciół

charytatywnej zbiórki publicznej
prowadzonej w kraju i na świecie
– odbywają się corocznie od 25
lat. W krótkie i zimne styczniowe
dni gwiazdy estrady budzą entuzjazm tysięcy ludzi, grając muzykę i przypominając o najsłabszych
i najbardziej potrzebujących,
a rzesze młodych wolontariuszy
z charakterystycznym czerwonym
sercem na puszkach kwestarzy
docierają do najodleglejszych
rejonów naszego kraju.
Ćwierć wieku grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Od ćwierćwiecza Jerzy Owsiak
to powód do dumy, ale i podziękowań dla jej twórców. konsekwentnie, rok po roku realiA zatem – z całego serca, z serc nas wszystkich – dziękujemy!
zuje w praktyce piękną idę pomocy
– mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak
najsłabszym – chorym noworodsnych dziejach Polski – Wielką Orkiestrę kom, dzieciom, osobom starszym. Dzięki
Świątecznej Pomocy. Finały WOŚP – energii, konsekwencji i zdolnościom

organizacyjnym Pana Jerzego muzyka,
zabawa i pomoc potrzebującym łączą się
w jednym przedsięwzięciu o imponującym
rozmachu.
WOŚP nie tylko popularyzuje wzniosłą
ideę pomocy, ale umożliwia setkom tysięcy ludzi przekucie tej idei na praktyczne
działanie. Działanie, którego efektem jest
pomoc dla szczególnie potrzebujących,
w tym dla najmłodszych pacjentów
leczonych w polskich szpitalach. Niełatwo przedstawić wielkość tej pomocy.
Najczęściej dla jej opisania uciekamy się
do liczb – przez lata Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy przekazała szpitalom
sprzęt medyczny o wartości około miliarda
złotych. Jednak same liczby i ekonomiczne wyliczenia, choć ważne, nie oddają
wartości pomocy płynącej od Fundacji
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Prócz działalności organizacyjnej w zakresie promowania muzyki, Jerzy Owsiak
tworzył wiele programów telewizyjnych
i radiowych – „Się kręci”, „Róbta, co chceta,
czyli rock’n’rollowa jazda bez trzymanki”,
„Dziura w koszu”, „Bezpieczne wakacje”
to tytuły tylko niektórych z nich. Jest też
współautorem trzech książek: Listy do
Owsiaka, Orkiestra Klubu Pomocnych Serc,
czyli monolog-wodospad Jurka Owsiaka,
Przystanek Woodstock – historia Najpiękniejszego Festiwalu Świata, oraz autorem
książki autobiograficznej Róbta, co chceta,
czyli z sercem jak na dłoni – 20 lat grania.
Działalność publiczna Jerzego Owsiaka od ponad dwóch dekad towarzyszy
losom społeczeństwa polskiego. Oznacza
to, że całe pokolenie młodych Polaków
dorastało w rzeczywistości, w której co
roku gra i pomaga WOŚP. Dla licznych
młodych ludzi działania WOŚP stanowią
coś naturalnego, oczywistego, a jednak
nadal wartego zaangażowania. Pan Jerzy
zbudował unikatową instytucję społeczną,
łączącą nie tylko muzykę i pomoc dla
potrzebujących, ale też jednoczącą pokole-

nia dla realizacji szczytnych celów i kształtującą wrażliwość moralną społeczeństwa.
Dzięki swojemu niepowtarzalnemu doświadczeniu dziennikarza, społecznika
i promotora twórczości muzycznej Jerzemu
Owsiakowi udaje się realizować ideę pomagania bez zbędnego moralizowania, za
to z niezrównanym rozmachem.
Honorując Jerzego Owsiaka medalem
Plus Ratio Quam Vis, społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego
dziękuje za jego wrażliwość moralną,
wytrwałość i konsekwencję w realizacji
głęboko humanitarnych celów. Wyrażamy wdzięczność nie tylko za długoletnie
wspieranie uniwersyteckich szpitali nowoczesnym sprzętem medycznym, ale także
za całokształt obecności WOŚP i Jerzego
Owsiaka w naszym życiu publicznym.
Jesteśmy przekonani, że dalsza jego działalność będzie obfitować owocami dobra,
szlachetności i miłości.

Krzysztof Fyderek

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii UJ CM

Fot. Anna Wojnar

Jerzego Owsiaka. Zdrowie, życie czy
uśmiech niezliczonych pacjentów i ich
rodziców są prawdziwym, choć tak trudnym do przekazania słowami miernikiem
działań WOŚP. Dlatego o wartości pomocy
płynącej od Fundacji Jerzego Owsiaka
powinniśmy w szczególności świadczyć
my – lekarze i pracownicy służby zdrowia
– którzy możemy skuteczniej realizować
naszą misję dzięki darowanemu sprzętowi.
Dodać należy, że przekazywane przez lata,
przemyślane i właściwie ukierunkowane
dary sprzętowe WOŚP nie tylko umożliwiają pomoc chorym, ale też stymulują
postęp wielu kierunków medycyny: neonatologii, kardiochirurgii, laryngologii,
gastroenterologii, diabetologii, nefrologii,
medycyny ratunkowej.
Jerzy Owsiak jest jednak nie tylko
pomysłodawcą, założycielem i prezesem
zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jest on także twórcą Przystanku Woodstock – największego w Polsce
i jednego z największych w Europie festiwali muzycznych, co roku odwiedzanego
przez ponadpółmilionową publiczność.

Jerzy Owsiak odbiera gratulacje
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Wspólne zdjęcie z Chórem Akademickim UJ

POLSKO-AMERYKAŃSKA WSPÓŁPRACA

Fot. Anna Wojnar

P

rofesor Leah Wortham, wybitna prawniczka z The Catholic University of
America Columbus School of Law w Waszyngtonie (CUA), została uhonorowana
złotym medalem Plus Ratio Quam Vis,
w szczególności za wieloletnie kierowanie
Szkołą Prawa Amerykańskiego i niestrudzone zaangażowanie na rzecz dostarczania amerykańskiej edukacji prawniczej
studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego;
inicjatywę i pomoc w założeniu i zarządzaniu Uniwersytecką Poradnią Prawną
Uniwersytetu Jagiellońskiego – pierwszą
tego typu instytucją w Europie Środkowej
oraz krzewienie zasad etyki wykonywania
zawodów prawniczych w Polsce. Wręczenie odznaczenia miało miejsce 12 czerwca
w auli Collegium Maius, podczas uroczystości zakończenia tegorocznej edycji
Szkoły Prawa Amerykańskiego. Laudację
wygłosił prof. Fryderyk Zoll, a medal
wręczyła prof. Leah Wortham prorektor
UJ prof. Dorota Malec.
Profesor Leah Wortham ukończyła
studia prawnicze w Harvard Law School. Od 1983 roku jest profesorem prawa

Prorektor UJ prof. Dorota Malec wręcza złoty medal Plus Ratio Quam Vis prof. Leah Wortham

w The Catholic University of America
w Waszyngtonie. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajdują się: etyka

prawnicza, prawo karne oraz kliniczne
nauczanie prawa (działalność studenckich poradni prawnych). Już od 25 lat jest

Uroczystość odbyła się w auli Collegium Maius;
12 czerwca 2017
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Prof. Leah Wortham podczas przemówienia w auli Collegium Maius

Z Uniwersytetem Jagiellońskim prof.
Leah Wortham związała się w 1996 roku,
kiedy to właśnie dzięki jej staraniom UJ
otrzymał grant Fundacji Forda i równocześnie
rozpoczęła się współpraca z CUA, co zaowocowało stworzeniem pierwszej w Polsce studenckiej poradni prawnej. Jej zaangażowanie
w rozwój prawniczego ruchu klinicznego nie
sprowadzał się jedynie do Krakowa, aktywnie
włączyła się w tworzenie studenckich poradni
prawnych w całym kraju. Odznaczona od
wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu etyki
prawniczej, edukacji klinicznej i reformy
edukacji prawniczej dla wykładowców oraz
studentów na całym świecie (m.in. w Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Bułgarii,

Fot. Anna Wojnar

zaangażowana w dydaktykę akademicką,
prowadziła również praktykę adwokacką
i pracowała w amerykańskiej administracji rządowej, w tym w Kongresie Stanów
Zjednoczonych. Aktywnie działa w liczącym 80 tysięcy członków samorządzie
prawniczym w Waszyngtonie. Przewodniczyła komisji, która w latach 2000–2006
opracowała kompleksową reformę zasad
etyki prawniczej. Przez wiele lat kierowała
również Komitetem do spraw Etyki Prawniczej, zasiadając również w organach
postępowania dyscyplinarnego. Od 2003
roku jest członkiem kolegium programowego Fundacji Uniwersyteckich Poradni
Prawnych w Warszawie.

Prof. Leah Wortham i prorektor UJ prof. Dorota Malec
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Rosji, Kazachstanie, Południowej Afryce,
Argentynie, Indiach i Japonii, oraz na Łotwie,
Węgrzech i Ukrainie).
Nie do przecenienia jest również zaangażowanie prof. Leah Wortham w powstanie
i rozwój na Uniwersytecie Jagiellońskim
Szkoły Prawa Amerykańskiego. Od początku funkcjonowania jednostki koordynuje
współpracę z CUA w tym zakresie.
Głównym celem przedsięwzięcia jest
umożliwienie polskim studentom pogłębienia znajomości prawniczego języka
angielskiego, jak również uzyskania specjalistycznej wiedzy o systemie prawnym
oraz politycznym Stanów Zjednoczonych.
Uczestnicy mają także możliwość zapoznania się z amerykańskimi metodami
nauczania. Studia w Szkole Prawa Amerykańskiego UJ umożliwiają uzyskanie
międzynarodowego tytułu naukowego
i zawodowego LLM (Master of Laws). Jest
to możliwe po odbyciu rocznych studiów
podyplomowych. Mogą w nich uczestniczyć
prawnicy, których praca wymaga znajomości
prawa anglosaskiego oraz umiejętności pracy nad anglojęzycznym tekstem prawnym.
Program obejmuje wprowadzenie do zasad
funkcjonowanie instytucji prawa w USA
na tle porównawczym, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa gospodarczego
i handlowego.
W drugiej części uroczystości wystąpili:
dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ
prof. Jerzy Pisuliński, profesorowie CUA
Leah Wortham oraz Rett Ludwikowski oraz
wicekonsul ds. ekonomiczno-politycznych
USA w Krakowie Thomas Zia. Następnie
prof. Leah Wortham wraz z dr Rafałem
Kosem wręczyli dyplomy najzdolniejszym
absolwentom tegorocznej edycji Szkoły
Prawa Amerykańskiego UJ: Justynie Glince, Łukaszowi Chyle, Kindze Dudzie oraz
Dorocie Nowackiej.
Warto również wspomnieć, że to nie
pierwsze wyróżnienie od Uniwersytetu
Jagiellońskiego dla prof. Leah Wortham –
w 2008 została uhonorowana odznaką Zasłużony dla UJ. Ponadto 10 listopada 2016
otrzymała z rąk wojewody małopolskiego
Józefa Pilcha Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, przyznany
przez prezydenta RP. Uroczystość odbyła
się w sali senackiej Collegium Novum
z udziałem rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka, prorektorów prof. Doroty Malec
i prof. Stanisława Kistryna oraz dziekana
Wydziału Prawa i Administracji UJ prof.
Jerzego Pisulińskiego.

AWoj

DOBROCZYŃCA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
W

Z archiwum prof. Stefana Skiby

Statuetka wykonana przez rzeźbiarza
zakopiańskiego Marcina Rząsę

nizacyjnych Profesora należy
niewątpliwie doprowadzenie do
utworzenia na UJ w 1995 roku
pierwszego w historii Zakładu
Gleboznawstwa i Geografii Gleb.
Efekty działalności Zakładu
szybko zostały docenione przez
środowiska naukowe. Dzięki Profesorowi w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ
wykształciła się badawcza szkoła
geograficzno-gleboznawcza, wykazująca się niekwestionowanym
dorobkiem i ciesząca się wielkim
autorytetem na całym świecie.
Powszechnie określa się ją mianem „szkoły Stefana Skiby”.
Wymieniając zasługi i osiągnięcia Profesora w laudacji
podkreślono, między innymi,
że z Tatrami jest on związany
poprzez działalność naukową
od połowy lat sześćdziesiątych
ubiegłego wieku. Wówczas,
niemal pół wieku temu, jako
pracownik Katedry Gleboznawstwa AR w Krakowie, rozpoczął
badania gleboznawcze w zespole
prof. Tomasza Komornickiego.
Kartując tatrzańskie gleby na
mapie w skali 1 : 10 000, poznał
fizjografię Tatr Polskich jak mało Prof. Stefan Skiba i dyrektor TPN Szymon Ziobrowski
kto. Olbrzymi dorobek naukowy
prof. Stefana Skiby związany jest przede potrafił, zachowując postawę obrońcy
wszystkim z badaniami prowadzonymi przyrody tatrzańskiej, dostrzegać racje
w górskich parkach narodowych, ale społeczności Podhala oraz oczekiwania
Tatry zajmują pierwszoplanową rolę. Ta turystów, narciarzy, taterników. Jego
szczegółowa znajomość Tatr oraz prze- tatrzańska wiedza wykorzystywana jest
szłość turystyczna i taternicka pozwoliły od wielu lat w działalności Tatrzańskiego
mu na aktywne współuczestniczenie Parku Narodowego, przede wszystkim
w opracowywaniu Planu Ochrony TPN w działalności opiniodawczej i doradczej
oraz na kompetentne opiniowanie wszel- Rady Naukowej Parku. Przez ostatnie
kiej aktywności, jakie podejmowane są dwie kadencje pełni funkcje przewodniw TPN, zarówno o charakterze nauko- czącego Rady Naukowej TPN.
Przyznanie prof. Stefanowi Skibie
wym, jak i turystycznym i sportowym.
godności
Dobroczyńcy Tatrzańskiego
Od 1987 roku, pracując jako nauczyParku
Narodowego
stanowi równocześnie
ciel akademicki w Instytucie Geografii
wielkie
wyróżnienie
dla geografii uniwerUniwersytetu Jagiellońskiego, swoją
syteckiej,
a
zwłaszcza
geografii gleb.
wiedzę przyrodniczą, jak również umiejętności dydaktyczne wykorzystywał
Antoni Jackowski
na propagowanie idei ochroniarskich.
profesor honorowy UJ
W działalności Rady Naukowej TPN
Z archiwum prof. Stefana Skiby

Nosalowym Dworze w Zakopanem
28 czerwca 2017 wybitni badacze
Tatr: prof. Stefan Skiba z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz profesorowie
Halina Piękoś-Mirkowa i Zbigniew Mirek
z Instytutu Botaniki PAN w Krakowie
otrzymali elitarne wyróżnienie „Dobroczyńca Tatrzańskiego Parku Narodowego”. Dotychczas tym prestiżowym tytułem
uhonorowani zostali Zofia i Witold Paryscy (1995), Józef Nyka (2015) oraz prof.
Wiesław Barczyk (2015).
Nagrodę, w formie drewnianej statuetki wykonanej przez zakopiańskiego
rzeźbiarza Marcina Rząsę, wręczyli dyrektor TPN Szymon Ziobrowski i starosta
tatrzański Piotr Bąk.
Profesor Stefan Skiba należy do wąskiego grona najwybitniejszych polskich
gleboznawców i geografów gleb. Cieszy
się wielkim szacunkiem i uznaniem
również na arenie międzynarodowej.
Szczególnie umiłowanym terenem badań
Profesora były obszary górskie (w Polsce
i w różnych krajach świata), a zwłaszcza
Tatry. Prowadzone przez niego badania
stanowiły nowość w powojennej geografii gleb i na trwałe weszły do kanonu
wzorcowych prac z tego zakresu. Efektem wieloletnich badań naukowych są
opracowania o charakterze teoretycznym
i aplikacyjnym. Dawały one impuls wielu
młodym naukowcom do podejmowania
podobnej problematyki w różnych ośrodkach badawczych Polski czy Europy.
Do najważniejszych osiągnięć orga-
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BRĄZOWY MEDAL CRACOVIAE MERENTI
DLA TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO KRAKOWSKIEGO
edal Cracoviae Merenti jest najwyższym odznaczeniem przyznawanym
za szczególne osiągnięcia i zasługi dla
naszego miasta. Miło nam ogłosić, iż do
grona nim uhonorowanych dołączyło
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
(TLK). Nadanie Towarzystwu brązowego medalu Cracoviae Merenti jest
symbolicznym podziękowaniem złożonym na ręce wszystkich przedstawicieli
zawodu lekarza, zawsze służących drugiemu człowiekowi oraz niosących pomoc
mieszkańcom Stołecznego Królewskiego
Miasta Krakowa – mówił 21 czerwca 2017
podczas 76. sesji Rady Miasta Krakowa
jej przewodniczący Bogusław Kośmider.
W uroczystości, oprócz radnych,
uczestniczyli także pełnomocnik rektora
UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum
prof. Jerzy Wordliczek, prezes Okręgowej
Izby Lekarskiej w Krakowie prof. Andrzej
Matyja, dyrektor Szpitala im. Józefa Dietla
dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, dyrektor
Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK Michał
Marszałek oraz Sobiesław Zasada, odznaczony w 2015 roku brązowym medalem
Cracoviae Merenti z numerem 28. List gratulacyjny przesłał marszałek województwa
małopolskiego Jacek Krupa.
Laudację Towarzystwa wygłosił prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.
– Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
na stałe zapisało się w historii Polski – polskiej medycynie, i w dziejach Krakowa –
mówił prezydent. – W istocie fenomen
Towarzystwa polega na tym, że nigdy nie
było ono organizacją czysto zawodową.
Jego charakter – od samego początku –
kształtowali miłośnicy sztuki, znawcy
historii, wybitni humaniści i społecznicy, ludzie wielkiej pasji. Doktor Henryk
Jordan zorganizował pierwszy na naszym
kontynencie park edukacyjny dla dzieci,
na wniosek Alfreda Obalińskiego otwarto
pierwszą stację pogotowia ratunkowego
w Polsce, prof. Maria Rybakowa przyczyniła się, między innymi, do rozwoju
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imponująca. Są na niej wielkie historyczne postaci: Józef Dietl, Maciej Leon
Jakubowski, Julian Aleksandrowicz – ale
tak naprawdę należałoby tutaj wymienić
wszystkich 56 prezesów i dziesiątki uczonych, lekarzy – nie wyłączając obecnych
na tej sali znakomitych specjalistów
najróżniejszych dziedzin medycyny. [...]
Kraków pod wodzą prezydenta Dietla
wszedł na drogę do nowoczesności dzięki
znaczącemu zwiększeniu wydatków na
inwestycje, ale też dzięki obywatelskiej
postawie swoich elit. Ofiarowując dziś
Towarzystwu medal Cracoviae Merenti,

Jerzy Sawicz

kontaktów z polskimi lekarzami na Wschodzie, prof. Zdzisław Jan Ryn zasłynął jako
dyplomata, znakomity badacz Andów
i propagator dorobku Ignacego Domeyki,
prof. Igor Gościński (obecny prezes Towarzystwa) zasłużył się wielce dla polskiej
kultury i utrwalania pamięci o czasach
okupacji, a zaledwie kilkanaście miesięcy
temu prof. Aleksander Skotnicki otrzymał
prestiżową Nagrodę im. Księdza Musiała –
za działalność społeczną w duchu dialogu
chrześcijańsko-żydowskiego.
Lista nazwisk wybitnych osobowości
tworzących historię Towarzystwa jest

Dyplom i medal dla Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego wręczyli prezesowi prof. Igorowi Gościńskiemu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

1960–1991 działalność Towarzystwa skupiona była na
gromadzeniu materiałów,
które w sposób wszechstronny i najdokładniejszy
opisywały zbrodnie dokonane w hitlerowskich
obozach zagłady. „Zeszyty
Oświęcimskie Przeglądu
Lekarskiego” (7000 stron,
460 autorów) dwukrotnie
były nominowane do pokojowej Nagrody Nobla. Od lewej: dyrektor Szpitala im. Józefa Dietla dr Andrzej Kosiniak-Kamysz,
TLK wydało także antologię odznaczony brązowym medalem Cracoviae Merenti w 2015 roku
w języku niemieckim oraz Sobiesław Zasada oraz uczestnicy uroczystości
Brązowy medal Cracoviae Merenti
dwie antologie w języku angielskim –
ustanowiono w 1998 roku. Ten przyznany
przypomniał w swoim wystąpieniu prof.
Towarzystwu Lekarskiemu KrakowskieGościński. – Towarzystwo Lekarskie
mu ma numer 30.
Krakowskie współpracuje ściśle z UniOprawę muzyczną uroczystej sesji
wersytetem Jagiellońskim, zwłaszcza
zapewnił zespół instrumentalny Trio
z Wydziałem Lekarskim UJ CM, a także
Soundtrack.
PAU i PAN – szczególnie z Komisją Nauk
Medycznych, z Okręgową Izbą Lekarską,
specjalistycznymi towarzystwami lekarOpracował Adam Wiernikowski
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
skimi i innymi licznymi organizacjami.
Jerzy Sawicz

chcemy powiedzieć, między innymi, że
współczesna działalność Towarzystwa
– Państwa osiągnięcia, wysiłki, zaangażowanie są dla Krakowa nie mniej cenne.
Dyplom i okolicznościowy medal na
ręce prezesa TLK prof. Igora Gościńskiego
przekazali Towarzystwu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz przewodniczący Rady Bogusław Kośmider.
Dziękując za prestiżowe wyróżnienie, prezes TLK przypomniał dwóch
szczególnie zasłużonych członków
Towarzystwa: prof. Józefa Dietla – ojca
balneologii polskiej, redaktora pisma
naukowego TLK „Przegląd Lekarski”,
reformatora medycyny klinicznej, rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz wybitnego profesora UJ, rektora, pierwszego
lekarza weterynarii, premiera RP oraz
ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, przez 25 lat pełniącego
funkcję radnego miasta Krakowa – Juliana Nowaka, dzięki którego staraniom
w roku 1916 został wybudowany Instytut
Weterynarii przy ul. Czystej. – W latach

ODESZLI...
PROFESOR PIOTR WANDYCZ
20 września 1923 – 29 lipca 2017
lipca 2017 zmarł prof. Piotr Wandycz, doktor honoris causa UJ,
wybitny historyk, profesor Uniwersytetu
w Yale, znawca dziejów najnowszych
Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
oraz dziejów dyplomacji. Był prezesem
Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, członkiem Rady Instytutu Józefa
Piłsudskiego, a także współpracownikiem
paryskiej „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”.
***
Olbrzymi dorobek naukowy Piotra
Wandycza, sięgający 400 publikacji,
w tym 20 książek, poświęcony jest głównie
stosunkom międzynarodowym i dziejom
dyplomacji w ostatnim wieku. Najdokład-

niej badał stosunki Polski z jej
sąsiadami, szczególnie z Czechami
i to ze względu na deklarowaną
w początkach II wojny światowej,
a niestety niedoszłą do skutku konfederację polsko-czeską oraz z Rosją sowiecką, zwłaszcza w okresie Prof. Piotr Wandycz odbiera dyplom doktora honoris causa
konfliktów i wojny po odzyskaniu z rąk rektora UJ prof. Franciszka Ziejki; 16 czerwca 2000
przez Polskę niepodległości. Zajmował się też meandrami polityki Fran- ministra spraw zagranicznych. Właśnie
cji wobec jej wschodnich aliantów od te badania i związane z nimi publikacje
konferencji pokojowej po remilitaryzację zapewniły Piotrowi Wandyczowi poczesne
Nadrenii, stosunkami polsko-amerykań- miejsce wśród historyków XX wieku.
skimi w czasie II wojny światowej, oraz
osiągnięciami polskiej dyplomacji między Fragment laudacji prof. Józefa Gierowskiego wygłoszonej 16 czerwca 2000 w auli Collegium No1914 a 1945 rokiem, w tym specjalnie vum, podczas uroczystości nadania godności dokdziałalnością Augusta Zaleskiego jako tora honoris causa UJ prof. Piotrowi Wandyczowi.
Konrad K. Pollesch

29

ALMA MATER nr 196

75

Wacław Klag

HISTORIA MAGISTRA VITAE

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

I W COLLEGIUM MAIUS

Arturo Mari

8 CZERWCA 1997
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Arturo Mari

Tomasz Szarek, Tadeusz Warczak

8 czerwca 1997 w godzinach popołudniowych przed uniwersytecką kolegiatą
św. Anny Ojca Świętego Jana Pawła II powitał ówczesny proboszcz parafii
św. Anny ksiądz infułat Władysław Gasidło

Ojciec Święty w progach kolegiaty, za nim jego osobisty sekretarz ksiądz
Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski
oraz proboszcz parafii św. Anny ksiądz Władysław Gasidło

Tomasz Szarek,
Tadeusz Warczak

Na spotkanie z Papieżem, zorganizowane w uniwersyteckiej kolegiacie, przybyło około 800 osób, w tym 92 rektorów polskich uniwersytetów,
uczelni technicznych, medycznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, artystycznych i innych oraz przedstawiciele władz państwowych
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Wacław Klag

Tadeusz Warczak
Tomasz Szarek, Tadeusz Warczak

Przejście Ojca Świętego od głównego wejścia kolegiaty do ołtarza trwało 42 minuty

Arturo Mari

Jadwiga Rubiś

Jan Paweł II chciał się przywitać niemal z każdym z osobna

Powitanie z rektorem UJ prof. Aleksandrem Kojem oraz byłymi rektorami UJ
prof. Józefem Andrzejem Gierowskim i prof. Andrzejem Pelczarem; po prawej
ówczesny prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej prof. Marek Szymoński
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ALMA MATER nr 196 Ojca Świętego witają
prof. Tadeusz Ulewicz oraz
prof. Franciszek Sławski

Arturo Mari

W rozmowie z ówczesnym prorektorem UJ ds. ogólnych prof. Franciszkiem
Ziejką; w głębi ówczesny rektor AGH prof. Mirosław Handke

W spotkaniu z Janem
Pawłem II uczestniczył
także Czesław Miłosz

Fot. z albumu: Ojciec Święty na Uniwersytecie Jagiellońskim,
Kraków 1998

Ówcześni prorektorzy UJ; od prawej: prof.prof. Stanisław Hodorowicz,
Stanisław Konturek, Tadeusz Marek i Franciszek Ziejka

Arturo Mari

Arturo Mari

Ojciec Święty
w modlitwie przed konfesją
św. Jana z Kęt

Piękne wnętrza kolegiaty św. Anny stanowiły doskonałą oprawę
wyjątkowego spotkania Ojca Świętego z polskim światem nauki;
od prawej: proboszcz kolegiaty św. Anny ksiądz Władysław Gasidło,
kardynał Franciszek Macharski, nuncjusz apostolski arcybiskup Józef
Kowalczyk oraz sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Angelo Sodano
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Z archiwum redakcji

Wacław Klag

Do Ojca Świętego podchodzi rektor UJ prof. Aleksander Koj

Tomasz Szarek, Tadeusz Warczak

Ojciec Święty oddaje cześć relikwiom św. Jana Kantego

Zgromadzeni w świątyni przedstawiciele świata nauki i kultury

Przemawia ówczesny rektor Papieskiej Akademii Teologicznej
ksiądz prof. Adam Kubiś

ALMA MATER nr 196

Arturo Mari

80

Tomasz Szarek, Tadeusz Warczak

Rektor UJ prof. Aleksander Koj podczas swojego przemówienia

Arturo Mari

Spotykamy się w imię wspólnej miłości do prawdy, dzieląc troskę o dalsze losy nauki w naszej Ojczyźnie. Cieszę się, że dziś ponownie możemy doświadczać tej jedności. Dzisiejsza
bowiem uroczystość w sposób szczególny ją uwydatnia i odsłania jej najgłębsze znaczenie.
Oto, rzec można, dzięki waszej obecności wszystkie uczelnie Polski – i te o wielowiekowej
tradycji i te całkiem nowe – jednoczą się wokół tej najstarszej: Alma Mater Jagellonica.
Przychodzą do niej, aby dać wyraz swojemu zakorzenieniu w całej historii polskiej nauki,
która wzięła swój początek z owej jagiellońskiej fundacji sprzed sześciuset lat.
Wspólnie wracamy do źródeł, z których zrodził się sześćset lat temu Uniwersytet Jagielloński i jego Wydział Teologiczny. Wspólnie pragniemy raz jeszcze podjąć to wielkie dziedzictwo duchowe, jakim ten Uniwersytet jest w dziejach naszego narodu i w dziejach Europy,
aby bez żadnego uszczerbku przekazać to bezcenne dobro dalej, następnym pokoleniom
Polaków, w trzecie tysiąclecie – mówił Papież

Uczestnicy uroczystości z uwagą wsłuchiwali się w słowa Ojca Świętego

Jadwiga Rubiś

Ja osobiście, po latach, widzę coraz lepiej, jak wiele Uniwersytetowi zawdzięczam: zamiłowanie do Prawdy, wskazanie dróg jej poszukiwania.
Wielką rolę odgrywali w moim życiu wielcy profesorowie, których miałem szczęście poznać: ludzie, którzy wielkością swego ducha ubogacali
mnie i nadal ubogacają – akcentował Jan Paweł II

Jadwiga Rubiś

Jadwiga Rubiś

Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej ksiądz prof. Adam Kubiś
wręcza Papieżowi Medal 600-lecia Wydziału Teologicznego

Rektorzy szkół wyższych, a także przedstawiciele
świata kultury z całej Polski ustawieni byli
w podwójnych rzędach po obu stronach
ALMA MATER nr 196głównego przejścia przez81
kolegiatę

Arturo Mari

Arturo Mari

W zakrystii proboszcz parafii św. Anny wręczył Ojcu Świętemu starodruk
autorstwa księdza Alojzego Józefa Putanowicza, zatytułowany
Życie, cuda i dzieje kanonizacji świętego Jana Kantego

Maria Terakowska

Po opuszczeniu kolegiaty Ojciec Święty pieszo udał się do Collegium Maius

Jan Paweł II ponownie przeszedł trasą,
którą przed laty wielokrotnie przemierzał
ALMA MATER
nr 196
82 młody ksiądz, potem kardynał,
– jako
arcybiskup
i metropolita krakowski

Arturo Mari

Ulica św. Anny; w drodze do Collegium Maius
towarzyszyli
ALMA
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196 Świętemu ksiądz proboszcz
83
Władysław Gasidło, kardynał Franciszek Macharski
oraz sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Angelo Sodano

Arturo Mari
Arturo Mari

Arturo Mari
Arturo Mari

W progach Collegium Maius Ojca Świętego powitał rektor UJ prof. Aleksander Koj

Wizytę w najstarszym budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Paweł II
rozpoczął od modlitwy w kaplicy św. Jana z Kęt, w tym czasie stojący na
schodach dziedzińca męski Chór Akademicki UJ pod dyrekcją Włodzimierza
Siedlika wykonał a capella utwór Oremus pro pontifice

W spotkaniu z Ojcem Świętym na dziedzińcu
Collegium Maius uczestniczyli pracownicy
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej
Akademii Teologicznej
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Powitanie Ojca Świętego na dziedzińcu Collegium Maius

Arturo Mari

Księgę Jubileuszową Sześćsetlecia Wydziału Teologicznego w Krakowie wręczył Papieżowi
rektor Papieskiej Akademii Teologicznej ksiądz prof. Adam Kubiś

Arturo Mari

Ze zbiorów Archiwum UJ

Rektor UJ
prof. Aleksander Koj
wręczył Ojcu Świętemu
album Orły nasze
przedstawiający Orła
Białego w zbiorach
Biblioteki Jagiellońskiej

Ze zbiorów Archiwum UJ

Na dziedzińcu Collegium Maius w imieniu całej społeczności
akademickiej Ojca Świętego powitał prorektor UJ
prof. Franciszek Ziejka

Kiedy Ojciec Święty stanął przy przygotowanym dla niego fotelu, Chór Akademicki UJ
pod dyrekcją Wiesława Delimata wykonał dwie pierwsze strofy łacińskiej pieśni Gaudeamus igitur
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Arturo Mari

Prof. Lucjan Suchanek przekazał tom zawierający materiały sympozjum, jakie odbyło się w Castel
Gandolfo w sierpniu 1996 roku, Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów

Arturo Mari

Wiesław Nagraba /
ze zbiorów Archiwum UJ

Prof. Antoni Jackowski wręczył Papieżowi specjalny
numer czasopisma „Peregrinus Cracoviensis”

Redaktor Rita Pagacz-Moczarska wspólnie z redaktorem Adamem Michajłowem wręczyli
Janowi Pawłowi II poświęcony mu 4. numer czasopisma „Alma Mater”

Arturo Mari
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Przedstawiciele Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbimierza przekazali Janowi Pawłowi II
Antologię z mów o mądrości swojego patrona

W rozmowie z Ojcem Świętym Rita Pagacz-Moczarska

Reprezentanci Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”
wręczyli Ojcu Świętemu kwiaty

Arturo Mari

Podczas spotkania solistka Opery Krakowskiej Bożena Hausman z towarzyszeniem Chóru i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kieleckiej wykonała utwór
Żegnaj, Krzyżu Wawelski. W czasie wykonywania utworu odsłonięty został obraz świętej królowej Jadwigi autorstwa Mieszka Tylki

Fot. z albumu: Ojciec Święty na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1998

Opuszczając dziedziniec Collegium Maius, Ojciec Święty zatrzymał się jeszcze na chwilę przed obrazem św. Jana z Kęt,
który ofiarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
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O AKTUALNOŚCI PAPIESKIEGO PRZESŁANIA
eżeli dzisiaj, jako papież, jestem tutaj
z wami – ludźmi nauki – to po to, aby
wam powiedzieć, że współczesny człowiek
was potrzebuje. Potrzebuje waszej naukowej dociekliwości, waszej wnikliwości
w stawianiu pytań i uczciwości w szukaniu
na nie odpowiedzi. Potrzebuje tej swoistej transcendencji, jaka właściwa jest
uniwersytetom – te słowa Papieża Jana
Pawła II wypowiedziane 8 czerwca 1997
roku w kolegiacie św. Anny w Krakowie
podczas jego spotkania z polskim światem
akademickim przywołane zostały w trakcie
uroczystości upamiętniającej 20. rocznicę
tamtych wydarzeń. Rektorzy, profesorowie
i pracownicy, reprezentujący różne uczelnie, a także ośrodki naukowe i kulturalne
w kraju, 5 czerwca 2017, na zaproszenie
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, zebrali się w auli Collegium Novum. Ideą
tego spotkania było jednak nie tylko to,
by wspominać, ale przede wszystkim, by
dyskutować o aktualności papieskiego
przesłania, poświęconego roli uniwersytetów, jaką powinny pełnić w kulturze
i w społeczeństwie, a także wyzwaniom,
przed jakimi stawać powinni pracownicy
nauki w imię „posługi myślenia”.
Wśród licznie zgromadzonych gości nie
zabrakło seniora archidiecezji krakowskiej
arcybiskupa Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego, biskupów: Jana Szkodonia, Grzegorza Rysia, Damiana Muskusa,
Tadeusza Pieronka, Jana Dyducha, Jana
Zająca, przedstawicieli władz miasta i regionu, członków korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli nauki i kultury, rektorów
uczelni krakowskich, a także prorektorów
UJ prof.prof. Doroty Malec, Jacka Popiela,
Stanisława Kistryna i Armena Edigariana.
Szczególnie ważną częścią uroczystości
było wyświetlenie wzruszającego – szkoda
tylko, że tak bardzo skróconego – dokumentalnego filmu Jan Paweł II w kolegiacie
św. Anny w dniu 8 czerwca 1997 roku,
przygotowanego na zamówienie władz UJ
przez ekipę TVP Kraków (jego dłuższą
wersję TVP Kraków wyświetliła kilka dni
później). Uczestnicy tamtych wydarzeń,
których podczas uroczystości w auli Col-

J
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Uroczystość poprowadził rektor UJ
prof. Wojciech Nowak

Fot. Anna Wojnar

legium Novum nie zabrakło, mieli okazję
przez moment jeszcze raz przeżyć atmosferę tamtych wyjątkowych chwil z Ojcem
Świętym. Dla wszystkich gości, w tym
licznej grupy studentów, projekcja tego
historycznego dokumentu stała się okazją
do refleksji i wsłuchania się w aktualne do
dziś słowa Jana Pawła II.
Wprowadzenie do filmu przygotował
rektor UJ w latach 1999–2005 prof. Franciszek Ziejka, który wówczas, jako prorektor UJ ds. ogólnych, był odpowiedzialny
za przygotowanie spotkania z Ojcem
Świętym. Profesor w swoim wystąpieniu
przypomniał, między innymi, że to właśnie
w przeddzień wizyty Ojca Świętego na Uni-

wersytecie Jagiellońskim doszło do powołania Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich, która w 2017 roku świętuje
20-lecie swego istnienia (pełny tekst tego
wystąpienia na s. 90–93). O tym, w jakiej
mierze obecność Jana Pawła II w 1997 roku
w Krakowie przyczyniła się do utworzenia
KRASP, dyskutowano, między innymi,
podczas panelu, którego moderatorem był
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W debacie uczestniczyli:
przewodniczący Rady Głównej Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, w latach 1996–
2002 rektor Politechniki Warszawskiej,
jeden z założycieli, a w latach 1999–2002
przewodniczący KRASP – prof. Jerzy
Woźnicki, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1996–2002
prof. Stefan Jurga, rektor Politechniki
Warszawskiej, przewodniczący KRASP
prof. Jan Szmidt oraz rektor Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II – ksiądz prof.
Wojciech Zyzak. Swymi przemyśleniami
podzielili się także były rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach
2012–2016 przewodniczący KRASP prof.
Wiesław Banyś oraz były rektor Akademii
Górniczo-Hutniczej i minister edukacji
narodowej w rządzie Jerzego Buzka prof.
Mirosław Handke.
Uczeni przekonywali, że słowa Papieża
wygłoszone podczas spotkania w kolegiacie św. Anny, zwłaszcza te dotyczące misji
uniwersytetu, „służby prawdzie”, „posługi
myślenia”, będącej „służbą prawdzie w wymiarze społecznym”, a także „szczególnej
wrażliwości i odpowiedzialności etycznej
każdego pracownika nauki”, do dziś są drogowskazem dla środowiska akademickiego
nie tylko w Polsce. Podkreślali, że nadal
aktualne jest przesłanie Ojca Świętego,
mówiące o bardzo istotnej dla nauki więzi
pomiędzy prawdą a dobrem.
Druga część uroczystości odbyła się
w godzinach popołudniowych w katedrze
na Wawelu. W jej trakcie wykład Długo czekałaś... W 20. rocznicę kanonizacji królowej
Jadwigi wygłosił biskup Grzegorz Ryś.

Rita Pagacz-Moczarska

5 czerwca 2017 na Uniwersytecie Jagiellońskim reprezentanci świata nauki dyskutowali
o współczesnych wyzwaniach i problemach szkolnictwa wyższego w Polsce

Profesor Stefan Jurga przypomniał papieskie rozważania nad posługą myślenia. „Posługa myślenia” to
w swej istocie nic innego jak służba prawdzie w wymiarze społecznym. Każdy intelektualista, bez względu na
przekonania, jest powołany do tego, by kierując się tym
wzniosłym i trudnym ideałem, spełniał funkcję sumienia
krytycznego wobec tego wszystkiego, co człowieczeństwu zagraża lub je pomniejsza. Profesor przekonywał,
że wspólnota KRASP przyjęła to szczególne zobowiązanie. Jako przykład respektowania przez środowisko
wrażliwości etycznej podał kodeks etyki Dobre praktyki w szkołach wyższych, opracowany przez Fundację
Rektorów Polskich i uchwalony przez Zgromadzenie
Plenarne KRASP.

Ksiądz prof. Wojciech Zyzak, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II – uczelni katolickiej powstałej po likwidacji Wydziału Teologicznego UJ, podczas panelu wspomniał, że Papież nigdy nie pogodził się z decyzją ówczesnych władz państwowych, a jego troska jest
wezwaniem do współpracy obu środowisk. Liczne przedsięwzięcia
podejmowane wspólnie z innymi krakowskimi uczelniami w dziedzinach: historii nauki, retoryki, filozofii, prawa, muzyki, architektury czy
ekonomii, są odpowiedzią na papieskie wezwanie. W dyskusji przywołano również wyjątkową relację mistrz–uczeń, jaką tworzył niegdyś
kardynał Karol Wojtyła ze swoimi wychowankami.

Od lewej: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, rektor UPJP II prof. Wojciech Zyzak,
prof. Jan Szmidt, prof. Jerzy Woźnicki, prof. Stefan Jurga

Fot. Anna Wojnar

Uczeni dyskutowali także o zgodności etyki, wiedzy i badań naukowych. – Zasady
wolności badań naukowych nie wolno oddzielać od odpowiedzialności etycznej
każdego uczonego – mówił Papież. Profesor Jan Szmidt zaznaczył, że te zagadnienia są szczególnie ważne przy wdrażaniu wyników badań naukowych czy patentów.

Od lewej: prof. Franciszek Ziejka oraz prorektorzy UJ, prof.prof.:
Jacek Popiel, Stanisław Kistryn, Dorota Malec i Armen Edigarian

Jako bardzo ważne, aktualne i warte przypominania paneliści ocenili poglądy
Jana Pawła II mówiące o etosie, samorządności i autonomii uniwersytetów. Profesor Jerzy Woźnicki wyraził nadzieję, że planowane reformy w szkolnictwie wyższym, prowadzone w dialogu, dadzą dobre owoce.

Oprac. Tun

W auli Collegium Novum, pod portretem Jana Pawła II
(pędzla krakowskiego malarza Jana Chrząszcza), przekazanym Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w październiku 2003
roku przez ówczesnego sekretarza Ojca Świętego arcybiskupa Stanisława Dziwisza (w dniu rozpoczęcia obrad międzynarodowej sesji naukowej, zorganizowanej w 25. rocznicę
pontyfikatu papieża Polaka), na czas trwania uroczystości
zorganizowano wyjątkową miniwystawę. Wyeksponowano
na niej portret św. Jana Kantego (autorstwa Odoardo Vicinelliego, włoskiego artysty z przełomu XVII–XVIII wieku), jaki
Ojciec Święty ofiarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
przed dwudziestu laty, a także Księgę Królewską, czyli Księgę wpisów (Collegium Maius) – z wpisem kardynała Karola
Wojtyły, Księgę Królewską – z wpisem papieża Jana Pawła
II (22 czerwca 1983), oraz pamiątkowy długopis „papieski”.
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Prof. Franciszek Ziejka opowiada historię obrazu z wizerunkiem św. Jana Kantego

O WIZYCIE JANA PAWŁA II
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
PRZED DWUDZIESTU LATY

Tomasz Szarek, Tadeusz Warczak

odczas pontyfikatu św. Jana
Pawła II czuliśmy, że jesteśmy świadkami prawdziwie historycznych wydarzeń nie tylko
w naszej ojczyźnie, ale i w świecie. Obecność na Watykanie
„naszego”, polskiego papieża,
stanowiła swoistą gwarancję
podążania przez nasz naród
w dobrym kierunku. Raz po raz
słyszeliśmy głos Jana Pawła II
nawołujący do kierowania się
w stronę dobra, które zawsze
szło i idzie w parze z pięknem.
16 października 1978 Karol
Wojtyła osiadł na stałe w Rzymie, ale przecież nigdy nie
zapomniał o ojczyźnie i swoich
rodakach znad Wisły. Toteż nie
upłynął jeszcze rok od chwili
wyboru na Stolicę Piotrową,
kiedy postanowił odwiedzić
8 czerwca 1997 przed południem na krakowskich Błoniach Jan Paweł II wyniósł na ołtarze królową Jadwigę,
Polskę. Przybył 2 czerwca 1979,
wielką dobrodziejkę krakowskiej Wszechnicy
w wigilię uroczystości Zesłania
Ducha Świętego. Tego samego dnia wy- skierowaną do Wszechmocnego Boga łam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam
głosił w Warszawie, na ówczesnym placu gorącą prośbą, a która rychło miała „stać w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz
Zwycięstwa, transmitowaną bezpośrednio się ciałem”: Wołam ja, syn polskiej ziemi, z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch
przez TVP i radio homilię, którą zakończył a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wo- Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi! Któż zaprzeczy,
że Bóg wysłuchał tej niezwykłej prośby-modlitwy?! Nie wiadomo, czy Duch
Święty, czy też inne siły sprawiły, że zaczął
się wkrótce wielki proces „odnawiania”
oblicza polskiej ziemi. Nie tylko zresztą
polskiej ziemi! Wkrótce upadł komunizm,
Polska odzyskała niepodległość, a Polacy
wolność.
To prawda, że nie stało się to nagle,
że był to proces wstrząsany raz po raz
konwulsjami, który trwał wiele lat. Zresztą
Ojciec Święty miał świadomość tego, że
proces ów, który można byłoby nazwać
procesem reewangelizacji Polaków i Eu-
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Podczas uroczystej mszy św. fragment Listu
św. Pawła do Koryntian odczytał prorektor UJ
prof. Franciszek Ziejka

Jadwiga Rubiś

P

Tadeusz Warczak

Dziękuję Bogu za sześćset lat Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raduję się, że dane
mi jest czynić to tutaj, w uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny, w obecności ludzi nauki z całej Polski. Pozdrawiam z całego serca senaty Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej z ich
rektorami na czele. Dziękuję za słowa przywitania i wprowadzenia w ten uroczysty akt akademicki – mówił
Papież Jan Paweł II

nia na naszym kontynencie, mówił o tym,
że po upadku jednego muru (berlińskiego),
tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił
się inny mur, niewidzialny, który nadal
dzieli nasz kontynent – mur, który przebiega przez nasze serca. Przekonywał zatem
o potrzebie podjęcia na nowo – jak niegdyś
uczynił to św. Wojciech – wielkiego dzieła
ewangelizacji europejskiego kontynentu,
gdyż nie będzie jedności Europy, dopóki
nie będzie ona jednością ducha. W Krako-

wie, drugiej dawnej stolicy Polski, w którym spędził trzy dni (7–9 czerwca), skupił
się na sprawach związanych z nauką i edukacją, z ich rolą w rozwoju państwa oraz
Kościoła. Wynosząc 8 czerwca, w czasie
uroczystości na Błoniach, w obecności
dwóch milionów wiernych, na ołtarze
królową Jadwigę, wielką dobrodziejkę
krakowskiego Uniwersytetu, zwracał
uwagę na to, że ta mądra królowa, w polityce znakomicie umiejąca wprowadzać

Wacław Klag

ropejczyków, musi potrwać. Dlatego nie
poprzestał na pierwszej, z czerwca 1979
roku, pielgrzymce do Ojczyzny. Powrócił
tu 16 czerwca 1983 roku i pozostał osiem
dni. Przyjechał, aby zranionym i skrzywdzonym przez zadekretowany 13 grudnia
1981 stan wojenny rodakom nieść słowa
otuchy i nadziei. Dowodziło tego przyświecające tej jego pielgrzymce wołanie:
Pokój Tobie, Polsko – Ojczyzno moja!
Przybył wówczas do Warszawy, odwiedził
świętującą 600-lecie cudownego obrazu
Matki Bożej Jasną Górę, był w Poznaniu,
Katowicach i Wrocławiu, ale dotarł także
do Krakowa. Tu, w auli Collegium Maius,
przyjął doktorat honoris causa, przyznany
Mu przez wszystkie wydziały Uniwersytetu, spotkał się także na dziedzińcu
tego najstarszego gmachu akademickiego
w Polsce z rzeszą około 900 pracowników
i studentów. W miesiąc później, 22 lipca,
ogłoszono wiadomość o zniesieniu stanu
wojennego w Polsce.
W przyjętym przez Ojca Świętego
harmonogramie odwiedziny kraju ojczystego stały się odtąd regułą. Jan Paweł II
był więc w Polsce w czerwcu 1987 roku,
potem w sierpniu 1991 oraz w maju 1995
roku. Aż nadszedł rok 1997, kiedy po raz
szósty przybył z wizytą duszpasterską
do Ojczyzny. Tej pielgrzymce papieskiej
przyświecało hasło: Chrystus wczoraj, dziś
i na wieki! Hasło to kierowało nasze myśli
i serca nie tylko na sprawy bieżące; po raz
pierwszy tak mocno przywoływało przeszłość polskiego narodu, od początków
związanego z chrześcijaństwem. Szczególną okazję do przywołania historycznych
korzeni narodu polskiego Ojciec Święty
znalazł w dwóch dawnych stolicach
Polski: w Gnieźnie i w Krakowie. Rzecz
w tym jednak, że w nauczaniu swoim,
przywołując przeszłość, Jan Paweł II
wskazywał zarazem drogi wiodące ku
przyszłości. 3 czerwca w Gnieźnie wziął
udział w wielkich uroczystościach religijnych zorganizowanych w tysięczną
rocznicę śmierci św. Wojciecha. Na spotkanie to, oprócz wielotysięcznych rzesz
pielgrzymów z Polski i krajów ościennych,
przybyli również prezydenci Niemiec,
Litwy, Ukrainy, Czech, Słowacji, Węgier
i Polski. To z tej przyczyny spotkanie
to nazwano II Zjazdem Gnieźnieńskim.
W swoim wystąpieniu w Gnieźnie Ojciec
Święty podjął problem jedności Europy,
szczególnie nabrzmiały w tamtym czasie
wskutek bratobójczej wojny na Bałkanach.
Przywołując zarazem niedawne wydarze-

Ojciec Święty w rozmowie z uczestnikami spotkania w kolegiacie św. Anny w Krakowie; 8 czerwca 1997
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Fot. Archiwum KRASP

stępnie – za czasów pontyfikatu papieża Jana Pawła
II – seminariów w Castel
Gandolfo, w których brali
udział fizycy, filozofowie,
ale także biolodzy czy medycy. Trzeba też przecież
pamiętać i o tym, że 4 stycznia 1996 odbyło się w Watykanie pierwsze spotkanie
rektorów polskich z Janem
Pawłem II. Tę historyczną
wyprawę polskich rektorów
do Rzymu zorganizował
Michał Seweryński, rektor
Uniwersytetu Łódzkiego,
a zarazem przewodniczący
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Warto
Pierwsze prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), utworzonej wieczorem 7 czerwca, w auli dodać, że w tej wyprawie do
Collegium Novum, po długich obradach; od lewej profesorowie: rektor UW Włodzimierz Siwiński, minister Edukacji Rzymu na spotkanie z paNarodowej Mirosław Handke, rektor PW Jerzy Woźnicki, rektor UJ Aleksander Koj, rektor SGH Janina Jóźwiak, pieżem Polakiem uczestnirektor AR w Poznaniu Jerzy Pudełko, rektor WSP w Krakowie Feliks Kiryk, rektor Akademii Muzycznej w Warszawie
Andrzej Chorosiński, rektor AE we Wrocławiu Andrzej Baborski; Politechnika Warszawska, 1 lipca 1997 czyło pięćdziesięciu pięciu
rektorów. Wiele wskazuje
w życie polską rację stanu, dostrzegała tkania w kolegiacie św. Anny. To spotka- na to, że podczas tego przedsięwzięcia
wagę kultury i edukacji. Mówił: Jadwi- nie, którego rocznicę właśnie obchodzimy, zrodziła się idea powołania do życia jednej
ga z jasnością, która po dzień dzisiejszy było prawdziwym symbolicznym słupem wspólnej organizacji rektorów polskich
oświeca całą Polskę, wiedziała, że tak siła milowym na drodze, która miała połączyć uczelni. Myśl tę podjął w 1997 roku rektor
państwa, jak siła Kościoła mają swe źródło silnymi więzami polski świat akademicki Aleksander Koj. Otrzymawszy wiadomość
o zamiarze Jana Pawła II wyniesienia
w starannej edukacji narodu, że droga do z osobą Jana Pawła II.
dobrobytu państwa, jego suwerenności
Wiadomo, że już na początku lat na ołtarze królowej Jadwigi, zaprosił
i uznania w świecie wiedzie przez prężne 50. Karol Wojtyła, naówczas wikariusz do Krakowa na przewidziane na dzień
uniwersytety.
w parafii św. Floriana, nawiązał pierwsze 8 czerwca 1997 uroczystości wszystkich
rektorów publicznych szkół polskich.
Zaproponował zarazem, aby w przeddzień uroczystości rektorzy spotkali się
w auli Collegium Novum w celu przedyskutowania powracającej od pewnego
czasu w dyskusjach sprawy powołania
do życia wspólnej reprezentacji polskich
rektorów. Po całodziennych obradach,
niekiedy bardzo gorących, wieczorem
7 czerwca 1997 ogłoszono zawiązanie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, o czym nazajutrz
poinformował Ojca Świętego rektor
Aleksander Koj. Stało się to dopiero
w godzinach popołudniowych, rankiem
bowiem wszyscy rektorzy wzięli udział
w uroczystościach religijnych na Błoniach, podczas których Jan Paweł II
kanonizował królową Jadwigę, a następnie – wraz z innymi przedstawicielami
Przewodniczący KRASP prof. Aleksander Koj z wiceprzewodniczącymi prof. Jerzym Woźnickim
polskiej nauki – stawili się w kolegiacie
oraz prof. Janiną Jóźwiak; Posiedzenie Prezydium KRASP, 1998
św. Anny na spotkaniu, w czasie którego
Tę nadrzędną tezę Jan Paweł II szero- kontakty z fizykami z UJ, które po kilku rektor Aleksander Koj, rektor Papieskiej
ko rozwinął i przedstawił rektorom oraz latach przybrały formę niesformalizowa- Akademii Teologicznej ksiądz Adam
innym przedstawicielom nauki polskiej nych spotkań seminaryjnych w Pałacu Bi- Kubiś, a przede wszystkim Jan Paweł II
jeszcze w tym samym dniu w czasie spo- skupim przy ul. Franciszkańskiej 3, a na- wygłosili bardzo ważne przemówienia.
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ze względu na ciężki stan zdrowia Ojca
Świętego ta ósma z kolei Jego pielgrzymka do Ojczyzny najprawdopodobniej
będzie pielgrzymką ostatnią. Jan Paweł
II przyjechał wówczas, aby pożegnać się
z Ojczyzną. Przyleciał do Krakowa 16
sierpnia. Nazajutrz, 17 sierpnia, odwiedził
i konsekrował Sanktuarium Miłosierdzia
w Łagiewnikach. W drodze powrotnej

Archiwum KRASP

We wszystkich trzech przemówie- tom zawierający materiały sympozjum,
niach, ale głównie w wystąpieniu Jana jakie odbyło się w Castel Gandolfo
Pawła II, pojawiły się sprawy zasadnicze w sierpniu 1996 roku: Współcześni Słodla świata akademickiego, w tym – misji wianie wobec własnych tradycji i mitów,
Uniwersytetu i roli, jaką ma on pełnić zaś redaktor Rita Pagacz-Moczarska
w życiu każdego społeczeństwa. Ojciec w s p ó l n i e z r e d a k t o r e m A d a m e m
Święty z mocą podkreślił, że powoła- Michajłowem okolicznościowy, pięknie
niem Uniwersytetu jest służba prawdzie, zredagowany 4. numer „Alma Mater”.
jej odkrywanie i przekazywanie innym, Artyści Opery Krakowskiej oraz Kieale zarazem dowodził, że
Uniwersytet poprzez wysiłek
badawczy wielu dyscyplin naukowych stopniowo zbliża się
ku Prawdzie najwyższej, że
w prawdziwym uniwersytecie
można mówić o solidarności
różnych dyscyplin naukowych w służbie człowiekowi
i odkrywaniu coraz pełniejszej prawdy o nim samym
i o otaczającym go świecie,
o kosmosie. Znaczną część
swojego, trwającego ponad
40 minut, wystąpienia Ojciec
Święty poświęcił sprawie
posługi myślenia, czyli służbie prawdzie w wymiarze
społecznym. Przekonywał,
że każdy intelektualista, bez
względu na przekonania,
jest powołany do tego, by
kierując się tym wzniosłym
i trudnym ideałem, spełniał
funkcję sumienia krytycznego wobec tego wszystkiego,
co człowieczeństwu zagraża Zgromadzenie Plenarne KRASP; Politechnika Warszawska, 1999
lub go pomniejsza. Ale też
przypomniał, że każdy uczony powinien leckiej wykonali utwór Żegnaj Krzyżu
posiadać wrażliwość etyczną, że swoje Wawelski. Na zakończenie tego spoczynności powinien włączyć w duchowy tkania Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słoklimat niezbędnych cnót moralnych, jak wianki” zaśpiewał Najdostojniejszemu
szczerość, odwaga, pokora i uczciwość Gościowi Krakowiaka. Przed opuszczeoraz autentyczna troska o człowieka.
niem Collegium Maius Ojciec Święty
Pragnę jeszcze przypomnieć, że bez- przekazał Uniwersytetowi dar – obraz
pośrednio po uroczystości w kolegiacie św. Jana Kantego, nazajutrz zaś, 9 czerwśw. Anny odbyło się spotkanie Jana Pawła ca, odwiedził przy ul. Kanoniczej siedzibę
II z kilkusetosobową grupą pracowników Fundacji Świętego Włodzimierza oraz
i studentów UJ na dziedzińcu Collegium poświęcił otwartą tam kaplicę świętych
Maius. Ojciec Święty ponownie – po Borysa i Gleba. Dotarł również do Kliniki
1983 roku – modlił się w kaplicy św. Jana Kardiochirurgii CM UJ, gdzie powitali
Kantego, potem zaś na dziedzińcu Colle- Go pracownicy z prof. Antonim Dziatkogium Maius został powitany przez Chór wiakiem na czele, a także liczna gromada
Akademicki UJ piękną pieśnią Oremus pacjentów Kliniki, którzy szczęśliwie
pro pontifice. Reprezentanci wspólnoty przeszli w niej zabieg przeszczepu serca.
akademickiej wręczyli Ojcu Świętemu
I jeszcze kilka słów o ostatniej wizysymboliczne dary: rektor Aleksander Koj cie Jana Pawła II na UJ. Doszło do niej
album Orły nasze, prof. Antoni Jackow- w sierpniu 2002 roku. Wizyta ta miała
ski okolicznościowy numer czasopisma charakter symboliczny. Wszyscy zda„Peregrinus”, prof. Lucjan Suchanek wali sobie wówczas sprawę z tego, że

z Łagiewnik do kurii dotarł na tereny budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ.
Przed Biblioteką Papieskiej Akademii Teologicznej (budynek był wówczas w stanie
surowym) spotkał się z gronem kilkudziesięciu rektorów polskich. Przy tej okazji
rektor UJ wręczył Papieżowi komplet 13
tomów Złotej księgi Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Złotą Księgę Papieskiej
Akademii Teologicznej oraz Akademii
Rolniczej im. Hugona Kołłątaja, które to
uczelnie są wszak „córkami” Jagiellońskiej Wszechnicy. Na moją prośbę jako
rektora UJ Ojciec Święty pobłogosławił
powstający Kampus 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego. To była
ostatnia, ale jakże ważna – bo skierowana
w przyszłość – wizyta Jana Pawła II na
Uniwersytecie Jagiellońskim.

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999–2005
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Z DZIEJÓW UNIWERSYTECKIEJ KOLEGIATY
Rozmowa z księdzem infułatem Władysławem Gasidłą, prepozytem Kapituły Kolegiackiej
św. Anny w Krakowie, proboszczem parafii św. Anny w latach 1984–2012

Anna Wojnar

■ Wspomnienia z tamtej uroczystości noszę
w sercu do dziś, gdyż w dziejach uniwersyteckiej kolegiaty były to chwile szczególne.
Spotkanie w kościele św. Anny odbyło się
w ramach VI pielgrzymki Ojca Świętego
do Polski, trwającej 11 dni – od 31 maja
do 10 czerwca 1997. Papież odwiedził
wówczas aż 12 miejscowości: Wrocław,
Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Gniezno,
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Poznań, Kalisz, Częstochowę, Zakopane,
Ludźmierz, Duklę, Krosno i, oczywiście,
Kraków. Podczas tej pielgrzymki kanonizował błogosławioną Jadwigę Andegaweńską
i błogosławionego Jana z Dukli, beatyfikował także matkę Bernardynę Jabłońską
i matkę Marię Karłowską.
O tym, że Jan Paweł II często pielgrzymuje duchowo do kolegiaty św. Anny, bo
z tym kościołem wcześniej związany był jako
student, kapłan, a następnie jako biskup i kardynał, było powszechnie wiadomo, bo sam
w różnych sytuacjach wielokrotnie to podkreślał. Krakowski kościół, w którym spoczywa
św. Jan Kanty – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i patron ludzi nauki, przywoływał
w pamięci, między innymi, podczas spotkania
z rektorami polskich uczelni 4 stycznia 1996
w Watykanie. Los sprawił, że półtora roku
później tę upragnioną podróż do kolegiaty
mógł odbyć także osobiście, spotykając się
w niej jako głowa Kościoła katolickiego ze
Ksiądz infułat Władysław Gasidło
światem nauki i kultury z okazji 600-lecia
powstania Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pamiętam każdy szczegół z tamtej uroczystości. Tym bardziej
że od początku uczestniczyłem w przygotowaniach do tej dla nas
absolutnie wyjątkowej wizyty Ojca Świętego. W organizacji tego
wielkiego przedsięwzięcia ściśle współpracował z kolegiatą Uniwersytet Jagielloński. Za całość uroczystości odpowiadał ówczesny
prorektor UJ ds. ogólnych prof. Franciszek Ziejka, a łącznikiem
między kolegiatą i Uniwersytetem był ówczesny kierownik Działu
Organizacji UJ Jacek Layer. Współpraca układała się znakomicie,
dzięki czemu wszystko przebiegało planowo i zgodnie z procedurą.
Dodać trzeba, że w najbliższym otoczeniu, a także na terenie całej
świątyni o bezpieczeństwo wizytującego nas Papieża zabiegało
sporo rozmaitych służb.
Trudno opisać wzruszenie, jakie ogarnęło wszystkich zgromadzonych w kolegiacie gości, kiedy u progu świątyni pojawił
się Jan Paweł II. Przywitano go burzliwymi oklaskami, które
trwały 12 minut. Przerwano je dopiero, kiedy zabrzmiały słowa
hymnu Gaude Mater Polonia w wykonaniu dwóch połączonych
chórów – kolegiackiego Schola Cantorum Cracoviensis i Psalmodii z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
42 minuty trwało przejście Ojca Świętego od
głównego wejścia kolegiaty do ołtarza. To odBarbara Kańska-Bielak / Foto Garzyńska

□ Dwadzieścia lat temu, w niedzielę
8 czerwca 1997 w godzinach popołudniowych, po uroczystościach kanonizacyjnych błogosławionej Jadwigi Królowej
zorganizowanych na krakowskich Błoniach, do uniwersyteckiej kolegiaty św.
Anny z wyjątkową wizytą przybył Ojciec
Święty Jan Paweł II. Spotkał się tam
z przedstawicielami świata nauki i kultury z całej Polski. Ksiądz infułat, jako
proboszcz parafii św. Anny, pełnił wówczas
obowiązki gospodarza. Jak zapisał się
w pamięci Księdza infułata tamten dzień?

Uniwersytecka kolegiata
św. Anny w Krakowie

Jan Walczewski

Arturo Mari

cinek liczący zaledwie 40 metrów, ale Jan Paweł II
nie spieszył się, by go pokonać, chciał przywitać się
i zamienić kilka słów niemal z każdym z osobna.
Rektorzy szkół wyższych, a także przedstawiciele
świata kultury z całej Polski ustawieni byli w podwójnych rzędach po obu stronach głównego przejścia przez
kolegiatę. Za nimi stali członkowie senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej. W sumie w spotkaniu uczestniczyło około
800 osób, w tym 92 rektorów polskich uniwersytetów,
uczelni technicznych, medycznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, artystycznych i innych
oraz przedstawiciele władz państwowych.
Atmosfera była niesamowita. Ojciec Święty starał
się dostrzec każdego. Do niektórych mniej ośmielonych
Rozmowa Ojca Świętego z proboszczem parafii św. Anny księdzem Władysławem Gasidłą,
machał nawet ręką, zachęcając, by do niego podeszli. z tyłu sekretarz Papieża ksiądz Stanisław Dziwisz; dziedziniec kolegiaty, 8 czerwca 1997
Z wieloma osobami krótko rozmawiał. Pamiętam, że
jeden z profesorów ustąpił miejsca jakiemuś obcokrajowcowi, by grobie św. Jana Kantego. Przywołałem też takie wspomnienie,
ten mógł przywitać się z Papieżem. I faktycznie Ojciec Święty że kiedy w 1983 roku Jan Paweł II otrzymywał doktorat honoris
podał mu rękę, ale zaraz potem poprosił też tego profesora. Często causa UJ, to wchodzącemu do Collegium Maius Ojcu Świętemu
mówi się, że Jan Paweł II wszystkich dostrzegał. I faktycznie coś mogliśmy z księdzem biskupem Janem Pietraszką tylko pomachać, stojąc na stopniach kolegiaty.
w tym było.
Ksiądz kardynał był jednak wtedy nieprzejednany i w charakTo przejście Ojca Świętego przez naszą barokową, wtedy już
terystyczny dla siebie sposób odpowiedział krótko: „Wizyta
prawie w całości odnowioną, świątynię było więc bardzo
w kolegiacie nie jest przewidziana. Jest Wawel”. Później
przejmujące, wzruszające i piękne.
trzeba było jeszcze trochę za tym chodzić. Ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło.
□ Kolegiata św. Anny okazała się doskonałym
miejscem na spotkanie Ojca Świętego ze
□ Trwające prawie dwie godziny spotkanie
światem nauki. Ale we wstępnym programie
Jana Pawła II z rektorami i przedstawicielami
tej papieskiej wizyty w Krakowie początkokultury było transmitowane na cały świat...
wo w ogóle nie brano tej świątyni pod
uwagę...
■ Wreszcie Ojciec Święty stanął przed sarkofagiem, w którym spoczywają relikwie św.
■ To prawda. Kiedy podczas Rady
Jana z Kęt – kapłana, wychowanka i profeKapłańskiej, 22 kwietnia 1996, ksiądz
sora Akademii Krakowskiej.
kardynał Franciszek Macharski ogłoJak wcześniej zostało ustalone z ówsił wstępny program VI papieskiej
czesnym mistrzem papieskich ceremonii
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski,
liturgicznych Piero Marinim, Tabernakulum
spotkanie z przedstawicielami świata
ustawione zostało przy konfesji św. Jana
nauki było planowane na Wawelu. Ta
Kantego. Bo tam, gdzie znajduje się ołtarz,
wiadomość bardzo mnie wówczas zmarstanął fotel dla Ojca Świętego. Chodziło
twiła. Zapytałem wtedy kardynała, czy
o to, by Sanctissimum nie znalazło się za
faktycznie nie ma już szans, by Ojciec
plecami Papieża. Po jego prawej stronie
Święty odwiedził kolegiatę. Próbowałem
siedział kardynał Franciszek Macharski,
przedstawić odpowiednie argumenty,
a po lewej sekretarz stanu kardynał Angelo
powołując się nie tylko na związki PaSodano oraz prefekt Watykańskiej Kongrepieża z kościołem św. Anny, ale także
gacji Wychowania Katolickiego kardynał
na jego powiązania z Uniwersytetem
Pio Laghi.
Jagiellońskim. Akcentowałem wreszcie
W imieniu zebranych przemawiali
wielowiekowy związek kościoła św.
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Anny z Uniwersytetem, co predyspoAleksander Koj oraz rektor Papieskiej
nowało kolegiatę do wizyty Ojca
Akademii Teologicznej w Krakowie ksiądz
Świętego z okazji jubileuszu 600-lecia
prof. Adam Kubiś. Rektor Aleksander Koj,
erygowania Wydziału Teologicznego
Tablica znajdująca się na fasadzie kościoła,
witając Jana Pawła II w murach Kolegiaty
na tej uczelni. Powiedziałem też, że
upamiętniająca wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II
w kolegiacie św. Anny; projekt i wykonanie
Akademickiej Świętej Anny podkreślił, że
przecież Ojciec Święty i tak będzie
prof. Czesław Dźwigaj
to historyczna chwila. Zaznaczył, że Jan
na Wawelu, w związku z kanonizacją
błogosławionej Jadwigi, a teraz nadarza się wreszcie okazja, by Paweł II – najdostojniejszy doktor honoris causa wszystkich
mógł – już nie tylko duchowo, ale osobiście – pomodlić się przy wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, „powraca do swej
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świątyni jak do swego domu”. Ksiądz prof. Adam
powiedział, że tę drogę przejdzie sam, bo praKubiś w swoim, wystąpieniu, między innymi,
gnie przypomnieć sobie trasę, którą wcześniej
podziękował Ojcu Świętemu za przekształczęsto przemierzał, kiedy bywał na plebanii,
cenie w 1981 roku Krakowskiego Wydziału
sprawując w kolegiacie różne funkcje.
Teologicznego w Papieską Akademię TeoSzliśmy pomalutku. Cała świta za
logiczną w Krakowie.
nami. Ojciec Święty wspominał i pytał
Wielkie wrażenie na zgromadzonych
o różnych ludzi, których pamiętał z daww kolegiacie uczonych oraz ludziach ogląnych lat. Kiedy doszliśmy do progu
dających na całym świecie to spotkanie za
najstarszego uniwersyteckiego gmachu,
pośrednictwem telewizji satelitarnej zrobiło
przekazałem Ojca Świętego rektorowi
wspaniałe, wielowątkowe przemówienie,
Aleksandrowi Kojowi. W Collegium Maius,
które wygłosił Ojciec Święty. Podzielił się
jak wiadomo, Papież pomodlił się w kaplicy
w nim swoimi refleksjami dotyczącymi 600-lecia
św. Jana z Kęt, a następnie spotkał się z kolejną
Wydziału Teologicznego, wspominał zasłużonych dla
grupą pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego
niego profesorów. Ale nie tylko. Przede wszystkim mówił
i Papieskiej Akademii Teologicznej.
o roli uniwersytetu w kulturze i w życiu społecznym,
o tym że „powołaniem każdego uniwersytetu jest
□ Dla upamiętnienia wizyty Ojca Świętego
służba prawdzie”, że bycie pracownikiem
w kolegiacie św. Anny z inicjatywy Księdza
nauki zobowiązuje do szczególnej troski
Infułata (staraniem Rzymskokatolickiej
o rozwój własnego człowieczeństwa, że
Parafii Kolegiaty Świętej Anny) został
„każdy intelektualista bez względu na
wybity okolicznościowy medal. Ponadto
przekonania jest powołany do tego, by
na fasadzie kolegiaty umieszczono pakierując się wzniosłym i trudnym ideałem,
miątkową tablicę z brązu, którą 20 paźspełniał funkcję sumienia krytycznego
dziernika 1998 roku poświęcił kardynał
wobec wszystkiego, co człowieczeństwu
Franciszek Macharski.
zagraża lub je pomniejsza”.
Dla wielu uczonych to spotkanie było
■ Bardzo chciałem, aby po tych wyjątkoukoronowaniem wszystkich innych spotkań.
wych odwiedzinach Ojca Świętego, oprócz
Pełny tekst przemówienia Papieża, jak również
pięknych wspomnień uczestników tego wywystąpienia obu rektorów zostały opublikowadarzenia, pozostały też jakieś trwałe pamiątki
Awers i rewers medalu upamiętniającego
wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II
ne w księdze Ojciec Święty na Uniwersytecie
materialne. Medal, wybity przez Mennicę
w kolegiacie św. Anny w Krakowie,
Jagiellońskim, wydanej w 1998 roku nakładem
Państwową z okazji wizyty Ojca Świętego
wybitego przez Mennicę Państwową;
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
w kolegiacie św. Anny, został zaprojektoprojekt prof. Czesław Dźwigaj
wany przez prof. Czesława Dźwigaja
□ Po zakończeniu uroczystości Ojciec
z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Święty wpisał się do Księgi PamiątkoNa jednej stronie przedstawione zostały
wej i spotkał z księżmi pracującymi
wizerunki św. Piotra i Jana Pawła II oraz
w Kolegiacie. Ksiądz infułat, pełniący
napis: IOANNES PAULUS PP II IN
wówczas funkcję proboszcza Parafii
ECCLESIA COLLEGIATA S.ANNAE,
Świętej Anny wręczył Ojcu Świętemu
CRACOVIAE 8 VI 1997, na drugiej,
starodruk autorstwa księdza Alojzeoprócz napisu: ECCLESIA COLLEGIAgo Józefa Putanowicza zatytułowany
TA S.ANNAE CRACOVIAE RENOŻycie, cuda i dzieje kanonizacji Świętego
VANDA RENOVATA i daty MCMXC
Jana Kantego wydany w Krakowie
MCMXCVII, widać również dostojny
w 1780 roku. Czy wtedy był jeszcze
gmach kolegiaty oraz herb Jana Pawła II.
czas na rozmowę z Papieżem?
Tablica upamiętniająca wydarzenie,
będąca również dziełem prof. Czesława
■ W zakrystii przywitałem Ojca ŚwięDźwigaja, znajduje się na frontonie
tego bardzo krótko, wiedząc, że czas,
kościoła. Widnieje na niej fragment
który zostanie, wykorzysta na spotkanie
przemówienia Ojca Świętego wygłoz księżmi i pracownikami parafii. Tak
szonego w Watykanie 20 października
też się stało. Z każdym z nich zamienił
1982: Przy relikwiach świętego Jana
parę zdań.
z Kęt w akademickim kościele świętej
Okazję do dłuższej rozmowy z OjAnny w Krakowie od pokoleń skupia
cem Świętym miałem natomiast, idąc
się życie uniwersyteckie – wiedza i mąwraz z nim z zakrystii, przez dziedziniec
drość szuka przymierza ze świętością
kolegiaty do Collegium Maius, bo kieoraz napis informujący, że Jan Paweł II
dy w trosce o bezpieczeństwo Papieża
modlił się w kolegiacie 8 czerwca 1997
przyjechał po niego papamobile, on
roku. W tablicę wkomponowano także
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Podarowana przez Ojca Świętego cegła
jubileuszowa z Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra
w Rzymie, wmurowana 5 stycznia 1999 w kaplicy
Zdjęcia z Krzyża w kolegiacie św. Anny

□ Czy oprócz wpisu do Księgi Pamiątkowej w kolegiacie znajdują się
jeszcze jakieś inne pamiątki związane
z Janem Pawłem II?
■ W kaplicy św. Jana z Kęt znajduje się
świeca przekazana 5 października 1994
przez Ojca Świętego z jego prywatnej
kaplicy, z prośbą o modlitwę. W kolegiacie jest też podarowany przez niego ornat, w którym
odprawiał mszę świętą 31 grudnia 1998, a także cegła jubileuszowa z Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra w Rzymie,
którą otrzymałem od Papieża, kiedy byłem u niego z wizytą
niedługo po otwarciu Roku Jubileuszowego. Cegła, oczywiście z odpowiednim napisem i oprawą wykonaną także
przez Czesława Dźwigaja, została wmurowana 5 stycznia
1999 w kaplicy Zdjęcia z Krzyża.
Od Ojca Świętego otrzymałem też stułę wykonaną
z okazji 50-lecia jego kapłaństwa. Mam też piuskę z autografem Jana Pawła II i replikę noszonego przez niego krzyża. We
wnętrzu tego krzyża, który można otworzyć, znajduje się fragment
sutanny Ojca Świętego, w której po raz pierwszy pokazał się po
wyborze na Stolicę Piotrową. Mam tę relikwię, dzięki siostrom
sercankom, które wówczas gospodarowały w Watykanie.
□ Kardynał Karol Wojtyła przychodził też do kolegiaty incognito...

■ Kiedy byłem na trzecim roku studiów Karol
Wojtyła, wówczas biskup pomocniczy, był
moim profesorem. Na wykłady przychodził

Archiwum prywatne ks. Władysława Gasidły

■ To prawda. Czasem modlił się w skupieniu przy grobie św. Jana
z Kęt, a czasem siadał w konfesjonale i spowiadał. Ten konfesjonał
jest dziś, oczywiście, oznaczony odpowiednią tabliczką.
Oficjalnie, przy wielu okazjach kardynał
odprawiał tu mszę świętą, prowadził rekolekcje
dla studentów. Jako papież często nawiązywał
do wydarzeń i osób związanych z kolegiatą. Tak
było, na przykład, 13 października 1985, kiedy
zagrożona była w Polsce autonomia uczelni.
Podczas audiencji dla Polaków, tydzień przed
uroczystością św. Jana z Kęt, mówił: „Módlcie
się za polskie uniwersytety”.
□ Dla Księdza spotkanie z Ojcem Świętym
w kolegiacie miało szczególny wymiar również dlatego, że przecież to właśnie z rąk
arcybiskupa Karola Wojtyły w Archikatedrze na Wawelu 11 kwietnia 1965 roku, po
ukończeniu studiów na Papieskim Wydziale
Teologicznym w Krakowie, otrzymał Ksiądz
święcenia kapłańskie. Tych spotkań z arcybiskupem, a potem kardynałem Karolem
Wojtyłą było więcej. Które z nich najmocniej
pozostały w pamięci Księdza i dlaczego?

zawsze skupiony. Miał wtedy czarne
włosy i nosił okulary. Był trochę przygarbiony, najczęściej w płaszczyku lodenowym. Wykładał podstawy teologii
moralnej, czyli etyki. Nie były to łatwe
tematy, a filozoficzny język, jakim się
posługiwał, sprawiał nam dodatkowy
problem, czasem więc siedzieliśmy
na tych zajęciach jak na tureckim kazaniu. Nie mieliśmy przecież żadnych
podręczników ani przygotowania ze
szkoły średniej. Do egzaminów uczyReplika krzyża
liśmy się ze skryptów, które powstanoszonego przez
wały z notatek sporządzanych przez
Jana Pawła II. W jego
najlepszych studentów, a następnie
wnętrzu znajduje się
autoryzowanych przez wykładowcę.
fragment sutanny
Ojca Świętego,
Po wprowadzeniu przez niego popraw której po raz
wek całość przepisywano przez kalkę
pierwszy pokazał się
na maszynie i w ten sposób powstawały
po wyborze na Stolicę
całe serie. Notabene skrypt z wykładów
Piotrową
Karola Wojtyły przechowuję na pamiątkę do dziś.
W przerwie wykładu biskup Wojtyła nigdzie nie wychodził
na odpoczynek czy na kawę. Dyskretnie odwracał się w stronę
okna i oddawał się modlitwie. Widać było, że nie lubił marnować
czasu i ciągle coś sobie w głowie układał. Miał doskonałą pamięć.
Przekonaliśmy się o tym już na pierwszych wykładach. Bardzo
nas zaskoczył, bo już w drugim tygodniu znał wszystkich po
imieniu i nazwisku. To było niesamowite i nie zdarzało się innym
profesorom.
Z czasów Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, do którego wstąpiłem w 1959 roku, zapamiętałem też sytuację, kiedy przed Świętami Bożego Narodzenia
zablokował nam, klerykom, wyjazd do domów. Powiedział wtedy:
Rita Pagacz-Moczarska

wizerunek Ojca Świętego oraz statuetki
św. Anny i św. Jana z Kęt.

Arcybiskup Karol Wojtyła udziela święceń kapłańskich diakonowi Władysławowi Gasidle;
Archikatedra Wawelska,11 kwietnia 1965
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kretnie dawał tylko do
zrozumienia, że w razie potrzeby mogę
się do niego w każdej chwili zwrócić.
I to było wspaniałe.
Sprawiał, że czułem
się pewnie, wiedząc,
że w każdej trudnej
sprawie zawsze znajdę
w nim oparcie. Kardynał Karol Wojtyła
wierzył i ufał ludziom,
dawał im pole do samodzielnego działania
i nie narzucał swej
Pamiątkowe zdjęcie z pierwszej komunii
woli. Pamiętam, jak
świętej; Kęty 1951
kiedyś zapytałem go
czy mógłbym wykonać powierzone mi zadanie po swojemu.
Odpowiedział mi wtedy: „Władziu, ty się mnie nie pytaj, ale jak
tylko możesz, to rób”. W wielu sytuacjach dawał mi wolną rękę,
między innymi w kwestii nominacji na dekanalnych duszpasterzy
rodzin w diecezji, ja przygotowywałem listy, a on je podpisywał.
Wyznawał bowiem zasadę, że skoro ktoś został już przez niego
wybrany do jakiejś misji, to trzeba pozwolić, by mógł być sobą
i działać według własnej wizji.
Nigdy się nie wywyższał. Kiedyś poprosiłem go, by napisał
list do diecezji na Tydzień Miłosierdzia. Było to w październiku
1978 roku, tuż przed tym, jak wybrano go na papieża. Po jakimś
czasie wezwał mnie do siebie i powiedział: „Przeczytaj to, i powiedz mi, czy o to ci chodziło”. Taki był właśnie.
Nie lubił szpiegowania i donosicielstwa. Kiedy przychodzili
do niego „życzliwi”, którzy tym się zajmowali, kardynał w ogóle
nie brał ich słów pod uwagę.
Lubił natomiast słuchać i zadawać pytania. Przekonałem się
o tym, gdy odwiedzałem go już jako Ojca Świętego w Watykanie.
Zawsze o coś wypytywał. A to o sytuację w Polsce, a to o problemy w diecezji... Miał umysł syntetyczny. Chodziło mu o to,
by mieć jak najwięcej różnych opinii na jakiś temat, bo potem
z tych wszystkich spotkań i relacji różnych osób układał sobie
obraz danej sytuacji, jakby jakąś mozaikę z kamyków.

Franciszek Krawiec

Franciszek Krawiec

Archiwum prywatne ks. Władysława Gasidły

„Jak jesteście w seminarium,
to jesteście moi”. To było
takie wymowne i trudno było
z tym polemizować.
Z arcybiskupem, a potem
z kardynałem Wojtyłą miałem kontakt również w latach
1965–1969, kiedy w będącej
niegdyś wsią uniwersytecką
parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Luborzycy, po
święceniach, pełniłem służbę
kapłańską jako wikariusz.
A także w latach 1969–1973,
kiedy byłem wikariuszem parafii Królowej Polski w Nowej Hucie-Bieńczycach,
Mały Władysław Gasidło na rękach gdzie duszpasterzowanie
swojej mamy; Nowa Wieś, 1942 odbywało się pod gołym
niebem, bo nie było jeszcze ani kościoła, ani plebanii, a księża
mieszkali przy rodzinach najczęściej w blokach jako sublokatorzy.
Ksiądz kardynał kontakt z księżmi chciał mieć na bieżąco.
Znał wszystkich doskonale, zarówno starszych, jak i młodszych.

Ks. Stanisław Gałuszka

Przed domem rodzinnym; w środku ks. Władysław Gasidło, pierwsza z lewej
jego siostra Krystyna z synem Krzysztofem, obok mama Anna; pierwszy z prawej
szwagier Stefan z synem Wiesławem, obok tata Jan Kanty

□ Kiedy pracował Ksiądz Infułat w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, gdzie
najpierw pełnił funkcję referenta (1973–1975), a następnie
diecezjalnego duszpasterza rodzin (1975–1977) i dyrektora
Wydziału Duszpasterstwa Rodzin (1977–1997), spotykał
Ksiądz kardynała Wojtyłę bardzo często. Jaki był na co
dzień?
■ Nasze biuro znajdowało się w bliskim sąsiedztwie mieszkania księdza kardynała. Jeśli więc nie były to kontakty
bezpośrednie, to takie „przez drzwi”. Czasem dochodziły do
niego odgłosy naszych burzliwych dyskusji na temat życia.
Wtedy następnego dnia pytał mnie: „Co wy tam w tym biurze
wyrabiacie?”. Tak naprawdę jednak doskonale wiedział, co
się u nas dzieje, nie musiałem nic mówić. Tym pytaniem dys-
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Zespół duszpasterski z księdzem proboszczem Józefem Gorzelanym na fundamentach budującej się świątyni Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie
Bieńczycach; 1973

□ Jak wyglądał egzamin u kardynała Karola Wojtyły?

Franciszek Krawiec

w 1963 roku. Odpowiedź, której mu wtedy
udzieliłem, spodobała
mu się. Później okazało
się, że to, o czym wtedy podczas egzaminu
rozmawialiśmy, było
dla mnie w jakimś sensie prorocze, bo przecież jako kapłan przez
wiele lat związany byłem z duszpasterstwem
rodzin, a potem temu
właśnie zagadnieniu
poświęciłem kilka publikacji.

Ksiądz Władysław Gasidło udziela prymicyjnego
błogosławieństwa swoim rodzicom

■ To nie był tradycyjny
egzamin, na którym profesor zadaje pytanie i czeka na odpowiedź.
Jemu nie chodziło o to, by student wykuł skrypt na pamięć. Zależało mu na rozmowie. Z niej wnioskował czy uczeń rozumie
to, o czym mówi, czy potrafi samodzielnie myśleć, badał, jakim
kto jest człowiekiem. Dlatego trudno było do końca przewidzieć,
jak ta rozmowa zostanie oceniona.

Barbara Kańska-Bielak / Foto Garzyńska

Ks. Stanisław Gałuszka

Ks. Stanisław Gałuszka

W tym miejscu trzeba przypomnieć, że cały program duszpasterstwa rodzin stworzył właśnie arcybiskup Wojtyła. Tę pracę rozpoczął
jako duszpasterz studentów w kościele św. Floriana, prowadząc tam
wykłady na temat etyki rodzinnej, etyki małżeńskiej. Kiedy w 1958
roku został biskupem, to zajął się tą problematyką w całej diecezji
w szerszym zakresie. Z biegiem lat program duszpasterstwa rodzin
przeniknął też do innych diecezji, by ostatecznie objąć całą Polskę.
W 1980 roku na temat rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym biskupi obradowali podczas Synodu, którego owocem stała się
adhortacja apostolska Jana Pawła II Familiaris consortio, wydana
w 1981 roku. W tym dokumencie zawarte zostały przemyślenia Papieża na ten temat, wcześniej sprawdzone w praktyce w Krakowie
i nadal aktualne w Kościele Katolickim.
Zresztą takich
spraw, które kardynał
Karol Wojtyła przywiózł z Krakowa do
Rzymu, było więcej,
na przykład słynne
audiencje środowe na
temat rodziny. Książka Mężczyzną i niewiastą stworzył ich
ukazała się – co prawda – po wygłoszeniu
w latach 1979–1984
przez Jana Pawła 130
katechez poświęconych teologii ciała,
ale tak naprawdę powstała pod Wawelem. To była nie tylko
ważna, ale i odważna
Duszpasterstwo pod gołym niebem na placu
książka. Podobnie
kościelnym w Bieńczycach
zresztą jak Miłość
i odpowiedzialność, która ukazała się w Krakowie w 1960 roku.
W tych publikacjach kardynał Wojtyła bez pruderii poruszał ważne zagadnienia dotyczące miłości kobiety i mężczyzny i zaczął
jasno stawiać zasady. Zresztą ta problematyka często pojawiała się
w jego twórczości. Niektórzy moraliści mieli mu za złe, że pewne
tematy traktował w tych pracach zbyt śmiało. Ale te książki były
bardzo potrzebne, rozwiązywał w nich kwestie nurtujące
wiernych od wielu lat.
Na przykład mistrzów
życia wewnętrznego spierających się o to, co jest
ważniejsze: małżeństwo czy
dziewictwo, Jan Paweł II
pogodził jednym krótkim
stwierdzeniem: że mają
wartość komplementarną.
Zaznaczył, że w życiu Kościoła oba te stany uzupełniają się wzajemnie.
Pamiętam, że o to właśnie zapytał mnie na egzamiKsiądz Władysław Gasidło; 1978
nie, który zdawałem u niego

Chrzty na placu kościelnym w Nowej Hucie Bieńczycach,
po prawej ks. Władysław Gasidło

Dla nas, kleryków biskup Karol Wojtyła był wielkim autorytetem, imponował nam swoją mądrością, postawą duchową
i stosunkiem do drugiego człowieka.
□ Z kolegiatą św. Anny jest Ksiądz Infułat nierozerwalnie
związany od 44 lat. Do parafii św. Anny w Krakowie został
Ksiądz skierowany – po studiach podyplomowych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie w Instytucie
Liturgicznym i w Instytucie Teologii Rodziny – w 1973 roku,
gdzie najpierw przez 11 lat pełnił posługę jako wikariusz,
a w 1984 roku, po przejściu na emeryturę biskupa Jana
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Ks. Stanisław Gałuszka

Kardynał Stefan Wyszyński w rozmowie z księdzem Władysławem Gasidłą
na Wałach Jasnogórskich; 3 maja 1973
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Pamiątkowy autograf od kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ks. Piotr Guzik

Rita Pagacz-Moczarska

■ Kolegiata św. Anny jest dla mnie szczególnym miejscem z wielu powodów. Najpierw dlatego, że moja mama miała na imię
Anna, ojciec natomiast miał na imię Jan Kanty, bo w naszych
stronach dotąd jeszcze nadawane są takie imiona.
Zawsze więc czułem się tu jak u siebie w domu. Po święceniach to właśnie tu, przy konfesji św. Jana z Kęt, 12 kwietnia
1965 odprawiłem pierwszą mszę świętą.
Nad głównym wejściem do kolegiaty św. Anny widnieje łacińskie motto świątyni autorstwa księdza Sebastiana Piskorskiego, na które mało kto zwraca uwagę. W tym miejscu chciałbym
je więc przytoczyć w tłumaczeniu na język polski: Anno! Matko
Matki Boskiej, ten kościół
wspaniały/ Bogu w Trójcy
Najświętszej, za nas oddaj
cały,/ w którym Ty Panią,
Jan Kanty kościelnym,/
Cała tu świętość razem
związkiem nierozdzielnym.
Te słowa księdza Sebastiana
Piskorskiego przetłumaczone przez Piotra Hiacynta
Pruszcza doskonale wprowadzają w niepowtarzalną
atmosferę tego miejsca.
Święta Anna jest patronką
rodziny, a św. Jan Kanty
patronem naukowców i środowiska akademickiego,
mającym pod swoją opieką
uczonych, prostych, biednych i bogatych.
Mury kolegiaty przekroczyłem po raz pierwszy jako
Pierwsza karta książki prof. Karola Estreichera uczeń siódmej klasy szkoły
z pamiątkową dedykacją dla księdza Władysława Gasidły z 20 października 1973 podstawowej w 1955 roku.
Wtedy nasz ksiądz katecheta zabrał całą klasę na wycieczkę do Krakowa. Oprócz kolegiaty
pokazał nam również Collegium Novum i okno sali, w której
miał zajęcia, studiując teologię jeszcze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ksiądz zaprowadził nas także przed Collegium Maius,

oczarska

Pietraszki, został Ksiądz jego następcą na probostwie. Czy
pamięta Ksiądz, kiedy po raz pierwszy stanął w murach tej
pięknej i wyjątkowej dla Księdza świątyni?

gdzie przez okno zaglądaliśmy do mieszkania św. Jana Kantego.
Niestety, nic nie mogliśmy zobaczyć, bo okno było zasłonięte.
Wtedy jeszcze nie wiedziałem dlaczego. Nie miałem też pojęcia,
jak ważne stanie się dla mnie to miejsce w przyszłości. Później
dopiero dowiedziałem się, że mieszkanie to od 1767 roku pełniło
funkcję kaplicy, gdzie raz w roku, 20 października, w imieniny
świętego, z zasady proboszcz parafii św. Anny odprawiał mszę
świętą. Ten piękny zwyczaj, przerwany tylko podczas okupacji
niemieckiej, udało się utrzymać nawet w okresie PRL, w czasie
walki reżimu z Kościołem. Dlatego przez długie lata nie można
było się z tym afiszować.
Od czasu tamtej wycieczki jeździłem do Krakowa już sam prywatnie. Pierwsze kroki zawsze najpierw kierowałem do kościoła
św. Anny, do św. Jana Kantego, a następnie pod to wspomniane
okno. Wtedy to były dla mnie miejsca, do których najbardziej
mnie ciągnęło. Takiej siły przyciągania nie miał wówczas dla
mnie nawet Wawel czy kościół Mariacki.

Święty Jan Kanty w mojej rodzinnej parafii był bardzo dobrze
znany, nie tylko dlatego, że pochodził z Kęt, a więc z moich
rodzinnych stron. Ale też dlatego, że był profesorem Akademii
Krakowskiej. O tym świętym po raz pierwszy usłyszałem od mojej
mamy, kiedy byłem dzieckiem. Mama dużo mi o nim opowiadała,
między innymi to, że był bardzo pracowity. Pewnie też dlatego
jego postać tak mocno zapadła mi w pamięć i w serce. Jestem
mamie za to bardzo wdzięczny.
Kult św. Jana Kantego rozpoczął się zaraz po jego śmierci
w 1473 roku, ale na publiczny kult zezwolił dopiero ponad 200 lat
później papież Klemens X.
Kanonizacja odbyła się
w roku 1767. W tym miejscu warto zaznaczyć, że
w 2017 roku, dokładnie 16
lipca, od tamtego wydarzenia minęło 250 lat. Z tej
okazji w kolegiacie odbyła
się piękna uroczystość, której gospodarzem był obecny
proboszcz parafii św. Anny
ksiądz prof. Tadeusz Panuś.
Ksiądz infułat Władysław
Gasidło podczas mszy w kaplicy
św. Jana z Kęt; 2000

■ Można tak to ująć. Bo tamtego dnia po raz pierwszy, jeszcze
jako wikary, odprawiłem mszę świętą w kaplicy św. Jana Kantego
w Collegium Maius. Poprosił mnie o to ksiądz biskup Jan Pietraszko, ówczesny proboszcz parafii św. Anny. Od tego czasu
celebrowałem tę uroczystość nieprzerwanie aż do 20 października
2012, dopóki nie przeszedłem na emeryturę. Warto przypomnieć,
że w tej kaplicy dwukrotnie modlił się papież Jan Paweł II: 22
czerwca 1983 roku, kiedy Uniwersytet Jagielloński uhonorował
go tytułem doktora honoris causa, i właśnie 8 czerwca 1997, po
spotkaniu z polskim środowiskiem akademickim w kolegiacie
św. Anny.
Po tej mojej pierwszej mszy odprawionej 20 października
1973 roku od prof. Karola Estreichera otrzymałem na pamiątkę
jego książkę o Collegium Maius wraz z dedykacją. Dowiedziałem
się wtedy, że poprzez swoją babkę, z domu Grabowską, także był
związany z Kętami. Profesor prosił mnie, abym zawsze odprawiał
te msze w języku profesorskim, czyli po łacinie. W czasach PRL
to właśnie on pilnował, by okno do kaplicy było zawsze zasłonięte, gdyż – jak już nadmieniłem – wtedy nie można było się
z tym obnosić. Chodziło o to, by ten piękny zwyczaj przetrwał.
Wspominając prof. Estreichera, trzeba też dodać, że przy odnowie Collegium Maius robił wszystko, aby miejsce zamieszkania
św. Jana Kantego, niegdyś składające się z dwóch izb, zostało

Arturo Mari

□ Można więc pokusić się o stwierdzenie, że dzięki św. Janowi
Kantemu zacieśniły się więzy Księdza z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zwłaszcza po wydarzeniu, które miało miejsce
20 października 1973 roku...

Podczas spotkania z Ojcem Świętym w Watykanie; 1977

zachowane. Był niesamowitym człowiekiem.
Kiedy opowiadał, można go było słuchać godzinami. W tym miejscu warto jeszcze przypomnieć
też pewną uniwersytecką anegdotę – opisaną
przez prof. Stanisława Waltosia w przedmowie
do albumu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sfery i cienie ze zdjęciami Andrzeja
Nowakowskiego – kiedy to tuż przed przybyciem
Jana Pawła II do Collegium Maius 22 czerwca
w 1983 ubrany w togę prof. Karol Estreicher ukrył
się w znajdującym się w kaplicy wielkim eklektycznym fotelu, przypominającym konfesjonał.
Jak zareagował Ojciec Święty na widok byłego
dyrektora Muzeum UJ – nie wiadomo, bo wtedy,
zgodnie z decyzja BOR-u, nikt oprócz Papieża do
kaplicy nie miał prawa wstępu. Ówczesny rektor
Uniwersytetu prof. Józef Andrzej Gierowski wraz
z prorektorami czekali w sieni.
□ Dowodem bardzo dobrych i bliskich relacji
Księdza Infułata z Uniwersytetem Jagiellońskim jest fakt, że uczelnia, dziękując Księdzu za
pracę i wspólnie realizowane przedsięwzięcia,
uhonorowała Księdza różnymi wyróżnieniami.
Władze Collegium Medicum UJ przyznały
Księdzu Złoty Medal Świętej Jadwigi upamiętniający 600-lecie odnowienia Akademii Krakowskiej, srebrny medal Medica Cracoviensis
2000 upamiętniający 600-lecie odnowienia
Akademii Krakowskiej oraz brązowy medal
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w związku z jego nominacją na administratora parafii św. Anny
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upamiętniający powrót wydziałów medycznych
do Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999). Ponadto
w 2004 roku za wieloletnią posługę Uniwersytetowi medalem Merentibus wyróżniona została
kolegiata św. Anny, Księdza natomiast Uczelnia
uhonorowała odznaką Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Arturo Mari

■ Kościół św. Anny ściśle związał z Akademią
Krakowską król Władysław Jagiełło w 1418 roku,
nadając Uniwersytetowi prawo patronatu nad tym
parafialnym kościołem. W przyszłym roku minie
600 lat od tamtego wydarzenia! O związkach Kolegiaty z Uniwersytetem Jagiellońskim na przestrzeni
dziejów świadczą liczne epitafia znajdujące się
w świątyni, upamiętniające, między innymi, rektorów Uniwersytetu: autora wielu dzieł teologicznych
i biografii św. Jana z Kęt księdza prof. Adama
Opatowczyka (†1647), wspomnianego już poetę
i pisarza religijnego prof. Sebastiana Piskorskiego
(†1707), prof. Jana Józefa Rygalskiego (†1779),
rzymskiego promotora kanonizacji św. Jana z Kęt
księdza Antoniego Żołędziowskiego (†1783), prof.
Alojzego Rafała Estreichera (†1852), a także profesora pierwszej w Polsce Katedry Chirurgii w Krakowie Rafała Józefa Czerwiakowskiego (†1816),
historyka prawa, rzecznika walk o niepodległość
Polski prof. Zygmunta Helcla (†1870) czy architekta, projektanta, między innymi, Collegium Novum
i kościoła ss. Felicjanek w Krakowie Feliksa Księżarskiego (†1884).
Miejsce pochówku profesorów Uniwersytetu
znajdowało się dawniej pod nawą boczną świątyni.
Jej podziemia nie zostały dotąd zbadane. Trudno
więc ustalić, kto został tam pochowany.
Jeśli natomiast chodzi o moje relacje z Uniwersytetem, to muszę podkreślić, że przez wszystkie lata
List od Ojca Świętego do księdza Władysława Gasidły z 2 lutego 1995 mojego probostwa w parafii św. Anny współpraca
w podziękowaniu za książkę Z zagadnień etyki małżeńskiej i rodzinnej pomiędzy uczelnią a kolegiatą układała się znakomicie. Duża w tym zasługa rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
takich jak Józef Andrzej Gierowski, Aleksander Koj, Andrzej
Pelczar, Franciszek Ziejka
i Karol Musioł, a obecnie
Wojciech Nowak. Z ich
strony zawsze spotykałem się ze zrozumieniem,
życzliwością i szacunkiem
do kolegiaty, za co jestem
im ogromnie wdzięczny.
□ W parafii św. Anny
jako proboszcz pracował
Ksiądz 28 lat. Jak podsumowałby Ksiądz te lata?

Pożegnanie Ojca Świętego na dziedzińcu Kurii przy ul. Franciszkańskiej 3;
10 czerwca 1997
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■ Starałem się, najlepiej
jak potrafiłem, robić to, co
do mnie należało. Słynny
kaznodzieja biskup Jan

Ks. Józef Guzdek

Ks. Józef Guzdek

Pietraszko, którego kazania znane były w całym Krakowie,
a także moi parafianie postawili mi wysoko poprzeczkę, za
co bardzo im dziękuję. Aby sprostać wszystkim wyzwaniom, musiałem solidnie pracować. Na początku najbardziej stresujące były dla mnie właśnie te kazania. Biskup
Pietraszko wprawdzie nigdy nie zwracał mi uwagi, ale miał
u siebie w mieszkaniu głośnik. Wiedziałem więc, że może
słuchać moich homilii, nawet gdy nie było go w kościele.
W kolegiacie rozwijało się duszpasterstwo akademickie, wprawdzie ja nie zajmowałem się tym bezpośrednio,
ale pieczę nad tym trzeba było sprawować, tym bardziej
że studenci byli i są bardzo wymagający. Proboszcz jest
gospodarzem miejsca i musi rozwiązywać wszystkie
problemy, które się pojawiają, zarówno te duchowe, jak
i materialne. Bo chociaż, tak naprawdę, nie jest to jego Proboszcz parafii św. Anny na dachu kolegiaty; 20 sierpnia 1992
gospodarstwo, to odpowiada za nie jak za swoje. Niczego
nie można przeoczyć, zaniedbać. A takich prozaicznych spraw, fesorów, studentów i wszystkich wiernych, którzy przychodzą
które spędzają czasem sen z powiek, jest sporo, do nich należy, na tu, by podyskutować i by się pomodlić. To środowisko św. Anny
przykład, to, jak przeżyć zimę i się nie zadłużyć. Wierni czasem wspominam ze wzruszeniem, gdyż cała wspólnota parafian terytego nie rozumieją, bo trudno im porównywać wydatki kościoła ze torialnych jak i tych z wyboru pochodzących z całego Krakowa
swoimi wydatkami. Nigdy jednak nie miałem żadnych problemów była żywą wspólnotą Winnicy Pańskiej.
w kontaktach z ludźmi. Czułem życzliwość i wspólnotę z wiernymi. I za to jestem ogromnie wdzięczny, bo dziedzictwo, którego □ Dzięki ogromnemu wysiłkowi, staraniom i ofiarnej pracy
w kolegiacie doświadczamy, od początku istnienia tej świątyni Księdza Infułata, w latach 1984–1999 przeprowadzony został
wypracowuje codziennie właśnie wspólnota duszpasterzy, pro- kapitalny remont kolegiaty św. Anny, podczas którego wykonanych zostało wiele ważnych prac konserwatorsko-renowacyjnych. Efekty tych działań widoczne są dziś zarówno na
zewnątrz, jak i wewnątrz świątyni. Jak radził sobie Ksiądz
z tym niełatwym zadaniem?

Ulica św. Anny w Krakowie, widok na będącą w remoncie kolegiatę;
9 września 1992

■ O piękno świątyni i przetrwanie znajdujących się w niej zabytkowych obiektów usilnie zabiegali moi wielcy poprzednicy na
probostwie, między innymi ksiądz Julian Bukowski (proboszcz
parafii w latach 1879–1904), ksiądz Józef Caputa (proboszcz
parafii w latach 1904–1926) czy wspomniany już ksiądz Jan
Pietraszko (proboszcz parafii w latach 1957–1984).
Jeśli chodzi natomiast o prace remontowo-konserwatorskie
realizowane podczas mojego pasterzowania, to trwały one w sumie 15 lat. Początkowo cały ciężar remontu spoczywał wyłącznie
na barkach parafii. Kiedy natomiast zdobyliśmy zaufanie odpowiednich instytucji w mieście i przekonaliśmy odnośne władze,
że sami też potrafimy działać, przyszło wsparcie ze Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, a także z Wydziału
Ochrony Zabytków Urzędu Miasta.
W latach 80. XX wieku remont był nie lada problemem.
Trzeba było się bowiem nieźle natrudzić, by zdobyć materiał.
Pamiętam, że zamówiony przez nas kamień w Bolesławcu zabrano
nam na budowę metra w Warszawie.
Lata 1984–1987 to okres prac nad wystrojem zakrystii, rozpoczętych jeszcze za czasów księdza Jana Pietraszki i księdza
Kazimierza Sudera (†2012). W roku 1986 pomiędzy kolegiatą,
Prałatówką i Domem Parafialnym zakończona została modernizacja dziedzińca. W kolejnych latach odnowiony został cokół
kościoła, wykonano konserwację ołtarza i wybranych obrazów,
wymieniono zniszczone schody przed kolegiatą, wzmocniono
więźbę dachową. W latach 1991–1992 dach wraz z kopułami
pokryty został blachą miedzianą, zakup której sfinansowany
został ze środków SKOZK. Następnie zmodernizowano system
ogrzewania, dokonano renowacji fasady kolegiaty, wymieniono
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kojnie. Dziś wiem, że odpowiednio odrestaurowane zostały nawet najmniejsze detale, takie jak
na przykład dłonie i pantofelki aniołków, które
znajdują się na gzymsach.

Konrad K. Pollesch

□ 27 stycznia 2006 na zachodniej wieży kolegiaty, od strony Plant, zabrzmiał dzwon,
któremu wtóruje carillon. To również zasługa
Księdza.

Ksiądz infułat Władysław Gasidło uhonorowany odznaką „Zasłużony dla UJ”.
Odznaczenie wręczył ówczesny rektor UJ prof. Franciszek Ziejka podczas Święta Uniwersytetu
Jagiellońskiego 12 maja 2004 w Collegium Maius

■ Cieszę się, że udało się zrealizować także
i to przedsięwzięcie. Ten dzwon, ważący 1200
kilogramów, o średnicy wieńca 132 centymetrów i wysokości 113 centymetrów, pochodzi
z poprzedniego gotyckiego, kościoła św. Anny.
Aby można było go uruchomić w wieży, musiały
zostać przeprowadzone odpowiednie badania
i unowocześnienia. Dzwon ma piękne brzmienie,

Anna Wojnar

starą instalację elektryczną i nagłośniającą, zainstalowano elektroniczny system ostrzegania przed
włamaniem i pożarem. W latach 1994–1995 dzięki
funduszom SKOZK całkowicie odnowiono nawę
główną kościoła i prezbiterium, rozpoczęto także
prace konserwatorskie wnętrza kolegiaty, jej wystroju malarskiego i sztukatorskiego. Przed wizytą
Ojca Świętego w 1997 roku odnowiono kaplicę
św. Jana z Kęt i trzy inne kaplice, wykonano także
konserwację stall, chóru muzycznego i ambony.
Z funduszy parafii realizowano też kapitalny remont
organów i odnowę obrazu św. Jadwigi. W 1999
roku zakończono konserwację obrazów z kaplicy
św. Sebastiana, św. Józefa i św. Jana Chrzciciela.
To tylko tak w telegraficznym skrócie.
Nie znam się na konserwacji, ale codziennie
przyglądałem się, jak postępują prace i pilnowałem, by wszystko było wykonywane dokładnie
i zgodnie z planem. Byłem wtedy w każdym
zakątku kościoła. Dzięki temu mogłem spać spo-

Od prawej: ksiądz infułat Władysław Gasidło, były rektor UJ prof. Karol Musioł, rektor UJ
prof. Wojciech Nowak. Śniadanie profesorskie w Collegium Maius; 26 lipca 2012
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jest elektronicznie sterowany. Znajdujący się obok carillon, składający się z ośmiu dzwonów o łącznej masie 285
kilogramów, wygrywa melodie pieśni kościelnych, które
zmieniają się w zależności od kalendarza liturgicznego.
Wszystko jest sterowane elektronicznie.
W Krakowie są tylko dwa prawdziwe carillony: w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie –
Bieńczycach i właśnie w Kolegiacie św. Anny. W innych
kościołach w poszczególnych porach dnia nagrania są
odtwarzane z komputera.
Carillon z kolegiackiej wieży pochodzi z Mediolanu.
W dni powszednie słychać go o 6.58, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00. W niedziele o 7.00, 9.00, 11.48, 15.00, 18.00,
21.00. Dzwon natomiast włącza się o 6.45, 12.00, 19.45
w dni powszednie oraz o 7.15, 11.45, 19.15 w niedziele.
□ Uniwersytecka kolegiata słynna jest także z tego,
że niedzielne msze święte odbywają się tu w późnych
godzinach wieczornych. Kto był tego pomysłodawcą?

□ Kiedy pojawiło się u księdza pragnienie
poświęcenia swojego życia kapłaństwu?

mnie w jednej z klas podstawowych i potem bardzo przyjaźnie
mnie traktował. Wracając ze szkoły, często najpierw wstępowałem do kościoła, a potem również na plebanię, gdzie gospodyni
robiła mi herbatę. Dopiero potem dalej szedłem do domu. Duży
wpływ na moją formację jako chłopca w podstawówce i szkole
średniej miał także mój katecheta ksiądz Julian Bajerl (†2009).
I tak to właśnie się zaczęło.

Anna Wojnar

■ Biskup Jan Pietraszko. Wiedząc o tym, że w niedziele i święta
wiele osób wyjeżdża poza Kraków, postanowił dostosować
niedzielne godziny mszy do potrzeb wiernych. Ten zwyczaj tak
się spodobał, że przetrwał do dziś. Podobnie jak to, że każdy
ksiądz w kolegiacie ma stałą godzinę odprawiania nabożeństw
i głoszenia kazań.
W Krakowie jest obecnie więcej kościołów, do których można przyjść na mszę późnym wieczorem.
Przypomniała mi się, w związku z tym,
pewna zabawna historia. Otóż pewnego
razu ksiądz Józef Guzdek, obecnie biskup
polowy i generał, który w latach 1988–1994
pracował w parafii św. Anny jako wikariusz, miał o godzinie 21 odprawić mszę
świętą w kościele św. Krzyża, ale zaciął
się zamek i w żaden sposób nie można było
otworzyć drzwi tej świątyni. Wtedy ksiądz
Guzdek wszystkich ludzi, którzy przyszli
na tę mszę, przyprowadził do kolegiaty św.
Anny na mszę o godzinie 21.30.
Obecnie w kolegiacie niedzielne msze
święte odprawiane są o 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 19.30, 20.30, a od 1963
roku także o godzinie 21.30.

■ Nigdy nie zastanawiałem się nad tym,
kim mam być. Wiedziałem, że nie będę Ksiądz infułat Władysław Gasidło podczas inauguracji roku akademickiego; Auditorium Maximum,
rolnikiem, chociaż pochodzę z rodziny 1 października 2015
rolniczej. Dziadek i ojciec prowadzili gospodarstwo rolne, a przed wojną zakład rzemieślniczy. Rodzice □ Ciekawostką jest to, że urodził się Ksiądz w Dzień Matki,
byli bardzo religijni i angażowali się w życie społeczne wsi. 26 maja w 1941 roku, ochrzczony został w Dzień Dziecka
Jeżeli chodzi więc o moje życiowe wybory, to w tym kontekście (obchodzony w Polsce od 1929 roku), a święcenia kapłańskie
rodzina, niewątpliwie, odegrała tu pewną rolę.
przyjął w Niedzielę Palmową...
Odkąd prowadzę świadome życie, to moje myśli zawsze
biegły w kierunku Kościoła i kapłaństwa. Później to się tylko ■ To wyjątkowe znaki, które Bóg postawił na mojej drodze.
potwierdzało. W umacnianiu mnie w moim przekonaniach dużą Myślę, że każdy człowiek, gdyby się zastanowił, dostrzegłby
rolę odegrał też mój kościół parafialny pod wezwaniem świętych wiele podobnych znaków. One uświadamiają nam, że Bóg
Małgorzaty i Katarzyny oraz klasztor oo. franciszkanów refor- pisze historię zbawienia każdemu człowiekowi osobno, tylko
matów w Kętach. U reformatów miałem nawet stałego spowied- dla niego.
nika, który spowiadał mnie poza kolejką. Któregoś dnia ojciec
Stanisław, bo tak właśnie ten zakonnik miał na imię, powiedział □ A jeśli chodzi o życiowe autorytety?
mi: „Jak będziesz gotów do spowiedzi, to klęknij przed konfesjonałem, a ja cię wtedy wezmę”. Robiłem więc tak, by nie stać ■ Oprócz księdza prałata Józefa Świądra, który jak w soczewce
w kolejce. Kiedyś wreszcie ktoś żachnął się, ale ojciec Stanisław skupiał cały dekanat, i, oczywiście, kardynała Karola Wojtyły –
go zestrofował, mówiąc: „Puść go, do szkół chodzi, uczyć się Jana Pawła II, niewątpliwymi autorytetami byli też dla mnie
musi”. Te moje „układy” z ojcami reformatami sprawiały, że metropolita krakowski książę kardynał Adam Stefan Sapieha
czułem się z nimi tak rodzinnie.
(†1951) oraz Sługa Boży ksiądz Stefan Wyszyński – prymas
Proboszczem w mojej parafii w Kętach był ksiądz prałat Jó- Polski w latach 1948–1981, zwany Prymasem Tysiąclecia. Zdjęcia
zef Świąder (†1972), którego uwielbiał kardynał Karol Wojtyła obu tych wielkich postaci Kościoła Katolickiego zobaczyłem
i często go odwiedzał. Kiedyś znajdując się w pobliżu, zadzwonił kiedyś w „Rycerzu Niepokalanej”, który jeszcze przez jakiś czas
do proboszcza, pytając: „Księże prałacie, będę przejeżdżał przez wychodził zaraz po wojnie.
Kęty, czy mogę wstąpić?”. A prałat na to: „Bardzo proszę. Stanę na
Arcybiskupa Sapiehę pamiętam trochę przez mgłę, kiedy
progu i powiem: Panie nie jestem godzien”. Ksiądz Świąder miał w maju 1948 roku wizytował parafię w Kętach. Widziałem go
wspaniałe poczucie humoru, ale nie opowiadał starych kawałów, tylko jeden raz, będąc siedmioletnim dzieckiem. Za to prymasa
tylko tworzył je na bieżąco, w zależności od sytuacji. Tych jego Wyszyńskiego pamiętam dokładnie. Aby go po raz pierwszy zo„kwiatków” jest całe mnóstwo. Miałem to szczęście, że uczył baczyć z bliska, kiedy w Oświęcimiu u salezjanów uczestniczył
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nym w latach 1695–1703 przez Baltazara
Fontanę, znajdują się relikwie świętego.

Anna Wojnar

■ W trumnie tych relikwii jest jeszcze tyle, że
możemy śmiało powiedzieć, że w kolegiacie św.
Anny znajduje się grób św. Jana z Kęt, mimo
że maleńkie cząsteczki relikwii naszego świętego znajdują się nie tylko w znaczniejszych
kościołach w Polsce, ale także daleko poza jej
granicami, między innymi na kontynentach
obu Ameryk. W 1967 roku, w 200. rocznicę
kanonizacji św. Jana Kantego, kiedy z tej okazji
przy konfesji świętego odbyło się tu spotkanie
biskupów z całej Polski, kardynał Wojtyła polecił przekazać relikwie Świętego do seminariów
duchownych. Tak więc relikwie te trafiły do
wszystkich ówczesnych diecezji w Polsce.
Cenną pamiątką przechowywaną w skarbcu
kolegiaty, a związaną z patronem naukowców
i środowiska akademickiego, jest pochodzący
Śniadanie profesorskie; Collegium Maius, 26 lipca 2017
z 1695 roku relikwiarz z głową św. Jana Kantego oraz wykonany około 1630 roku relikwiarz
w jubileuszu 700-lecia śmierci św. Jacka Odrowąża, 27 lipca na rękę. Relikwiarze zachowują cenne szczątki św. Jana z Kęt
1957, jechałem niesprawnym rowerem 16 kilometrów. Później i stanowią świadectwo żywego kultu Świętego, jakim się cieszy
widywałem go częściej. Mam od niego krzyż, a poza tym parę od wieków.
autografów w książkach. Był dla mnie bohaterem narodowym
i imponował mi bardzo swoją nieugiętością. Był człowiekiem, który □ Jest ksiądz kustoszem grobu św. Jana z Kęt. Co wiąże się
wiedział, co powiedzieć, i wiedział, co powiedział. Miał świetną z tym zaszczytnym tytułem?
dykcję. Do dziś w pamięci mam jego kazania poświęcone św. Janowi Kantemu wygłoszone w naszej kolegiacie. Był człowiekiem ■ Kustoszem grobu jest zwykle proboszcz danej parafii. Przede
opatrznościowym w czasie bolszewickiej niewoli Kościoła i ojczy- wszystkim chodzi o organizowanie nabożeństw i pielęgnowanie
zny. Pamiętam też, oczywiście, jego słynne kazania wygłaszane na kultu. W każdy czwartek od 1742 roku przy grobie św. Jana
Skałce z okazji uroczystości św. Stanisława.
Kantego odprawiana jest uroczysta msza święta. W pierwszej
W moim życiu ważne miejsce zajmuje także wspomniany książce o Janie Kantym wydanej w 1991 roku zamieściłem kilka
już Sługa Boży ksiądz Jan Pietraszko, mój wielki poprzednik na opracowanych przez mnie formularzy mszalnych, a także teksty
probostwie parafii św. Anny, a także Sługa Boży Jerzy Ciesielski, litanii do św. Jana Kantego pochodzące z różnych miejsc kultu
wychowanek biskupa Jana i kardynała Wojtyły, którego prochy naszego patrona.
znajdują się przy konfesji św. Jana Kantego.
□ Od 1992 roku jest Ksiądz wicepostulatorem sprawy beatyfikacji Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego (1929–1970),
od roku 1994 postulatorem sprawy
beatyfikacji Sługi Bożego biskupa Jana
Pietraszki (1911–1988).

□ W kolegiacie św. Anny w pięknym
sarkofagu św. Jana Kantego, wykona-
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Fot. Anna Wojnar

■ Ojciec Święty uznał heroiczność cnót
Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca
rodziny i pracownika naukowego. Jeśli
chodzi o biskupa Jana Pietraszkę, to debata
na temat heroiczności cnót odbędzie się
niebawem. W obu przypadkach czekamy
teraz tylko na cuda...
Sprawy beatyfikacji obu Sług Bożych
toczą się w Kongregacji ds. Świętych
w Watykanie.
Tradycyjne spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Absolwentów UJ; Collegium Novum,
14 stycznia 2017

□ Jest Ksiądz mocno związany ze wszystkimi kościołami w Kętach. Jakie jeszcze inne świątynie czy miejsca darzy Ksiądz
szczególnym sentymentem?
■ W Kętach jest kilka znaczących świątyń, a wśród nich kościół
farny p.w. św. Małgorzaty i Katarzyny. Jest on dla mnie szczególnie ważny. W nim zostałem ochrzczony, a także odprawiłem
19 kwietnia 1965 mszę św. prymicyjną. W sposób wyjątkowy
związany jestem też z kościołem p.w. św. Jana z Kęt, zbudowanym
na miejscu urodzenia Świętego. Najmłodszą świątynią w tym
mieście jest nowoczesny kościół p.w. Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Budował go w latach 80. XX wieku mój uczeń pochodzący z Luborzycy, mojej pierwszej parafii, ksiądz Józef Grzesiuła.
W tej świątyni św. Jan Kanty cieszy się również żywym kultem.
Wokół jego obrazu i relikwii gromadzą się systematycznie wierni,
oddając cześć swojemu świętemu rodakowi.
Niedaleko Kęt znajduje się także wyjątkowe dla mnie miejsce pielgrzymkowe, do którego jako chłopiec chodziłem prosić
o deszcz lub o dobrą pogodę na czas zbiorów. Jest to sanktuarium
Pana Jezusa Miłosiernego w Bielanach, bo Kęty też mają swoje
Bielany. Chętnie nawiedzam też kościół Matki Bożej Fatimskiej
w Gdańsku. W lipcu 2017 roku, w 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie celebrowałem w Gdańsku nabożeństwo fatimskie.
Wyjątkowym miejscem, rzecz oczywista, jest dla mnie Jasna
Góra i Kalwaria Zebrzydowska. Bardzo ważnym miejscem kultu
Matki Bożej jest także Gietrzwałd. W tym roku przypada 140.
rocznica objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Nie jest to takie
bardzo znane miejsce w Polsce, ale ranga objawień gietrzwałdzkich jest równorzędna z objawieniami w Lourdes.
Przynajmniej raz w roku, od wielu lat, pielgrzymuję do sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na wyspie w Studzienicznej
w diecezji ełckiej. Tam 9 czerwca 1999 przypłynął statkiem Jan
Paweł II. Trudno też pominąć miejsce odpoczynku Ojca Świętego
od 8 do 9 czerwca 1999 w pokamedulskim eremie w Wigrach,
gdzie można zwiedzić apartament Papieża.
□ Wiem, że lubi Ksiądz podróże. Pielgrzymował Ksiądz, między innymi, do Ziemi Świętej, do Lourdes, Fatimy i La Salette,
do progów apostolskich. Był Ksiądz we Francji, Kanadzie,
Kazachstanie, na Litwie, w 1997 roku w Brazylii uczestniczył
w II Międzynarodowym Kongresie Rodzin w Rio de Janeiro,
a w Londynie w 1996 roku głosił rekolekcje wielkopostne.
Ale nie tylko...
■ Miałem taką zasadę odwiedzania grobów świętych.
Pielgrzymowałem, między innymi, do grobu św. ojca Pio w San
Giovanni Rotondo, do grobu św. Jana Bosco i Piera Giorgio
Frassattiego w Turynie, do grobu św. Ambrożego w Mediolanie.
W Polsce odwiedziłem wszystkie sanktuaria maryjne i znaczące miejsca kultu świętych. Pielgrzymuję także do tych miejsc
może mniej znanych, ale także ważnych, jak, na przykład, znajdujący się w Nowym Mieście nad Pilicą grób ojca Honorata
Koźmińskiego, beatyfikowanego przez Jana Pawła II 16 października 1988, czy grób błogosławionego Augusta Czartoryskiego,
znajdujący się obecnie w kościele salezjanów w Przemyślu. Jego
beatyfikacji dokonał Jan Paweł II 25 kwietnia 2004.
Takie podróże uświadamiają człowiekowi, że krąg świętych
obcowania nieustannie się poszerza i w jakiś sposób włącza nas
czy też zaprasza na swoją orbitę.

Błogosławieństwo jubileuszowe Ojca Świętego Franciszka

□ Jest Ksiądz autorem wielu publikacji, między innymi,
Z zagadnień etyki ogólnej (1990), Ku czci św. Jana z Kęt (1992),
Z zagadnień etyki małżeńskiej i rodzinnej (1990, 1994), Duszpasterska troska Kardynała Karola Wojtyły o rodzinę (1997),
Święta Krystyna strażniczką Eucharystii (1997), Rodzina, dar
i zadanie, nadzieja ludzkości (1998, 1999), Żywot św. Jana z Kęt
piórem poetów opisany (2002), Wokół konfesji świętego Jana
z Kęt: w kolegiacie świętej Anny w Krakowie (2003), Kolegiata
Uniwersytecka Świętej Anny w Krakowie (2004), Zawierzenie
Bożemu Miłosierdziu parafii św. Anny w Krakowie (2007).
Jest Ksiądz także redaktorem serii dzieł Sługi Bożego księdza biskupa Jana Pietraszki (dotąd ukazało się 12 tomów),
a ponadto autorem około 200 artykułów z dziedziny etyki
małżeńskiej, duszpasterstwa rodzin i hagiografii. Warto też
dodać, że za książkę na temat etyki małżeńskiej według Jana
Pawła II, którą napisał Ksiądz w oparciu o swoje wykłady na
Papieskiej Akademii Teologicznej, a która stała się podręcznikiem w seminariach, otrzymał Ksiądz od Ojca Świętego
podziękowanie. Nad czym Ksiądz teraz pracuje?
■ Towarzystwo Miłośników Kęt poprosiło mnie, abym z okazji
jubileuszu 250-lecia kanonizacji św. Jana Kantego napisał o nim
jeszcze książkę popularnonaukową. Książkę zatytułowaną Mistrz
Jan z Kęt. Kapłan i profesor, apostoł miłosierdzia przekazałem
do Kęt. W niedługim czasie chciałbym też zebrać w jedną całość
wszystkie moje dotychczasowe prace o tym świętym.
Uginając się pod naporem próśb, być może podejmę także
wyzwanie, by przygotować następne wydanie podręcznika dotyczącego etyki małżeńskiej według Jana Pawła II. Ale to już
melodia dalekiej przyszłości, którą jedynie Pan Bóg może mi
zapewnić, jeśli zechce...
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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Fragment książki Jana Samka
Uniwersytecka Kolegiata św. Anny

108

ALMA MATER nr 196
Wnętrze kolegiaty św. Anny
w Krakowie

Anna Wojnar

Najstarsze wzmianki o kościele św. Anny w Krakowie pochodzą z II połowy XIV wieku. Pierwsza to prośba króla Kazimierza Wielkiego z 27 września 1363 roku, skierowana do papieża Urbana V o udzielenie odpustu dla wiernych nawiedzających kościół św. Anny w Krakowie w rocznicę jego poświęcenia. Kolejną znajdujemy w związku z zapisem na rzecz
kościoła dokonanym w 1381 roku przez Sulisława z Nawoja i Novogiusa, właścicieli Grodźca. Był to najprawdopodobniej
kościół drewniany, który uległ całkowitemu zniszczeniu w czasie pożaru w 1407 roku. W tym samym roku został odbudowany z fundacji króla Władysława Jagiełły jako murowany kościół w stylu gotyckim. W 1418 roku król Władysław Jagiełło związał ściśle kościół z Akademią Krakowską, nadając Uniwersytetowi prawo patronatu nad parafialnym kościołem
św. Anny. W 1428 roku przebudowano i rozszerzono prezbiterium. W imieniu uczelni patronat sprawował opat klasztoru
cystersów w Mogile pod Krakowem (obecnie Nowa Huta). Patronat wygasł w połowie XIX wieku.
Aktem z 27 października
1535 ksiądz biskup Piotr Tomicki podniósł kościół św.
Anny do godności kolegiaty.
Gotycki kościół św. Anny rozebrano w 1689 roku jako za
mały wobec wzrastającego
kultu św. Jana z Kęt – kapłana, wychowanka i profesora
Akademii Krakowskiej, którego grób znajdował się w świątyni.
Obecny kościół zbudowano
w latach 1689–1703 w stylu
barokowym. Jest on wzorowany na rzymskim kościele
św. Andrzeja della Valle. Za
budowę odpowiedzialny był
ksiądz Sebastian Piskorski
(1636–1707), proboszcz parafii i profesor Uniwersytetu.
Jemu też kościół zawdzięcza
całościowy plan wystroju
wnętrza i szczegółowe projekty ideowe i artystyczne, tworzące ten specyficzny i niespotykany klimat świątyni.
Projektantem kościoła był Holender, Tylman z Gameren
(†1706) zwany Gamerskim.
Prace przy budowie prowadził
również znany włoski architekt Franciszek Solari. Rzeźbiarską dekorację wnętrza
(wspaniałe stiuki) wykonał
doskonały rzeźbiarz sztukator
Baltazar Fontana, będący pod
dużym wpływem rzymskiego
mistrza Giovanni Lorenza Berniniego. Malowidła na ścianach świątyni są autorstwa
wybitnych artystów freskantów, braci Karola i Innocentego Montich z Włoch oraz Karola Dankwarta z Nysy.

JAK NASI PRZODKOWIE ŚWIĘTOWALI
KANONIZACJĘ MISTRZA JANA Z KĘT W KRAKOWIE?
szystko wskazuje na to, że decydującą rolę w doprowadzeniu do
pomyślnego skutku kanonizacji Jana
Kantego, a także w przygotowaniu uroczystości krakowskich odegrał ksiądz prof.
Antoni Żołędziowski, jeden z najbardziej
zasłużonych ludzi w dziejach Akademii
Krakowskiej w epoce poprzedzającej
bezpośrednio reformy Kołłątajowskie.
Warto przypomnieć, co mówił o nim i jego
zasługach dla naszego Uniwersytetu Jan
Śniadecki, jeden z największych umysłów ówczesnej Polski. 8 czerwca 1784,
w czasie uroczystości zorganizowanej
w Akademii, poświęconej zmarłemu
profesorowi (Antoni Żołędziowski zmarł
24 sierpnia 1783), Śniadecki z mocą
podkreślał: Sławne dzieło kanonizacji ś-go
Jana Kantego, stawszy się najważniejszą
materią przez kilkadziesiąt lat obrad
akademickich, wciągało ją coraz w znaczniejsze koszta i nakłady. Pierwsza podobno
w Europie Akademia przedsięwzięła tak
delikatną z swego przeznaczenia ofiarę,
na którą, wszystkie usiłowania i zabiegi
skupiwszy, potrzebowała do skutecznego
popierania tego interesu człowieka zaleconego mężnym do swego zgromadzenia
przywiązaniem. Wybór takowej osoby
zatrudniał przez półtora roku obrady
akademickie, póki ksiądz Żołędziowski
swej dobrowolnej Akademii nie ofiarował
usługi. W roku 1752, wyjeżdżając do Rzymu, złożył przysięgę na posiedzeniu całej
Akademii w ręce Stanisława Filipowicza,
pod on czas rektora, jako o żadne beneficjum na krzywdę praw lub dochodów
akademickich ubiegać się przy Dworze
Rzymskim nie będzie. Po wtóre, jako resztę
od interesów jemu powierzonych zbywającą, na nauki teologiczne poświęci1. Nie
wchodząc głębiej w te sprawy, dodać tu
warto za Śniadeckim, że Żołędziowski po
szesnastu latach swego w Rzymie mieszkania, skończywszy w stolicy Kościoła
interes kanonizacji, powrócił do Krakowa
Środkowa część ołtarza
św. Jana z Kęt
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w r-u 1768 i zaczął być w istotniejszych
rzeczach Akademii pomocnym2.
W rzeczy samej, bezpośrednio po
powrocie z Rzymu, 17 czerwca 1768 na
uroczystym posiedzeniu całego grona profesorskiego Akademii Krakowskiej Antoni
Żołędziowski zdał sprawę z przebiegu
rzymskich uroczystości kanonizacyjnych
Jana Kantego oraz przekazał rektorowi
Kazimierzowi Franciszkowi Stęplowskiemu bullę kanonizacyjną świętego3.
Przy tej okazji przekazał także rektorowi

bordiurze z herbami Polski, Krakowa,
papieża, biskupa krakowskiego i Akademii
Krakowskiej4.
Okazuje się, że bezpośrednio po
uroczystościach kanonizacyjnych Jana
Kantego w Krakowie Józef Alojzy
Putanowicz, profesor historii Kościoła
na Wydziale Teologicznym Akademii,
profesor filozofii i teologii Akademii
Krakowskiej, reformator Wydziału
Filozoficznego tejże uczelni5, otrzymał
zlecenie od władz Uniwersytetu przygotowania dzieła, w którym
miał dać szczegółowy opis
uroczystości krakowskich
ku czci św. Jana Kantego.
Autor wywiązał się z zadania i w 1780 roku ogłosił
drukiem obszerne, liczące
402 strony (nienumerowane) dzieło, które stanowi
znakomite źródło informacji o uroczystościach,
które trwały osiem dni
(oktawa): od 15 lipca do
23 lipca 17756. Jest rzeczą
zaskakującą, że badaczom
„umknęła” sprawa tych
uroczystości. Owszem,
posiadamy studium pióra
Ryszarda Knapińskiego
o uroczystościach kanonizacyjnych Jana z Kęt,
jakie odbyły się w Rzymie7, ale uroczystościami
krakowskimi właściwie
nikt się szerzej nie zajął.
Wspomniał o nich w 1973
roku Mieczysław Gębarowicz, który przedrukował
w Materiałach źródłowych
do dziejów kultury i sztuki
XVI–XVIII w. fragment
książki księdza Józefa
Putanowicza poświęconej
dekoracji ulicy i kościoła
św. Anny przygotowanej na uroczystość św.
Obraz Wizja św. Jana Kantego; znajdujący się w zakrystii kolegiaty św. Anny;
Jana Kantego w 1775
o. Franciszek Lekszycki, ok. 1690 roku
roku8. W trzy lata później,
przywiezione z Rzymu pamiątki z uroczy- w 1976 roku, Michał Rożek w popularstości kanonizacyjnych św. Jana Kantego. nonaukowej książce Uroczystości w baroSą to: zawieszone do dziś w prezbiterium kowym Krakowie poświęcił nieco uwagi
kolegiaty św. Anny medaliony, na których uroczystościom ku czci Jana Kantego
ukazano cuda uznane przy procesie ka- z 1775 roku, ograniczył jednak swoje zanonizacyjnym mistrza Jana, a także cho- interesowanie do przypomnienia wzmianrągiew kanonizacyjna, na której rzymski kowanej wyżej dekoracji ul. św. Anny
artysta Giuseppe Rosi przedstawił scenę i samej kolegiaty oraz do przywołania
apoteozy św. Jana Kantego w ozdobnej układu procesji, jaka 15 lipca 1775
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przeszła z Wawelu do uniwersyteckiej
kolegiaty9. W 2002 roku Roman M. Zawadzki w zakończeniu swej znakomitej
rozprawy o staropolskim konterfekcie
św. Jana z Kęt przypomniał uroczystości
kanonizacyjne w Rzymie, ale tylko zasygnalizował uroczystości krakowskie10.
W tej sytuacji godzi się podjąć tę sprawę w tym miejscu. Najpierw trzeba przypomnieć, że ksiądz Antoni Żołędziowski
bezpośrednio po kanonizacji Jana Kantego wystąpił do papieża w imieniu Akademii Krakowskiej z prośbą o dwa przywileje, które pozwoliłyby na całym świecie
szerzyć cześć nowego świętego. Papież
przyznał owe przywileje. Po pierwsze –
pozwolił na udzielenie odpustu zupełnego
tym wiernym, którzy – pozostając w łasce
uświęcającej – odwiedziliby nabożnie
miejsca gdziekolwiek znajdujące się,
w których by lub cała uroczysta oktawa,
lub tylko trójdzień na pamiątkę ś. Jana
Kantego policzenia w poczet świętych
były odprawiane11. Po drugie – Klemens
XIII udzielił zgody na błogosławienie
przez duchownych (w określonej liczbie!)
koronek, medalików i krzyżyków, do
których były przywiązane związane z św.
Janem z Kęt odpusty papieskie.
Uzyskawszy powyższe przywileje, ksiądz Żołędziowski zorganizował
w polskim kościele pod wezwaniem
św. Stanisława w Rzymie trzydniowe
(trójdzień) uroczystości ku czci patrona
Akademii Krakowskiej. Niestety, próżno
szukać ich dokładnych dat. Wiadomo jedynie, że w pierwszym dniu ksiądz Żołędziowski poprowadził procesję, w której
wzięło udział bardzo wielu duchownych
watykańskich różnych narodowości.
W czasie tej solennej procesji dały się
słyszeć rozstawione na wałach armaty
fortecy Ś. Anioła Stróża, jako i wszystkie
dzwony całego Rzymu; ulice, którymi
przechodziła procesja, przystrojone były
w piękne bławaty i szpalery. W czasie
wszystkich trzech dni odbywały się
w kościele św. Stanisława ranne i popołudniowe nabożeństwa; kościół był bardzo
licznie odwiedzany przez wiernych. Wielu
takoż kardynałów, patriarchów, biskupów,
książąt i szlachty rzymskiej gromadzili
się do tejże świątnice, a w szczególności
prześwietny Senat wraz z konserwatorami ludu rzymskiego stawił się „in forma
publica” dla oświadczenia nabożeństwa
swego ku Świętemu. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie ludności Rzymu
przygotowanym na owe uroczystości

wystrojem kościoła polskiego pozostawał
on otwarty przez cały tydzień12.
Z informacji przekazanych przez księdza Putanowicza wynika, że wyniesienie
na ołtarze mistrza Jana z Kęt specjalnymi
nabożeństwami uczcili wierni w różnych
krajach. Okolicznościowe nabożeństwa
oprawiono, między innymi, w katedrze
w Wiedniu, w węgierskiej katedrze
w Veszprém oraz w katedrze weneckiej.
Uroczystości takie odbyły się także
w katedrze gnieźnieńskiej oraz lwowskiej. 22 października 1768 uroczystość
ku czci św. Jana Kantego zorganizował
także ksiądz Karol Marksen, rektor
Akademii Lubrańskiego w Poznaniu
(formalnie była to kolonia akademicka
Akademii Krakowskiej)13. Oczywiście,
na wiadomość o kanonizacji profesora
Akademii Krakowskiej zareagowało
także rodzinne miasteczko mistrza Jana
– Kęty. Organizatorem „trójdnia”
w tym mieście był ksiądz Stanisław
Petulski, ksiądz miejscowej kaplicy
św. Jana Kantego.
Co najważniejsze, na wieść
o wydaniu przez papieża Klemensa XIII dekretu wynoszącego do chwały ołtarzy mistrza
Jana z Kęt natychmiast zareagowała Akademia Krakowska.
O tym szczęśliwym wydarzeniu
powiadomił wszystkie stany
Akademii ówczesny rektor,
ksiądz prof. Jakub Marciszewski. Natychmiast też odezwały
się dzwony wszystkich kościołów
krakowskich. Arsenał cały na
wałach rozstawiony stokrotnym
ognia wydaniem uczcił tę wiadomość, a w katedrze wawelskiej biskup Dominik Kiełczewski, sufragan
chełmski, w obecności duchowieństwa,
członków Akademii, magistratu i licznego
ludu wkrótce odprawił uroczystą mszę św.
dziękczynną.
W miarę zbliżania się wyznaczonych
przez władze Akademii na 16 lipca 1775
uroczystych obchodów ku czci św. Jana
z Kęt, z polecenia urzędującego rektora
Akademii Kazimierza Stęplewskiego,
zaczęto czynić odpowiednie przygotowania14. Nie ulega najmniejszych wątpliwości jeden fakt: że autorem scenariusza
planowanych uroczystości, a zarazem
– głównym ich organizatorem był ksiądz
Antoni Żołędziowski. Znakomicie obeznany z rzymskim ceremoniałem kanonizacyjnym, posiadał on nieocenioną

wiedzę o wszystkim, co było potrzebne dla
przeprowadzenia tego typu uroczystości.
Zbliżające się uroczystości zapowiedział
List pasterski biskupa Kajetana Sołtyka,
ogłoszony 27 maja 1775 i odczytany we
wszystkich kościołach diecezji krakowskiej15. Natychmiast przystąpiono też do
prac mających na celu ozdobienie miasta, w szczególności zaś ulicy św. Anny,
gmachu Collegium Maius oraz kolegiaty
św. Anny. Zdecydowano, że uroczystości
trwać będą od soboty 15 lipca do niedzieli
23 lipca 1775, z tym że główne uroczystości odbędą się w kolegiacie św. Anny
w niedzielę 16 lipca, dokładnie w ósmą

Obraz Ekstaza św. Jana Kantego (XVIII wiek);
własność kolegiaty św. Anny, obecnie w kościele
św. Jana Kantego na osiedlu Widok w Krakowie

rocznicę wyniesienia Jana Kantego do
chwały ołtarzy.
W sobotę, 15 lipca, w godzinach popołudniowych we wspaniale ozdobionej katedrze wawelskiej, przy dźwięku dzwonów
w kościołach całego Krakowa, zebrało
się duchowieństwo świeckie i zakonne,
przedni Panowie, magistrat, Akademia
Krakowska (in corpore) i lud nieprzeliczony. Nieszporom przewodniczył biskup

Krzysztof Szembek, koadiutor biskupa
płockiego, kanonik katedry wawelskiej16.
Formalnie uroczystość rozpoczęła się
od odczytania przez księdza Antoniego
Żołędziowskiego tekstu bulli papieża
Klemensa XIII o wyniesieniu na ołtarze
mistrza Jana Kantego (prośbę o to zaniósł
do biskupa Szembeka rektor Akademii
Antoni Krzanowski, któremu towarzyszyli czterej dziekani poszczególnych
wydziałów). Po dokonaniu tej formalności liturgicznej z Wawelu wyruszyła do
kolegiaty św. Anny uroczysta procesja.
Procesja niezwyczajna, wzięła bowiem
w niej udział większość ludności miasta,
zastępy duchowieństwa świeckiego i zakonnego, a przede wszystkim profesorowie Akademii. Ksiądz Putanowicz pisał,
że procesję otwierała muzyka złożona
z bębnów i trębaczów, którzy w zręcznej
harmonii ogłaszali tak wspaniałą uroczystość. Szła za tymi szlachetna młódź biorąca edukacje w Akademii licznym nader
szeregiem, któren skracając, jedną parę
składali czterej młodzieńcy, wszyscy
przystojnie ubrani, trzymając w ręku
zapalone woskowe świece. Za tymi
dwaj paniczowie z przezacnych
domów krakowskich (Nepomucen
Michałowski i Tomasz Darski)
nieśli znaki: jeden herb Akademii,
drugi – emblemat Bractwa Niepokalanego Poczęcia. Dalej niesiono
chorągiew kanonizacyjną św. Jana.
Otaczała ją gromada 120 studentów
z zapalonymi świecami, 18 członków Bractwa św. Anny oraz liczni
zakonnicy (wszyscy z zapalonymi
świecami). Za chorągwią podążali
w togach profesorowie Akademii
(przed rektorem niesiono berła). Za
Akademią szli: benedyktyni z Tyńca, kapucyni, bernardyni (nieśli feretron z togą
św. Jana Kantego), franciszkanie konwentualni, karmelici, dominikanie, augustianie
(nieśli relikwie Świętego), kanonicy regularni (de Saxia oraz de Penitentia) oraz
kanonicy laterańscy (jedni i drudzy nieśli
relikwie Świętego). Za zakonnikami podążała kilkudziesięcioosobowa orkiestra,
dalej – duchowieństwo świeckie z Krakowa i okolic. Za duchowieństwem szedł
korpus kantorów duchownych i świeckich,
za nimi zaś – olbrzymi zastęp księży związanych z katedrą (prałaci, kanonicy i inni).
Tuż za tymi szli dwaj biskupi pomocniczy
(sufragani): krakowski – Franciszek Potkański, oraz chełmski – Dominik Kiełczewski. Tuż obok nich podążał magistrat.
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Za członkami władz miejskich niesiono
w towarzystwie 24 olbrzymich pochodni
feretron z relikwiarzem głowy św. Jana.
Zamykał ten pochód biskup Krzysztof
Szembek (introduktor). Ksiądz Putanowicz dodaje dalej: Garnizon miasta od
nacisku tłumu silny czynił zastęp, w którym
przedniejsze Państwo było umieszczone.
Przy biciu w dzwony we wszystkich
kościołach Krakowa, przy salwach armat
umieszczonych w arsenale miejskim procesja przemierzyła ul. Grodzką, okrążyła
Rynek i skierowała się na ul. św. Anny.
Przejście procesji było prawdziwym wydarzeniem. Pisał też ksiądz
Putanowicz: Kraków acz miasto dość
wspaniałe, zdawał się w ten dzień
szczupłym dla objęcia nieprzeliczonego
ludzi gminu na ten uroczysty akt opodal
zgromadzonego. Wszystkie dachy kamienic okryte były spektatorami. Góra Wawel
zdawała się nieprzepartą gęstwiną ludu.
Ulice, którymi przechodziła procesja,
przybrane były w różne bławaty i szpalery. Ulica świętej Anny dla uniknienia
jakowego nieporządku w wszystkich swych
wejściach strzeżona była od uproszonego
rosyjskiego garnizonu, trzymającego
naówczas komendę miasta. W kościele
odśpiewano Magnificat, po czym kaznodzieja katedralny krakowski ksiądz Jan
Kanty Toryani wygłosił kazanie. Uroczystość zakończył biskup Szembek, przy
odgłosie salwy armat z miejskiego
arsenału udzielając zebranym błogosławieństwa. A gdy mrok nastąpił,
całe miasto w uroczystych gorzało
ogniach.
Odtąd codziennie realizowano
ten sam program obchodów. O świcie
mieszkańców budziła salwa wystrzałów
armatnich (przez pierwsze cztery dni były
to armaty miejskie, od czwartku do niedzieli – armaty austriackie, ustawione na
Kazimierzu). Każdego dnia uroczystości
rozpoczynały się wotywą, w czasie której
wystawiano na ołtarzu głównym świątyni
– na cały dzień – Najświętszy Sakrament.
Od świtu nieprzeliczone tłumy zdążały
do kościoła, aby wysłuchać mszy św.
oraz kazania17. Ksiądz Putanowicz pisze
o rzeszach wiernych chcących przystąpić
do sakramentu spowiedzi. Aby temu zaradzić, oprócz konfesjonałów znajdujących
się w kolegiacie św. Anny wiele innych
ustawiono na dziedzińcu kolegium Szkół
Nowodworskich oraz na dziedzińcu Collegium Maius. Od świtu przy każdym
z ołtarzy znajdujących się w kolegiacie,
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jak i w Oratorium gmachu Szkół Nowodworskich oraz w dwóch kaplicach
Collegium Maius, przybyli do Krakowa
na uroczystości księża odprawiali msze
święte18. Wieczorem udzielano wiernym
błogosławieństwa przy salwie armatniej.

Awers i rewers medalu jubileuszowego wybitego
z okazji 600-lecia urodzin św. Jana z Kęt (1990);
projekt i wykonanie prof. Witold Korski

Mimo że scenariusz uroczystości,
z grubsza biorąc, był identyczny dla każdego dnia, to przecież ksiądz Putanowicz odnotował szereg wprowadzonych do owego
scenariusza zmian. I tak, w niedzielę (16
lipca), czyli podczas głównych obchodów,
podczas „wielkiej” mszy św., którą odprawił biskup Krzysztof Szembek, grała
kilkudziesięcioosobowa kapela. Z nieodległego arsenału raz po raz dochodziły

odgłosy huku armat. W południe rektor
Akademii Krakowskiej Antoni Krzanowski zaprosił wybrane grono dostojników
kościelnych i świeckich na uroczysty
obiad, w którym wzięło udział 70 osób.
Po obiedzie goście zwiedzili Bibliotekę,
a biskup Szembek wpisał się do Księgi
Królewskiej19. Za pierwszym zmroczeniem się dała się widzieć arcy-uroczysta
i arcy-wspaniała iluminacja całego
miasta. Noc w jasny dzień obrócona.
Z własnej ochoty i ku czci Świętemu,
nabożni Obywatele sowicie oświecali swe domy. JMC nawet dysydenci przyłożyli się do okazania
powszechnej radości. Szczególnie
pięknie wyglądały nocną porą
iluminowane kościoły krakowskie,
w tym – Mariacki, pijarów, dominikanów, franciszkanów, św. Andrzeja
(klarysek). Iluminowano także gmach
ratusza miejskiego. Wdzięczny nader
widok nawet o kilka mil zasięgający
czyniła oświecona tysięcznymi lampami
kopuła z swą latarnią kościoła kolegiaty
ś. Anny; zwyczajem praktykowanym na
Watykanie w dzień śś. Apostołów Piotra
i Pawła. Tej iluminacji dodał ozdoby
kosztowny fajerwerk z licznych sztucznych
ogniów okazany za Murami Miejskimi.
Lud przypatrujący się zdawał się jarmarczyć tej nocy. Koniec uroczystości
uczyniły zaranne zorza. W środę
(19 lipca) pod wieczór przybyła do
Krakowa kilkutysięczna kompania
(pielgrzymka) z Kęt i z okolic
(z Księstwa Oświęcimskiego oraz
Księstwa Zatorskiego) – pisał
ksiądz Putanowicz. Kompania ta,
uformowana na Kazimierzu, znakomicie zorganizowana (chorągwie
tamtejszych cechów, setki zapalonych
świec, kilkadziesiąt pochodni), przeszła
ulicami Krakowa z wielką paradą. Pielgrzymi pozostawali w Krakowie aż do
rannych godzin w piątek (21 lipca), kiedy
to uroczyście żegnani przez krakowian
opuścili miasto. W czwartek, w godzinach
południowych, władze Akademii wydały
uroczysty obiad dla przełożonych zakonów, członków magistratu, krakowskiej
palestry etc. Wieczorem na nowo iluminowano miasto. Kunsztowne ognie przy
pięknej muzyce w przyległym mieście
Kleparzu okazane, ciekawy i pobożny gmin
weseliły. W piątek na prośbę dowódcy
stacjonujących na Kazimierzu austriackich
oddziałów wojskowych zorganizowano
dodatkowo uroczystości religijne ku czci

św. Jana Kantego w kościele Bożego Ciała.
W ceremonii tej wzięli udział profesorowie
Akademii z rektorem Antonim Krzanowskim na czele. W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych, przybyła do
kościoła św. Anny kompania pielgrzymów
z Wieliczki, którą przyprowadzili tamtejsi
reformaci.
Bardzo podniośle obchodzono ostatni
dzień oktawy – niedzielę 23 lipca. Dla
nacisku gromadzącego się ludu, a zatem
– unikając jakowego przypadku, musiano
silną strażą zabezpieczyć bramy kościoła
– pisał ksiądz Putanowicz. „Wielką” mszę
św. w asystencji licznego duchowieństwa
odprawił ksiądz Józef Niewieściński,
dziekan kapituły katedry wawelskiej. Po
mszy rektor Krzanowski po raz kolejny
zaprosił wszystkich dostojników na uroczysty obiad do Kolegium Większego.
Wśród gości byli obecni biskupi: Krzysztof
Szembek, Franciszek Potkański i Dominik
Kiełczewski, a nadto – członkowie kapituły
katedralnej, liczna gromada prałatów, profesorowie Akademii, dostojnicy świeccy,
magistrat etc. Ucztującym przygrywała
czterdziestoosobowa kapela (koncertowała
na galerii Collegium). Po obiedzie wszyscy
goście udali się do biblioteki, gdzie podano
kaffę oraz cukry-chłody.
Krakowska oktawa ku czci mistrza
Jana z Kęt była przede wszystkim wielkim wydarzeniem religijnym. Jak podał
ksiądz Putanowicz, w czasie tego święta
odprawiono łącznie 1500 mszy św., rozdano około 100 tysięcy komunikantów!
Wygłoszono 16 kazań związanych tematycznie z postacią wyniesionego na ołtarze profesora Jana20. Nadto w Oratorium
gmachu Szkół Nowodworskich w czasie
specjalnych spotkań z udziałem elity
miasta wygłoszono dwie mowy łacińskie
ku czci Jana z Kęt21.
Przypomniane tu uroczystości krakowskie ku czci mistrza Jana z Kęt pokazują
ich wyjątkowość; były to wydarzenia
niezwykłe, w które włączeni zostali niemal
wszyscy mieszkańcy Krakowa (wzięli
w nich udział nawet dysydenci – jak wspomniał ksiądz Putanowicz). Były ważnym
wydarzeniem w życiu obyczajowym i religijnym Krakowa. Nade wszystko jednak
– były swoistym zwieńczeniem dawnych
dziejów Akademii Krakowskiej, a zarazem
– otwarciem w stronę głębokich reform,
jakie w dwa lata później, w 1777 roku,
zaczął wprowadzać w życie Akademii
w imieniu Komisji Edukacji Narodowej
ksiądz Hugo Kołłątaj.

Na koniec tej partii rozważań nasuwa
się oczywiście zasadnicze pytanie: czy
cele, jakie przyświecały około 1680 roku
(tzn. bezpośrednio po beatyfikacji mistrza
Jana z Kęt) inicjatorom starań o jego kanonizację zostały osiągnięte? Czy zyskując
świętego patrona z grona swoich profesorów, Akademia Krakowska mogła przyznać, że jednak warto było podjąć trwające
blisko dziewięćdziesiąt lat i kosztujące
niemało pieniędzy zabiegi o kanonizację
Jana z Kęt? W wymiarze religijnym na
pytanie to padnie z pewnością odpowiedź
pozytywna: pracowity, skromny, pełen
miłości dla innych profesor Akademii
Krakowskiej na pewno na wyniesienie na
ołtarze zasłużył! I do dzisiaj znakomicie
wywiązuje się z funkcji patrona profesorów i nauczycieli.
Długoletnim bojom o kanonizację
Jana Kantego przyświecały jednak także
cele bardziej przyziemne. Wspominałem
za innymi autorami, że jedną z ważnych
przesłanek tej inicjatywy krakowskich
akademików był trwający od kilkudziesięciu lat wielki spór Akademii z potężnym
naówczas zakonem jezuitów: o nadzór
nad polskim szkolnictwem średnim, ale
i o kierowanie szkolnictwem wyższym.
Tak się złożyło, że wskutek nieoczekiwanego zbiegu okoliczności ta sprawa
w okresie kanonizacji Jana Kantego stała
się już nieaktualna. Wielki konflikt Towarzystwa Jezusowego z władzami Francji,
jaki wybuchł w połowie XVIII wieku,
doprowadził ostatecznie do dramatycznego końca: w 1764 roku jezuici zostali
wypędzeni z tego państwa, co wywołało
efekt kuli śniegowej: w 1767 wypędzono
jezuitów z Hiszpanii, wkrótce potem z Neapolu i z Portugalii. W ślad za tym jezuici
musieli opuścić także kolonie tych państw.
Ostatecznie papież Klemens XIV 18 sierpnia 1773 ogłosił decyzję o kasacie zakonu.
W tej sytuacji konflikt między Akademią
Krakowską a Towarzystwem Jezusowym
w Polsce również znikł.
Trzeba przecież przyznać, że kanonizacja Jana z Kęt w znakomity sposób
została wykorzystana przez Akademię
do osiągnięcia innego wielkiego celu:
promocji uczelni w ówczesnej Polsce!
Ośmiodniowe uroczystości kanonizacyjne
św. Jana Kantego przypadły na okres, gdy
Komisja Edukacji Narodowej, powołana
do życia decyzją Sejmu 14 października
1773 roku, przystąpiła do prac nad wielką reformą całego systemu oświatowego
w kraju. Wolno sądzić, że opracowany

przez ekspertów KEN-u z Hugonem Kołłątajem na czele ów system oświatowy
nieprzypadkowo wsparty został na idei
podporządkowania szkolnictwa w Koronie
Akademii Krakowskiej (przekształconej
na tę okoliczność w Szkołę Główną Koronną), a w Wielkim Księstwie Litewskim
– Akademii Wileńskiej (przekształconej
w Szkołę Główną Litewską).

Franciszek Ziejka
Jest to fragment wykładu wygłoszonego w kolegiacie
uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie 16 lipca 2017,
w 250. rocznicę kanonizacji Jana z Kęt w Rzymie
(16 lipca 1767). Uroczystości w Krakowie zorganizowano osiem lat później, w 1775 roku.
1
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J. Śniadecki, Krótki zbiór życia i zasług J. księdza Antoniego Żołędziowskiego, [w:] tegoż, Pisma pedagogiczne,
wstępem i komentarzem opatrzył Jan Hulewicz, Wrocław
1961, s. 208.
Ibidem, s. 209. Żołędziowski był rektorem Akademii od
1769 do 1771 (pełnił ten urząd przez trzy lata), a następnie, po krótkiej przerwie, od 1777 do 1783 roku. Szkoda wielka, że znakomity ten uczony, a zarazem człowiek
kryształowego charakteru nie doczekał się dotąd monografii. A na pewno na to zasłużył. Potwierdzają to, między
innymi, słowa Śniadeckiego: Usługując w Rzymie wielu
polskim biskupom, wspierając ich swoją pomocą w różnych
sprawach, miał od nich różne nasuwane promocje w stanie
duchownym daleko zyskowniejsze i prędsze niż w stanie
akademickim. Zrzekł się tych wszystkich dlatego, iżby mu
trzeba było dostąpić swego ulubionego stanu i zapłacić osobiste pożytki ofiarą przywiązania do Akademii. [...] Szczupłe swoje w Rzymie dochody, zbogacając oszczędnością
i pracami, ujmując własnym wygodom, zebrał pieniędzy na
skupienie licznych i kosztownych książek, medalów, monet
starożytniczych, które na kilkadziesiąt tysięcy szacowane
Bibliotece tutejszej [Akademii Krakowskiej – F.Z.] darował
(J. Śniadecki, Krótki zbiór życia..., s. 208).
Przywieziony przez księdza Żołędziowskiego egzemplarz
bulli papieskiej znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki
Jagiellońskiej (Dyplom 545). Roman M. Zawadzki przypuszcza, że do Krakowa mogły trafić dwa inne jeszcze
egzemplarze owej bulli, ale żaden z nich się nie zachował.
Należy raczej w to wątpić, w Rzymie bowiem reprezentantem Krakowa (Akademii Krakowskiej) był ksiądz
Żołędziowski i on przywiózł ową bullę – dla Akademii
Krakowskiej. W 2004 roku bulla ta została staraniem
księdza Władysława Gasidły, w opracowaniu Romana
M. Zawadzkiego, ogłoszona drukiem w trzech językach:
łacińskim, polskim i angielskim (Clementis divina providnetia papae XIII litterae decretales super canonizatione
beatu Joannis Cantii presbyteri saecularis, oprac. R.M. Zawadzki, Kraków 2004).
Zdaniem księdza Józefa Putanowicza ze sprowadzeniem
owej chorągwi, która przetrwała do dzisiaj i przechowywana
jest w kaplicy św. Jana Kantego w krakowskim kościele św.
Floriana, były jakieś kłopoty. Pisał ten autor: sprowadzono z Rzymu niemałym kosztem chorągiew świętego, która podczas kanonizacji wprowadzona była na Watykan.
Można przypuszczać, że zabiegi związane z pozyskaniem
dla Akademii owej chorągwi sprawiły, że Żołędziowski
powrócił z Rzymu do Krakowa dopiero w czerwcu 1768
roku, tzn. po jedenastu miesiącach od czasu kanonizacji
mistrza Jana Kantego. Nieznane są okoliczności, w jakich
chorągiew trafiła do kolegiaty św. Floriana. Wiadomo jedynie, że w 1901 roku chorągiew tę poddał gruntownej
odnowie malarz krakowski, a zarazem znany konserwator
zabytków Julian Makarewicz.
Por. W. Baczkowska, Józef Alojzy Putanowicz, [w:] Polski
Słownik Biograficzny.
Por. [J.A. Putanowicz], Życie, cuda i dzieje kanonizacji
ś. Jana Kantego, kapłana świeckiego, w Akademii
Krakowskiej Pisma Świętego doktora i profesora, uroczystym ośmiodniem w stolicy Królestwa mieście Krakowie
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W czasie obchodów krakowskich, 22 lipca 1775, ksiądz
Marksen odprawił w kolegiacie św. Anny nieszpory. Wolno
przypuszczać, że podobne nabożeństwa odprawiono w 1768
roku także i w innych koloniach akademickich Akademii
Krakowskiej. A wiadomo, że w latach sześćdziesiątych/siedemdziesiątych XVIII wieku ta Akademia posiadała swoje
kolonie akademickie także, m.in., w Chełmnie, Pińczowie,
Tarnowie, Białej Podlaskiej, Gnieźnie, Warszawie, Nowym
Korczynie i Pilźnie.
14
Niewykluczone, że na decyzję o zorganizowaniu owych uroczystości pewien wpływ miała decyzja pozostającego w odosobnieniu biskupa Sołtyka o przybraniu Michała Jerzego
Poniatowskiego, biskupa płockiego, na koadiutora z prawem
następstwa. Stało się to 3 kwietnia 1775, na trzy miesiące
przed uroczystościami.
15
List, którego kopia znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, podpisany został formalnie przez biskupa Sołtyka,
najprawdopodobniej jednak nie on był jego autorem. Takie
wątpliwości wiążą się z nieobecnością biskupa Sołtyka na
uroczystościach. O biskupie Sołtyku w czasie trwających
przeszło osiem dni uroczystości wspomniano tylko jeden
raz: w niedzielę 16 lipca ksiądz Franciszek Ossowski, kustosz
katedry krakowskiej, po wygłoszeniu kazania na porannej
mszy św. w kolegiacie św. Anny zwrócił się do wiernych
z prośbą o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia biskupa
ordynariusza!
16
Biskup Krzysztof Hilary Szembek (1722–1797), od ośmiu
lat biskup tytularny (uranopolitański), wywodził się z rodziny Szembeków, z którą niegdyś bardzo blisko był związany ksiądz Sebastian Piskorski, budowniczy kolegiaty
św. Anny. Wszystko wskazuje na to, że teraz biskup Szembek
występował w zastępstwie nie tylko Kajetana Sołtyka, ale zarazem Michała Jerzego Poniatowskiego, biskupa płockiego,
a koadiutora biskupa krakowskiego. W ten symboliczny spo13

sób został zatem spełniony zwyczajowy wymóg obecności
na uroczystościach ordynariusza diecezjalnego.
17
Codziennie głoszono w kościele dwa kazania: rankiem,
w czasie tzw. wielkiej mszy, oraz po południu – w czasie nieszporów.
18
Odpowiedzialność za przygotowanie paramentów mszalnych spoczywała na księdzu Stanisławie Patelskim, kanoniku kapituły św. Floriana.
19
Później udał się na dziedziniec kolegium Szkół
Nowodworskich i aż do wieczora bierzmował wiernych.
Ponownie spełniał tę posługę także w niedzielę 23 lipca.
20
Kazania wygłosili księża: Jan Kanty Toryani, Jędrzej Lipiewicz, Franciszek Ossowski, Andrzej Jurkowski, Remigiusz
Szebieszczański, Eustachiusz Majeronowski, Atanazy Pomoszkant, Jan Sienkiewicz, Alberyk Postkowski, Amand
Gronkiewicz, Piotr Dyrowski, Józef Męciński, Bernard
Miernikiewicz, Wincenty Rędarski, Franciszek Ziembiński
oraz Florian Amand Janowski. Teksty wszystkich tych kazań
ksiądz Józef Putanowicz wydrukował w swoim opracowaniu.
Wszystko wskazuje na to, że mogą one stanowić interesujący
materiał do analizy literackiej i językowej.
21
Mowy te wygłosili: Andrzej Niemirycz, kasztelanic połaniecki,
oraz Józef Szczepanowski, chorążyc czernichowski. Teksty tych
mów także znalazły się w księdze opracowanej przez księdza
Józefa Putanowicza. Autor zamieścił nadto w swoim opracowaniu bogaty zestaw wierszy okolicznościowych ku czci mistrza
Jana (polskich i łacińskich). Czytelnik znajdzie tam łaciński
tekst – i polski przekład – bulli kanonizacyjnej św. Jana Kantego, teksty wpisów kardynałów, patriarchów i biskupów, biorących udział w rzymskich uroczystościach kanonizacyjnych
16 lipca 1767, które znajdują się w aktach kanonizacyjnych
sześciorga błogosławionych wyniesionych na ołtarze (to zapewne ksiądz Antoni Żołędziowski dokonał odpisów owych
tekstów).
Adam Wisłocki/Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

roku zbawienia naszego MDCCLXXV uwielbione przez X.
M. J... A... P... Pisma Świętego doktora i profesora, kanonika katedralnego płockiego, kolegiaty WW. ŚŚ. Proboszcza,
ksiąg w diecezji krakowskiej cenzora, Kraków 1780 [księga zawiera 201 kart, tzn. 402 stron, nienumerowanych].
Autor zadedykował swoje dzieło Kajetanowi Sołtykowi
– biskupowi krakowskiemu, oraz Michałowi Jerzemu
Poniatowskiemu – biskupowi płockiemu, koadiutorowi
biskupstwa krakowskiego.
7
Por. R. Knapiński, „Theatrum canonisationis” bł. Jana
z Kęt. Rzym 16 lipca 1767, „Roczniki Humanistyczne”
2002, t. 50, z. 4 (specjalny), s. 33–50.
8
Por. Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI–
XVIII w. Zebrał i opracował M. Gębarowicz, Wrocław
1973, s. 376–388 (Dekoracja ulicy i kościoła św. Anny
w Krakowie na uroczystość kanonizacji św. Jana Kantego
w 1775 r.).
9
M. Rożek, Uroczystości w barokowym Krakowie, Kraków
1976, s. 251–262.
10
Por. R.M. Zawadzki, Staropolski konterfekt świętego Jana
z Kęt, Kraków 2002, s. 313–317.
11
J.A. Putanowicz, Życie, cuda i dzieje kanonizacji ś. Jana
Kantego... Ze względu na brak numeracji stron owego
dzieła nie wskazuję dokładnej lokalizacji cytatów. Zainteresowany czytelnik może sięgnąć do skanu dzieła znajdującego się w internecie pod adresem: oai.www.dbc.wroc.pl
11968.
12
Trzeba dodać, że papież Klemens XIII wyznaczył dzień
20 października jako święto mistrza Jana z Kęt w całym
Kościele, zaś dzień 24 grudnia (urodziny św. Jana Kantego) jako dzień szczególnych modlitw w Kościele w Polsce
i na Litwie (o czym informował wpis do Martyrologium
Rzymskiego).

Dziedziniec Collegium Maius; 1914
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125-LECIE KRAKOWSKIEJ ROMANISTYKI
e passé et le présent: rencontre des
idées – Przeszłość i teraźniejszość:
spotkanie idei to tytuł międzynarodowej
konferencji naukowej, zorganizowanej
w dniach 29–30 maja 2017 przez Instytut
Filologii Romańskiej UJ dla uczczenia
125. rocznicy powołania na Uniwersytecie
Jagiellońskim Katedry Filologii Romańskiej, będącej dziś najstarszą
jednostką studiów romanistycznych w Polsce. W dwudniowych
obradach, prowadzonych w Auditorium Maximum i Collegium
Maius, wzięło udział blisko siedemdziesięcioro naukowców
z kilkunastu krajów świata. Trzy
równoległe sesje obejmowały
zagadnienia dotyczące literaturoznawstwa, translatoryki i językoznawstwa francuskiego oraz
frankofońskiego. Wśród prelegentów, których wystąpienia zaplanowano w sesji plenarnej, znaleźli
się wybitni romaniści z Francji
i Belgii: prof.prof. Gilles Siouffi
(Paris IV – Sorbonne), Charles
Mazouer (Bordeaux III), Michel
Braud (Pau) oraz Paul Aron
(ULB Bruxelles). Problematyka
poruszana podczas konferencji,
zarysowana interdyscyplinarnie
i wielowątkowo, zaowocowała
wieloma interesującymi i naukowo odkrywczymi analizami, interpretacjami i dyskusjami. Warto
podkreślić, że toczone w języku
francuskim obrady przyciągnęły
wielu słuchaczy, w tym sporą
grupę studentów i doktorantów.
Konferencję otworzyło przemówienie rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, który zwrócił
uwagę na istotny wymiar współdziałania, wymiany intelektualnej i kulturalnej między Francją i Polską, a także
na wspólne tradycje naukowe łączące
uniwersytety obu krajów. W otwarciu
przedsięwzięcia udział wzięli konsul Republiki Francuskiej Frédéric de Touchet,
delegat rządu regionu Walonia-Bruksela
Franck Pezza, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół

L

Polskich prof. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego oraz dziekan Wydziału
Filologicznego UJ prof. Elżbieta Górska.
Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej
UJ prof. Wacław Rapak przypomniał
historię studiów romanistycznych na
Uniwersytecie Jagiellońskim, którą warto
w tym miejscu przytoczyć.

Plakat konferencji

Język francuski pojawił się w dydaktyce uniwersyteckiej już w XVII wieku,
a w 1811 roku powołana została Katedra
Języka i Literatury Francuskiej na Wydziale Filozoficznym UJ, którą do roku 1819
kierował ksiądz Piotr Boucher, doktor filozofii Sorbony. Po jego śmierci nauczanie
języka francuskiego miało charakter praktyczny, prowadzono warsztaty przekłado-

we, chociaż co pewien czas pojawiały się
również wykłady z literatury francuskiej.
W latach 80. XIX wieku z inicjatywy
Victora Ciechomskiego wprowadzony
został poszerzony program nauczania
języka francuskiego, co w konsekwencji
doprowadziło do powołania samodzielnej
katedry romanistyki na Wydziale Filozoficznym UJ.
Historia romanistyki we
współczesnym rozumieniu, obejmującej badania
naukowe nad kulturą francuską i dydaktykę języka
francuskiego, rozpoczęła się
na UJ w 1892 roku, razem
z powstaniem Katedry Filologii Romańskiej. Na jej
pierwszego profesora został
mianowany Maksymilian
Kawczyński, który doktoryzował się na uniwersytecie
w Lipsku jako germanista,
natomiast później rozszerzył
swoje zainteresowania badawcze i w roku 1887 uzyskał
habilitację z filologii romańskiej na podstawie rozprawy
Essai comparatif sur l’origine
et l’histoire des rythmes. Po
objęciu funkcji kierownika
utworzonego w 1898 roku
Seminarium Filologii Romańskiej rozpoczął regularne
wykłady z historii literatury
francuskiej i włoskiej oraz
literatury porównawczej.
Prowadził także zajęcia z językoznawstwa romańskiego,
które obejmowały gramatykę
opisową i historyczną kilku
języków romańskich. Zapoczątkował tym samym erę
romanistów sensu largo, łączących w swych
badaniach i dydaktyce uniwersyteckiej
tematykę literacką i językoznawczą.
W czasie jego pracy na UJ powstała pierwsza
w Polsce biblioteka romanistyczna, z najstarszymi wpisami do katalogu datowanymi na
1897 rok.
Kolejną ważną dla krakowskiej romanistyki postacią był Stanisław Stroński. Po
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Obrady poprowadził dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UJ prof. Wacław Rapak
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objął prof. Stanisław Wędkiewicz, romanista-językoznawca. Według jego słów
Seminarium dzieliło się wówczas na
oddział językoznawstwa i starej literatury
romańskiej oraz na oddział literatur romańskich, którym kierował prof. Folkierski.
Profesor Wędkiewicz kierował II Katedrą
w latach 1921–1934. Jego zainteresowania

Fot. Anna Wojnar

studiach pod kierunkiem prof. Edwarda
Porębowicza we Lwowie i prof. Wilhelma Meyera-Lübkego w Wiedniu i na
Sorbonie habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1909 roku. Od tego
czasu, z kilkuletnią przerwą w okresie
wojny, prowadził wykłady poświęcone
literaturze francuskiego średniowiecza.
Oprócz działalności naukowej i dydaktyki
uniwersyteckiej położył podwaliny pod
przyszłą kadrę naukową Katedry. W 1911
roku doktoryzował Małgorzatę Rongier,
a w roku 1913 Władysława Folkierskiego.
Pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim
do 1921 roku, po czym poświęcił się pracy
polityka i publicysty. Przez pewien czas
wykładał również na KUL.
Jego następcą był właśnie Władysław
Folkierski, który habilitował się w roku
1919, został mianowany najpierw na
docenta, rok później, w 1920 roku, na
profesora nadzwyczajnego, a w roku 1929
na profesora zwyczajnego Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W latach 1920–1937
był dyrektorem Seminarium Filologii
Romańskiej oraz kierownikiem I Katedry
Filologii Romańskiej. Był także promotorem prac doktorskich kilku wybitnych
romanistów, w tym Marii Malkiewicz-Strzałkowej, która po wojnie była blisko
związana z krakowską romanistyką, oraz
Mieczysława Brahmera, zajmującego
się literaturą porównawczą oraz francusko-włoskimi związkami kulturalnymi.
W czasie wojny, podobnie jak Stanisław
Stroński, Folkierski wejdzie w skład Rządu RP na Obczyźnie.
W roku 1921 w ramach administracyjnych Seminarium została utworzona
II Katedra Filologii Romańskiej, którą

poznania także innych języków romańskich na lektoratach języków włoskiego,
hiszpańskiego, rumuńskiego. Po odejściu
z Uczelni profesorów Wędkiewicza,
Folkierskiego i Brahmera Katedrę objął
w latach 1937–1938 prof. Stefan Glixelli,
który po kilku miesiącach zmarł. W czasie
drugiej wojny światowej sytuacja krakowskiej romanistyki stała się bardzo trudna.
Z grona przedwojennych pracowników
w Krakowie przebywali jedynie dr Maria
Malkiewicz-Strzałkowa i dr Zbigniew Gierczyński, a także lektor języka francuskiego
Henri Bernard. Doktor Maria Malkiewicz-Strzałkowa przez trzy lata uczestniczyła
w tajnym nauczaniu. Należy podkreślić,
że mimo licznych przeciwieństw i groźby
aresztowania udało się jej ocalić dużą część
księgozbioru romańskiego.
Niedługo po zakończeniu wojny,
w 1945 roku uruchomione zostały studia
romanistyczne. Wrócił do Krakowa prof.
Wędkiewicz, współpracował z katedrą
prof. Brahmer. Zajęcia z gramatyki porównawczej języków romańskich prowadził
prof. Jerzy Kuryłowicz, który wypromował w 1950 roku dr. Witolda Mańczaka.

W dwudniowej konferencji z okazji 125. rocznicy powołania na UJ Katedry Filologii Romańskiej wzięło
udział blisko siedemdziesięcioro naukowców z kilkunastu krajów świata

naukowe i dydaktyka obejmowały praktycznie większość języków romańskich
i dotyczyły nie tylko problematyki językoznawczej, ale także literackiej, kulturowej
i kontaktów językowych.
W okresie międzywojennym studia
romanistyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów, którzy, studiując
filologię romańską, mieli możliwość

Romanistyka utrzymywała swój przedwojenny charakter, oferując nie tylko studia
z literatury i języka francuskiego, ale także
z literatury włoskiej, hiszpańskiej i rumuńskiej. W 1950 roku kierownictwo Katedry
objął prof. Zygmunt Czerny. W czasie jego
kadencji studia romanistyczne przeszły
kilka reform, by ostatecznie w roku akademickim 1954/1955 wyłonić pięcioletni
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system studiów, który – pomijając lata 70.,
kiedy na kilka lat wprowadzono studia
czteroletnie – przetrwał aż do obecnie
obowiązującego dwustopniowego systemu bolońskiego. W tym okresie okrzepła
także kadra pracowników naukowych
i lektorów. Po przejściu na emeryturę prof.
Czernego, w 1961 roku kierownictwo objęła prof. Maria Strzałkowa. Sprawowała
tę funkcję po raz pierwszy do 1970 roku,
a zatem do momentu wprowadzenia na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego struktury instytutowej.
Instytut Filologii Romańskiej, który
kontynuuje tradycje, kolejno, Katedry Filologii Romańskiej i Seminarium Filologii
Romańskiej, istnieje więc pod tą nazwą
od 1970 roku. Początkowo obejmował
trzy zakłady: Językoznawstwa Romańskiego, Literatur Romańskich i Metodyki
Nauczania Języka Francuskiego. W latach
1970–1974 Instytutem kierował prof.
Mańczak, a następnie na krótko kierownictwo przejęła ponownie prof. Strzałkowa.
W latach 70. nastąpił zauważalny
rozwój studiów romanistycznych. Tworzyła się liczniejsza kadra pracowników
naukowych i lektorów. Oprócz zdecydowanie zwiększonych limitów przyjęć na
studia romanistyczne (filologia francuska)
w latach 70. powstały kolejno odrębne
programy studiów italianistycznych, iberystycznych i rumunistycznych. Uczeń
prof. Czernego dr Stanisław Widłak
doprowadził do powstania Zakładu Italianistyki, który po kilku latach przekształcił
się w Zakład Italianistyki i Rumunistyki.
Z inicjatywy prof. Marii Strzałkowej
uczennica prof. Stefanii Ciesielskiej-Borkowskiej dr Teresa Eminowicz walnie
przyczyniła się do powstania Zakładu
Filologii Hiszpańskiej. Niemal trzydzieści
lat później, w roku 2008, dzięki staraniom
prof. Jerzego Brzozowskiego powstała
filologia portugalska (luzytanistyka).
Warto podkreślić, że Zakład Filologii Por-

Zgromadzonych gości powitała dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. Elżbieta Górska

tugalskiej i Przekładoznawstwa UJ został
uhonorowany tytułem Katedry Instytutu
Camõesa. Kilka lat później, wraz z przywróceniem studiów rumunistycznych
w naszym Instytucie, powstał osobny
Zakład Rumunistyki, którym kieruje od
początku dr hab. Kazimierz Jurczak.
Po śmierci prof. Strzałkowej Instytutem kierowali kolejno profesorowie: Stanisław Widłak (1975–1981 oraz
1987–1991), Urszula Dąmbska-Prokop
(1981–1987 oraz 1991–1992), Marcela
Świątkowska (1992–2002), Teresa Eminowicz-Jaśkowska (2002–2005), Anna
Bochnak (2005–2008), Regina Bochenek-Franczak (2008–2012), Roman Sosnowski (2012–2016). Obecnie funkcję
dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej
UJ pełni prof. Wacław Rapak.
Dziś Instytut Filologii Romańskiej
to największa jednostka Wydziału Filologicznego. Zatrudnia 74 osoby, w tym
19 samodzielnych pracowników naukowych. Studenci filologii francuskiej,
włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej
i rumuńskiej kształcą się na trzyletnich
studiach licencjackich oraz na dwuletnich
Auditorium
Maximum;
29 maja 2017

studiach drugiego stopnia. W roku akademickim 2017/2018 w murach nowego
i bardzo dobrze wyposażonego budynku
Collegium Paderevianum II, oddanego
do użytku w 2015 roku, studiować będzie
sześciuset studentów.
Warto też odnotować, że od momentu
powstania IFR trwa bardzo intensywna
i szeroka współpraca z uczelniami zagranicznymi z krajów obszaru romańskiego, nie tylko europejskimi, ale także
z Ameryki Łacińskiej. Współpraca dotyczy wymian pracowników naukowych,
prowadzenia programów badawczych,
wymiany studentów w ramach programów
międzynarodowych (dawniej TEMPUS
i CEEPUS, a obecnie ERASMUS) oraz
publikacji naukowych. W ramach działalności naukowej Instytutu wydawane
są czasopisma: „Romanica Cracoviensia”
(założycielką była prof. Marcela Świątkowska, a redaktorem naczelnym jest od
roku prof. Wacław Rapak), „Między oryginałem a przekładem” (założycielką była
prof. Jadwiga Konieczna-Twardzikowa,
redaktorem naczelnym jest prof. Jerzy
Brzozowski) oraz „Studia Iberystyczne”
(założycielką była prof. Teresa Eminowicz-Jaśkowska, redaktorem naczelnym
jest dr hab. Anna Sawicka). W Instytucie
działają również koła naukowe studentów
poszczególnych specjalizacji, studenckie
czasopismo naukowe „Roman” oraz studencka romanistyczna grupa teatralna La
Compagnie de Théâtre Francophone „Les
Capricieuses”, kontynuatorka sięgającej
lat 70. ubiegłego wieku tradycji studenckich trup teatralnych.

Jakub Kornhauser

Instytut Filologii Romańskiej
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35-LECIE
JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

Aula
Auditorium Maximum;
6 czerwca 2017

lipca 1982 Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego podjął uchwałę
o utworzeniu – wspólnie z ówczesną Akademią Medyczną – eksperymentalnego
studium pod nazwą Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Z wnioskiem o powołanie UTW do
obu uczelni zwrócił się krakowski oddział
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Celem istnienia nowej jednostki było
zapewnienie dostępu do wiedzy osobom
po 50. roku życia (nie był to warunek konieczny) z wyższym lub średnim wykształceniem. Wniosek spotkał się z wielką
przychylnością władz obu uczelni, a – jak
się wkrótce miało okazać – eksperyment
udał się znakomicie. 35-lecie tego wydarzenia obchodziliśmy 6 czerwca 2017
w Auditorium Maximum UJ.
Koralowy jubileusz Jagiellońskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowało blisko 600 jego studentów i absolwentów oraz grono znakomitych gości.
W święcie JUTW wzięli udział, między
innymi: prezydent Krakowa prof. Jacek
Majchrowski, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak
oraz gość honorowy – prof. Jerzy Stuhr.
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W jubileuszu uczestniczył rektor UJ prof.
Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. rozwoju prof. Dorota Malec, prorektor UJ ds.
Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ ds. dydaktyki prof.
Armen Edigarian, zacne grono profesorów
(także emerytowanych) i bardzo młodzi
wykładowcy. Licznie przybyli przedstawiciele innych UTW. W samym Krakowie
jest ich 11, w Małopolsce – 59. Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku –
ze względu na usytuowanie w strukturze
najstarszej i najlepszej polskiej uczelni,
największe doświadczenia i najbogatszą
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak
i kierownik JUTW Ewa Piłat

ofertę edukacyjną, pełni rolę lidera dla
innych uniwersytetów dla seniorów, pomaga przy ich zakładaniu, merytorycznie
wspiera, zaprasza na swoje wykłady i organizuje pobyt w Krakowie słuchaczom
z UTW z regionu, z kraju oraz z zagranicy.
TROCHĘ HISTORII
Pierwszy na świecie Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku z inicjatywy prof. Pierre’a Vellasa na uniwersytecie w Tuluzie we Francji. Pierre Vellas
był profesorem prawa międzynarodowego,
Fot. Anna Wojnar

20

Na uroczystości licznie zgromadzili się słuchacze i absolwenci JUTW

placówek (ponad 20 000) działa w Chinach. Jednak w przeliczeniu na liczbę
mieszkańców to Polska jest liderem ruchu
UTW. W 2016 roku działało ich 614. Wydaje się, że ta liczba może się zwiększyć,
w październiku 2017 roku bowiem wejdzie
w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny. Według szacunków tylko w tym
roku na emerytury odejdzie 330 tysięcy
stosunkowo młodych seniorów.
POCZĄTKI JUTW
Na posiedzeniu Senatu 20 lipca 1982,
powołującym do życia UTW na UJ i AM,
na pełnomocnika ds. UTW wyznaczono
prorektor UJ prof. Marię Sarnecką-Keller,
ale „ojcami założycielami” Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Krakowie byli – lekarz
i gerontolog prof. Józef Kocemba z ówczesnej Akademii Medycznej oraz psycholog
prof. Maria Susułowska z UJ, twórczyni
psychologii klinicznej, która zajmowała
się psychologią starzenia i starości. Rola
gerontologów, zwłaszcza lekarzy, w zakładaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku
wynika z ich przekonania o ogromnym
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ale również gerontologiem. Obserwując
osoby starsze (także swojego bardzo
energicznego w okresie pracy zawodowej ojca), zauważył, jak brak aktywności
po przejściu na emeryturę destrukcyjnie
wpływa na ich zdrowie. Znalezienie nowego celu życia na emeryturze, dostarczenie
wiedzy na temat zdrowego starzenia się,
rozwijanie własnych zainteresowań, realizacja młodzieńczych marzeń o zgłębianiu
konkretnej dziedziny wiedzy, nawiązanie
kontaktów towarzyskich z rówieśnikami
– to były podstawowe cele istnienia pierwszego UTW. Należy dodać, że w latach
70. XX wieku w wiek emerytalny zaczęło
wchodzić pokolenie, którego młodość
przypadła na czas drugiej wojny światowej. Wielu z nich nie miało możliwości,
aby w młodości studiować, podobnie jak
pokolenie dorastające po wojnie. UTW
było szansą na spełnienie marzenia o studiach. Także w Polsce pierwszy UTW
utworzyła gerontolog, lekarz, kierownik
Zakładu Gerontologii przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie prof. Halina Szwarc. Stało
się to w październiku 1975 roku. Zaledwie
pół roku wcześniej prof. Szwarc spotkała
się z prof. Vellasem na konferencji w Mediolanie. Idea Uniwersytetów Trzeciego
Wieku stawała się sławna na świecie. Do
Tuluzy przyjeżdżali dziennikarze z całego
świata, aby na własne oczy zobaczyć edukację seniorów i poznać znakomite efekty
takiej aktywności w jesieni życia. Po Tuluzie drugi UTW został założony w Brukseli,
a trzeci w Warszawie. Wkrótce uniwersytety dla seniorów pojawiły się w całym
zachodnim świecie. Dziś trudno wskazać
kraj, gdzie ich nie ma. Działają nawet
w – wydawałoby się – biednych krajach
Afryki, jak Kamerun, Somalia, czy kraje
Ameryki Środkowej i Południowej. Ostatnia międzynarodowa konferencja UTW
odbywała się w Bogocie, a najwięcej tych

dobroczynnym wpływie całożyciowej
edukacji na zdrowie seniorów. Dziś, po
42 latach od czasu powstania pierwszego
UTW w Polsce, mamy już bogatą literaturę
naukową dowodzącą, jak uczestnictwo
w zajęciach korzystnie wpływa na jakość
życia osób starszych. Zarządzeniem rektora AM z 6 grudnia 1984 pełnomocnikiem
rektora ds. UTW został doc. dr hab. Józef
Kocemba – kierownik Kliniki Geriatrii.
Wkrótce funkcję tę objęła i przez blisko 30
lat kierowała JUTW Helena Więckowska,
asystentka prof. Susułowskiej.
Na pierwszy rok studiów w UTW na
UJ (zwanym na początku Krakowskim)
w październiku 1982 roku przyjęto aż
300 osób. W kolejnym roku zgłosiło się
równie wielu seniorów (po 40. roku życia
– jak zapisano w pierwszym regulaminie).
Sukces Uniwersytetu Trzeciego Wieku
był większy niż możliwości lokalowe UJ.
Zaczęto więc ograniczać liczbę studiujących seniorów, zwłaszcza że lata 80. były
ekonomicznie bardzo trudne dla polskich
uczelni. W kilku szkołach wyższych
w ogóle zrezygnowano z prowadzenia
edukacji dla osób starszych. W 1989 roku,
u progu transformacji ustrojowej, w Polsce
działało tylko dziewięć UTW.
JUTW funkcjonuje nieprzerwanie
od 1982 roku. Obecnie w jego zajęciach
uczestniczy około 500 osób 60+. Jest to
jeden z większych UTW w Polsce. Jednak nie liczba studentów-seniorów jest
najważniejsza. Jest to uniwersytet, który
wyróżnia się imponującą ofertą edukacyjną, niemającą odpowiednika ani w kraju,
ani za granicą (możemy to powiedzieć
z pełną odpowiedzialnością, bowiem we
wrześniu 2016 roku gościliśmy prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia
ALMA MATER nr 196
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Jako wyraz uznania dla działalności JUTW wicemarszałek województwa małopolskiego
Wojciech Kozak wręczył Ewie Piłat medal Polonia Minor

SPOŁECZNA MISJA UNIWERSYTETU

intelektualnie, spełniać swoje młodzieńcze
marzenia o studiowaniu na najstarszym
polskim uniwersytecie oraz o poznawaniu
konkretnej dziedziny wiedzy (najchętniej
historii sztuki – co roku 150 miejsc znika po
dwóch godzinach zapisów). Należy pamiętać, że w Krakowie, który jest ośrodkiem
akademickim, mieszka proporcjonalnie
duża grupa wykształconych mieszkańców
60+, dla której aktywność edukacyjna na
uczelni jest naturalnym wyborem.
Niezwykle ważnym zadaniem, które
realizuje Uniwersytet Trzeciego Wieku
działający w strukturze uczelni, jest kształtowanie postaw młodych ludzi. Studenci-seniorzy od 35 lat są obecni w murach
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie
mają zajęcia w Collegium Novum, Collegium Witkowskiego, Collegium Kołłątaja,
Instytucie Konfucjusza i oczywiście w Auditorium Maximum. Każdego dnia w salach dydaktycznych mijają się z młodymi
studentami. Dla młodzieży akademickiej
stanowią wzór do naśladowania, przykład
aktywnego i bogatego intelektualnie życia.
Obecność seniorów na uczelni nie tylko
zmienia ich wciąż niekorzystny społecz-

MEDAL DLA JUBILATA
Wszystkie te działania zostały docenione przez marszałka województwa,
który z okazji jubileuszu 35-lecia Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
odznaczył go medalem Polonia Minor.
Instytucję tworzą jednak konkretni ludzie.
Jubileusz stał się okazją do uhonorowania
odznaką Honoris Gratia najbardziej zasłużonych dla rozwoju JUTW profesorów.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski
wręczył je profesorom: Tadeuszowi Cichockiemu, Tomaszowi Grodzickiemu,
Marii Kielar-Turskiej, Piotrowi Krasnemu,
Andrzejowi Mani, Annie Niżegorodcew
i Beacie Tobiasz-Adamczyk. Odznakę
otrzymała również prof. Beata Szymańska-Aleksandrowicz, niestety, nieobecna
podczas uroczystości.
Fot. Anna Wojnar

Uniwersytetów Trzeciego Wieku AIUTA
prof. François Vellasa, syna założyciela
pierwszego UTW).
W każdym tygodniu seniorzy z UJ
mają ponad 100 godzin różnych zajęć do
wyboru. Na JUTW najstarsi studenci mogą
uzyskać wiedzę z zakresu zdrowego stylu
życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, uczyć się historii sztuki i historii
Krakowa, poznają kulturę i historię Chin,
uczestniczą w zajęciach z japonistyki, judaistyki, filozofii, literatury, prawa, filmoznawstwa. Nie brakuje tak oryginalnych
zajęć, jak muzykologia, historia baletu
czy malarstwo chińskie. Działa wiele grup
warsztatowych i aż 22 grupy językowe.
Rozwój intelektualny jest wspierany troską o dobrą kondycję fizyczną studentów.
Około 60 osób ćwiczy pod okiem fizjoterapeutów, działają grupy nordic walking
oraz tai-chi. Nic dziwnego, że na zajęcia
do Krakowa przyjeżdżają osoby nawet
z ościennych województw. Przez te 35 lat
w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku kształciło się kilkanaście tysięcy
studentów-seniorów.

nie wizerunek – jako grupy schorowanej,
zniedołężniałej, ubogiej, dla której granicę
świata wyznacza parapet własnego okna.
Studenci-seniorzy pokazują młodym
ludziom radosną, twórczą starość – złotą
jesień życia, jednocześnie ucząc ich szacunku dla pokolenia rodziców i dziadków
oraz budując autorytet seniorów jako ludzi
mądrych, kompetentnych, twórczych.
Młodzi od seniorów uczą się, jak w przyszłości mądrze zagospodarować swój
wolny czas. Mimochodem na UJ uczymy
młodych przygotowania do starości.
Obecność seniorów w murach uczelni
to najlepszy sposób, aby u młodzieży
zaszczepić szacunek dla wieku. Jednocześnie seniorzy też uczą się szacunku dla
młodych. Wszak są uczeni nie tylko przez
znakomitych profesorów, ale i młodych
adeptów nauki. W JUTW wolontaryjnie
pracuje ponad 20 doktorantów oraz doktorów. Tak budujemy solidarność międzypokoleniową będącą podstawą zdrowych
relacji społecznych. To jest wartość bezcenna. Nie nauczą jej żadne studia.

Podstawowym zadaniem uniwersytetu
jest upowszechnianie wiedzy i kształcenie
studentów. Działalność UTW na Uniwersytecie Jagiellońskim jest jedną z form
realizacji społecznej misji uniwersytetu
polegającej na połączeniu tego głównego
zadania, jego historycznego dorobku ze
współodpowiedzialnością za otoczenie
społeczne. W tym otoczeniu mamy rosnącą
liczbę osób starszych, seniorów z określonymi aspiracjami, którzy chcą się rozwijać
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Od prawej: prorektor UJ prof. Dorota Malec, Jerzy Stuhr, rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
prezydent Jacek Majchrowski, wicemarszałek Wojciech Kozak, Ewa Piłat

Osoby szczególnie zasłużone dla JUTW otrzymały od prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego odznaki Honoris Gratia

prof. Tomasz Grodzicki

prof. Maria Kielar-Turska

prof. Piotr Krasny

prof. Andrzej Mania

prof. Anna Niżegorodcew

Fot. Anna Wojnar

prof. Tadeusz Cichocki

prof. Beata Tobiasz-Adamczyk

Niezwykle sympatycznym momentem podczas uroczystości jubileuszowej było – przyjęte z ogromnym
aplauzem – wystąpienie prof. Jerzego
Stuhra, byłego rektora PWST, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który mówił o odpowiedzialności
pedagogów w kształtowaniu swoich
studentów. Na podstawie własnych
doświadczeń starał się odpowiedzieć na
pytanie, czy można wykształcić artystę.
Jak na jubileusz przystało, był toast
wzniesiony uniwersyteckim winem,

cztery ogromne torty urodzinowe, listy
gratulacyjne i prezenty, w tym ten bardzo
przydatny – laptop od rektora UJ.
Licznie zgromadzeni goście uczcili
nie tylko 35-lecie JUTW, ale również
90. urodziny najstarszej studentki – Saturniny Faust. Artystyczną oprawę święta
najstarszego w Małopolsce Uniwersytetu
Trzeciego Wieku stanowił występ Chóru
Akademickiego Camerata Jagellonica.

Ewa Piłat

Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku

JUTW funkcjonuje nieprzerwanie od 1982 roku.
Obecnie w jego zajęciach uczestniczy
około 500 osób 60+
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Tradycyjne śniadanie profesorskie odbyło się 26 lipca. To już siedemnaste spotkanie upamiętniające odnowienie Uniwersytetu Jagiellońskiego przez króla
Władysława Jagiełłę w 1400 roku, kiedy to w zakupionym od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.
Wykład, poświęcony prawu rzymskiemu i kanonicznemu oraz związkom moralności z prawem, wygłosił wówczas biskup krakowski Piotr Wysz. Inaugurację
zakończyła uczta, której fundatorem najprawdopodobniej była para królewska

Goście zgromadzili się na dziedzińcu Collegium Maius, gdzie rektor UJ prof. Wojciech Nowak, w imieniu całego kolegium rektorskiego, podziękował społeczności akademickiej za dotychczasową pracę, życząc udanego wypoczynku wakacyjnego
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Zebrani wysłuchali wykładu prof. Bogdana Zemanka, zatytułowanego Komu potrzebne są kwiaty?

Fot. Anna Wojnar

CONVENTIONES

ŚNIADANIE PROFESORSKIE

KOMU POTRZEBNE SĄ KWIATY?

P

Ivar Leidus/Wikimedia

odziwiając i zachwycając się pięknymi, barwnymi, a w dodatku pachnącymi kwiatami, zazwyczaj nie zastanawiamy się, do czego one służą i komu są
niezbędnie potrzebne. Traktujemy je jako
ozdobę tego świata, źródło natchnienia
artystów, element konieczny dla pełnego
i przyjemnego życia.
Droga do zrozumienia roli kwiatów jest
długa i skomplikowana. W starożytności
były traktowane jako źródło owoców
– w miejsce kwiatu pojawiał się owoc,
który mógł być spożytkowany przez
człowieka. W średniowieczu uważano, że
kwiaty są obrazem boskiej
doskonałości i dane zostały
przez Stwórcę dla ozdoby
świata i pożytku człowieka.
Sprawa skomplikowała się
dopiero pod koniec XVII
wieku za sprawą Rudolfa
Jakuba Camerariusa i jego
książki De sexu plantarum
(1694). Opisał on znaczenie kwiatów dla rozmnażania się roślin i stwierdził,
że słupki to organy żeńskie,
a pręciki – męskie. Pręciki
produkują pyłek, który
przeniesiony na znamię

słupka, powoduje powstanie owocu i nasion.
Był to duży wstrząs dla opinii publicznej
– nastąpiła deprecjacja kwiatów będących
obiektem podziwu, bo jakże to podziwiać
organy służące rozmnażaniu. Nie mieściło
się to w kanonach ówczesnej moralności.
Wskutek tego dzieło Camerariusa nie zyskało większego rozgłosu. Przekonał się
o tym nieco później Karol Linneusz, który
oparł swój system klasyfikacji roślin na
liczbie słupków i pręcików w kwiecie. Aby
przybliżyć nieco sprawę, opisywał słupki
jako żony, a pręciki jako mężów. Wszystko
było dobrze, jeśli w kwiecie liczba słupków i pręcików była taka
sama. Gorzej, jeśli był,
na przykład, jeden słupek
i cztery pręciki, a całkiem źle, jeśli jednemu
słupkowi towarzyszyło
kilkanaście czy kilkadziesiąt pręcików. Goethe
napisał, że propagowanie
takich rzeczy to demoralizowanie młodzieży,
a pruski uczony Johann
Siegesbeck określił to
mianem „obrzydliwego
nierządu” i dodał jeszcze
kilka innych epitetów.

Nie ma się zatem czemu dziwić, że rodzaj
Siegesbeckia opisany przez Linneusza to
bardzo niepozorne rośliny.

The Library of Congress

Pixabay

Kwiaty wabią owady zapylające, między innymi barwą,
zapachem. Umiejscowienie miodników w głębi kwiatu sprawia,
że owad sięgając po nektar, ociera się o pylniki lub znamię słupka,
zapylając kwiat

Ilustracja z The Book of Thel Williama Blake’a; 1789

Dwulistnik muszy (Ophrys insectifera) występuje tylko w Europie.
Budową kwiatu imitującego samicę roślina zwabia samce
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niektórych błonkówek, które ją zapylają.
W rodzinie storczykowatych jest to wyjątek we florze Polski
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Lepszą recepcję system Linneusza
zyskał w Anglii, a to dzięki Erazmowi Darwinowi, dziadkowi sławnego Karola. Był
on tłumaczem dzieł Linneusza na język
angielski, na ich podstawie napisał książkę
zatytułowaną The Botanic Garden, a jedna
z jej części nosiła tytuł The Love of Plants,
gdzie zastosował podobne metafory jak
szwedzki uczony. Dzieło to było, mimo
wysokiej ceny, bardzo popularne i miało
kilka wydań. Pod jego wpływem William
Blake opublikował ryciny, na których
z jednego kwiatu wynurza się przystojny
młodzieniec i usiłuje objąć dziewczynę
znajdującą się w drugim kwiecie.
Pod koniec XVIII wieku ukazało się
kolejne ważne, niestety nie przełomowe,
dzieło. Christian Konrad Sprengel wydał
książkę zatytułowaną Sekret przyrody
odkryty w budowie i sposobie zapylania
kwiatów. Opisał w niej, na podstawie długoletnich obserwacji, zjawisko zapylania
kwiatów przez owady i nawet podał przykłady przystosowań. Praca ta nie zyskała
większego rozgłosu ani akceptacji – jeden
z uczonych określił zawarte w niej fakty
jako opowiastki dla uczniów (Sprengel był
nauczycielem).
Pół wieku później docenił to odkrycie
w pełni Karol Darwin, który sam zajmował się obserwacją zapylania kwiatów
przez owady i napisał książkę o zapylaniu
storczyków krajowych i obcych. Wiąże się
z tym historia madagaskarskiego storczyka
Angraecum sesquipedale, zwanego popularnie „gwiazdą Madagaskaru”. Kwiaty
tego gatunku posiadają niezwykle długą
(25–30 cm) ostrogę, w której znajduje
się nektar. Gdy Darwin otrzymał okaz
tego storczyka od badacza Madagaskaru,
stwierdził, że musi istnieć owad o na124
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rządach gębowych tak długich, by mógł
sięgnąć do nektaru zawartego w ostrodze.
W 1903 roku, dwadzieścia lat po śmierci
Darwina, odkryto motyla nocnego, zawisaka Xanthopan morganii, odmiana
praedicta (przewidziana), który posiada
trąbkę o odpowiedniej długości, ale musiało upłynąć następne 100 lat, aby dopiero
opisano szczegółowo i sfilmowano proces
zapylania storczyka przez owada.
Po akceptacji faktu kooperacji zwierząt z kwiatami, zwanej zoogamią (notabene w krajach anglosaskich określa
się to terminem zoophily, ale zoofilia źle
się kojarzy w języku polskim), nastąpił
wzrost zainteresowania i istotny postęp
w zrozumieniu i wyjaśnieniu procesu zapylania. Stwierdzono, że nie tylko owady
są odpowiedzialne za zapylanie kwiatów,
ale istotną rolę, zwłaszcza w tropikach,
odgrywają ptaki i nietoperze, a czasem
nawet drobne gryzonie i torbacze. Według
nowych danych ponad 87 procent roślin na
świecie zapylanych jest przez zwierzęta.

Fruczak gołąbek (Macroglossum
stellatarum), występujący również
w Europie Środkowej, jest motylem
aktywnym w ciągu dnia, który
zapyla kwiaty przy okazji spijania
nektaru długą ssawką

Pixabay

Ong Poh Teck/Wikimedia

Orchidea (Bulbophyllum lasianthum) zapylane przez muchy.
Kwiat zwabia owady, roztaczając silny zapach podobny do padliny

Tak więc okazało się, że te wszystkie
barwy, kształty i zapachy nie są dla nas,
ale dla zwierząt zapylających, by je zwabić
do kwiatu. Barwy są szczególnie istotne
dla ptaków, które orientują się głównie
za pomocą wzroku. Plamki na płatkach
służą owadom jako wskaźniki, którędy
prowadzi droga do wnętrza kwiatu i nektaru (barwa jest mniej istotna, bo owady
trochę inaczej je postrzegają). Kształty
kwiatów dostosowane są niekiedy bardzo
ściśle do rozmiarów i kształtów owadów
zapylających, dzięki czemu eliminuje się
przypadkowych odwiedzających. Zapachy
skierowane są do owadów – świadczy
o tym fakt, że kwiaty wydzielają nie tylko zapachy przyjemne dla człowieka, ale
również odrażające, na przykład gnijącego
mięsa czy nawozu. Skierowane są one do
much padlinowych lub owadów koprofilnych. Wszystko to jest efektem trwającej
od momentu pojawienia się roślin kwiatowych procesu koewolucji roślin i zwierząt.
Wykształciły się u roślin różne przystosowania zwiększające efektywność
zapylania – zebranie pojedynczych kwiatów w mniejsze lub większe skupienia
(kwiatostany) zwiększa ich atrakcyjność.
Istnieją specjalne mechanizmy zapewniające skuteczne opylenie odwiedzającego
owada, na przykład mechanizmy dźwigniowe, działające pod ciężarem owada
i powodujące pochylenie pylników tak, aby
pyłek wylądował na grzbiecie lub głowie
zwierzęcia.
Wiele kwiatów odwiedzanych jest przez
większą liczbę zwierząt zapylających. Obserwuje się jednak czasem specjalizację
i związki pomiędzy owadami a roślinami
posunięte do granic bezpieczeństwa, gdzie
jeden gatunek owada zapyla jeden gatunek
rośliny, przez co zanik jednego z partnerów
może doprowadzić do wyginięcia drugiego.

Pixabay
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Nagrodą za zapylenie jest zazwyczaj pożywienie w postaci
bogatego w cukry nektaru, pyłku
czy części kwiatów (jadalnych
płatków). Ale rośliny potrafią być
„perfidne” i wykorzystywać naturalne popędy owadów bez dawania
czegokolwiek w zamian. Niektóre
gatunki storczyków (zwłaszcza
z rodzaju dwulistnik Ophrys) mają
kwiaty łudząco podobne do samic
określonych gatunków owadów.
W dodatku wydzielają zapachy
identyczne z feromonami płciowymi
danego gatunku. Zwabiony samiec
owada na próżno usiłuje przedłużyć
trwanie własnego gatunku, przedłużając wszakże trwanie gatunku storczyka, za co jednak nie otrzymuje
żadnej nagrody (o indywidualnej
satysfakcji owada na razie nic nie
Latolistek cytrynek, (Gonepteryx rhamni), jeden z nielicznych owadów pojawiający się wczesną wiosną
wiadomo). Inne gatunki storczyków i zapylający pierwiosnki
upodabniają kwiaty do samców
owadów – zawieszony na długiej szypułce drzewa. To rośliny zapylane przez wiatr ludzkość zginie, gdy wyginą pszczoły, nie
kwiat imituje unoszącego się w powietrzu i w związku z tym nie potrzebują żad- jest całkiem prawdziwe, ponieważ akurat
samca usiłującego wtargnąć na terytorium nych części uatrakcyjniających wygląd. podstawowe rośliny spożywcze, czyli zboża,
innego samca. Ten w obronie toczy walkę Produkują one ogromne ilości pyłku, zapylane są przez wiatr. Ale wiele innych
który niesiony na duże odległości pada na roślin uprawnych zależy od owadów i już
z kwiatem, przy okazji go zapylając.
Innym sposobem „zmuszenia” owada piórkowate, działające jak sieć, znamiona w miejscach, gdzie wytruto pszczoły, na
do zapylenia rośliny są tzw. kwiaty pułap- słupków. Jest to bardzo wygodny sposób przykład w Japonii, w okresie kwitnienia
kowe, w których owad jest przetrzymy- w miejscach, gdzie istnieje niedobór drzew owocowych można oglądać setki
wany do momentu dokonania zapylenia, zwierząt zapylających, zaś kandydatów do ludzi z pędzelkami zapylających kwiaty
a potem uwalniany. Okres przymusowego zapylenia wielu liczebnie, lecz mało zróż- sztucznie.
Kwiaty są obecnie obiektem wielorakich
„więzienia” może trwać od kilku chwil do nicowanych gatunkowo (stepy, sawanny,
obszary wysokogórskie).
studiów, z zastosowaniem nowoczesnej apakilku godzin.
Tutaj można zauważyć na marginesie, że ratury i wyrafinowanych metod. Powstała
Ale istnieją rośliny o kwiatach niepozornych – trawy, turzyce, sity, niektóre przypisywane Einsteinowi stwierdzenie, że osobna gałąź nauki – biologia kwiatów lub
ekologia zapylania. Istnieją specjalistyczne
czasopisma, wydaje się setki prac, książek,
podręczników akademickich, prowadzi się
wykłady.
Można zatem obecnie odpowiedzieć,
że kwiaty potrzebne są przede wszystkim
roślinom – jako instrument do przeżycia,
następnie zwierzętom jako źródło pokarmu, a czasem miejsce rozwoju, a na końcu
ludziom.
Tak więc, mimo że wskutek postępu
wiedzy zdegradowani zostaliśmy do roli
oglądaczy kwiatów (ewentualnie do ich
badaczy), to nie przeszkadza, by się nimi
zachwycać i je podziwiać. Poeci będą je
opiewać w wierszach, malarze uwieczniać
na obrazach, fotograficy – na pięknych
fotografiach, a zwykli ludzie sadzić wokół
domów i w doniczkach, aby uprzyjemnić
sobie życie.

Bogdan Zemanek

W tropikach i subtropikach żyje około 2 tysięcy gatunków roślin zapylanych przez ptaki,
które żywią się nektarem kwiatów

Ogród Botaniczny UJ
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OBRAZY RADIOLOGICZNE
KWIATÓW

Cymbidium – odmiana ozdobna

Promienie rentgenowskie znalazły
zastosowanie również w botanice.
Już na początku XX wieku Pierre
Goby i John Hall-Edwards uzyskali pierwsze obrazy radiologiczne
Azalia indyjska odmiana ozdobna
kwiatów. Rezultaty, opublikowane
zarówno w pismach naukowych,
jak i popularnych, zostały potraktowane jako ciekawostki. Dopiero
w latach 30. XX wieku ukazały się
prace, które wyznaczały kierunki „kwiatowej radiologii”. Prace
Hazela Engelbrechta („Science”
1930) wskazywały na przydatność
tej techniki w badaniach naukowych nad strukturą roślin. Z kolei
Dain Taster („US Camera”, 1939)
zapoczątkował wykonywanie radiogramów kwiatów w celach artystycznych, wyznaczając nowy
kierunek w sztuce. W roku 1990
ukazała się książka The Secret Garden, w której amerykański radiolog stomatologiczny Albert G. Richards zaprezentował ponad 100
zdjęć rentgenowskich kwiatów.
Azalia w promieniach RTG
Od lat 80. XX wieku w Katedrze Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego radiografię kwiatową uprawia prof. Andrzej Urbanik. Prezentowane radiogramy pochodzą z jego kolekcji.
Red.

Cymbidium w promieniach RTG
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Róża w promieniach RTG

UNIWERSYTECKA PASIEKA

Spotkanie inaugurujące działalność uniwersyteckiej pasieki; Ogród Botaniczny, 1 lipca 2017

Szeliga z rodzinnej Pasieki Szeligów, koordynator przedsięwzięcia, objaśniał zebranym, na czym polega ten proces. Hodowcy

zanieczyszczenie środowiska powoduje
coraz powszechniejsze wymieranie pszczół,
więc każde działanie na rzecz ratowania tych
pożytecznych owadów zasługuje na uznanie.
Atrakcją spotkania było zasiedlenie
wszystkich sześciu uli w obecności zgromadzonych gości. W tym czasie Przemysław

Pixabay

Anna Wojanr

niwersytet Jagielloński posiada własną pasiekę. To dwadzieścia pięć uli
mieszczących się w trzech miejscach: sześć
w Ogrodzie Botanicznym UJ, cztery na
dachu budynku przy ul. Ingardena 3 oraz
piętnaście w Polance Hallera. Hodowany
gatunek to pszczoły rasy kraińskiej, linia
Galicja i Sklenar. Docelowo w każdym ulu
ma ich być 50 tysięcy, więc w sumie w Krakowie i okolicach pojawi się ponad milion
nowych owadów. Pasieką opiekują się profesjonaliści – pszczelarze z Gospodarstwa
Pasiecznego „Pasieka Szeligów”.
Inauguracja uniwersyteckiej pasieki
odbyła się 1 lipca w Ogrodzie Botanicznym.
Zgromadzonych gości powitał kierownik
Ogrodu dr hab. Józef Mitka. Poinformował,
że pasieka będzie otwarta dla zwiedzających
od wiosny do jesieni. Ponadto specjaliści
z Akademii Pszczelarza zajmą się prowadzeniem warsztatów dla dzieci oraz szkoleń dla
początkujących i zaawansowanych hodowców. Kilka razy w roku można będzie wziąć
udział w otwartych spotkaniach z okazji:
pierwszego oblotu pszczół, zasiedlania uli
nowymi rojami oraz miodobrania. Obecny
na otwarciu rektor UJ prof. Wojciech Nowak
podkreślił, że powstanie pasieki w sercu miasta to bardzo ważna inicjatywa nie tylko edukacyjna, ale i ekologiczna, ponieważ rosnące

Anna Wojanr

U

Pszczoły zbierają z roślin różne produkty: nektar,
spad, pyłek kwiatowy i propolis

Tradycyjna metoda zasiedlenia ula

założyli stroje ochronne, w których pracują
na co dzień. Rozpalili również podkurzacze,
czyli urządzenia wytwarzające specjalny
dym, który uspokaja i dezorientuje pszczoły
po to, aby nie żądliły.
Roje zostały przywiezione do Ogrodu
Botanicznego w styropianowych skrzynkach. W każdej z nich znajdowało się sześć
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Pszczelarze z „Pasieki Szeligów” pokazali, w jaki sposób dokonuje się zasiedlenia uli

Fot. Anna Wojanr

Przemysław Szeliga prezentował plaster z młodą rodziną pszczelą

W każdym z nowych uniwersyteckich uli, oprócz królowej i trutni, znalazło się 15 tysięcy robotnic

128

ALMA MATER nr 196

plastrów woskowych, tworzących tak zwany odkład, czyli młodą rodzinę pszczelą.
Powstały one kilka tygodni wcześniej –
pszczelarze zabrali wtedy z dużej rodziny
pszczelej kilka plastrów z czerwiem i podłożyli do każdego z nich młodą matkę, zwaną
królową. Warto podkreślić, że w każdym
z uli musi być jedna matka. Pochodzą one
z hodowli zarodowej, to znaczy, że tuż po
urodzeniu zostały im przyklejone na grzbietach specjalne znaczki nazywane opalitkami.
Każdy znaczek ma swój numer i kolor. Jest
to międzynarodowy system identyfikacji. Na
przykład, wszystkie matki, które urodziły się
w 2017 roku, mają kolor żółty. W związku
z tym, że pszczela królowa żyje pięć lat,
tych kolorów jest również pięć: biały, żółty,
zielony, czerwony i niebieski. Ponieważ
w skrzynkach z czasem zaczęło pszczołom
brakować miejsca, pszczelarze dołożyli
kolejne plastry z tak zwaną węzą z wosku,
wtopioną w drucianą konstrukcję. Jest to
zaczątek plastra pszczelego. W warunkach
naturalnych pszczoły same wybudowałyby
plaster, ale w ten sposób pomaga się im
i przyspiesza ten proces. Podczas zasiedlenia
zawartość skrzynek została skrupulatnie
przełożona do uli. W każdej z nowych
uniwersyteckich pszczelich rodzin, oprócz
królowej i trutni, znalazło się 15 tysięcy
robotnic. – Jeżeli będziemy się prawidłowo
opiekować pszczołami i przetrwają zimę,
to w przyszłym roku w lecie, w każdym
ulu będzie już 50 tysięcy robotnic. Gdy to
przemnożymy przez sześć, to 300 tysięcy
zapylaczy pojawi się w tym rejonie miasta,
a Ogród Botaniczny to idealne miejsce dla
pszczół, bo kwitnie właściwie przez cały rok
– podkreślił Przemysław Szeliga.
Jedna rodzina pszczela znajdująca
się w jednym ulu, aby przeżyć cały rok,
potrzebuje na własne potrzeby około 90
kilogramów miodu. Nadwyżkę tego zbioru
mogą zabrać pszczelarze. Zazwyczaj jest to
od 10 do 15 kilogramów. Natomiast jeżeli
pszczołom nie uda się zgromadzić wystarczającej ilości pokarmu, to aby ul przetrwał,
należy pszczoły dokarmić, dokładając
brakujący miód. Każda z przywiezionych
do Ogrodu Botanicznego młodych rodzin
pszczelich dostała w nowym ulu dwukilogramowy plaster miodu, aby była pewność,
że przeżyje najbliższe dni. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w każdym z tych
uli młoda matka intensywnie czerwi, czyli
składa jaja, z których za 21 dni urodzą się
kolejne robotnice. Pszczoły żyją zaledwie
jeden miesiąc, dlatego wymiana pokoleń
musi trwać nieprzerwanie. W okresie letnim

Adam Koprowski

Uniwersytecka pasieka to dwadzieścia pięć uli mieszczących się w trzech miejscach: sześć w Ogrodzie
Botanicznym UJ, cztery na dachu budynku przy ul. Ingardena 3 oraz piętnaście w Polance Hallera

Wikimedia

matka składa nawet dwa tysiące jaj w ciągu
jednej doby. Masa tych jaj przewyższa masę
jej ciała, w związku z tym potrzebuje dużej
ilości pokarmu. Jest on również potrzebny,
aby odżywić złożone jaja, z których później
urodzą się robotnice.
Momentem kulminacyjnym spotkania
było zasiedlenie ostatniego ula za pomocą
najstarszej, tradycyjnej metody. Rój został
przywieziony dzień wcześniej i był przechowywany w piwnicy głównego budynku
Ogrodu, w ciemnym i chłodnym miejscu,
aby dodatkowo uspokoić pszczoły. Przy
ulu został wystawiony pomost, po którym
pszczoły powinny wejść do środka i zadomowić się w nowym miejscu.
Pszczelarze wysypali na niego cały rój,
wraz z królową. Nastąpiło oczekiwanie na

wejście pszczół do ula. Uczestnicy spotkania w napięciu obserwowali cały proces,
ponieważ, jak poinformował Przemysław
Szeliga, zawsze istnieje ryzyko, że pszczoły
podejmą jednak inną decyzję i nie zasiedlą
ula. Poderwą się wtedy gwałtownie do góry,
aby szukać nowego miejsca. Uniwersyteckie zasiedlenie zakończyło się sukcesem.
Pszczoły obsiadły najpierw przednią ściankę
ula, wystawiając swoje odwłoki, na których
znajdują się gruczoły produkujące substancję
zapachową, wentylując przy tym mocno
skrzydełkami, po to aby zapach rozpylił się
w powietrzu i pszczoły, które jednak poderwały się do góry, mogły trafić do nowego
miejsca. W momencie, gdy matka pszczela
znalazła się w środku, wszystkie robotnice
ruszyły za nią.
Po zasiedleniu uli uniwersyteckie
pszczoły rozpoczęły zapoznawanie się
z nowym terenem, zataczając coraz większe
kręgi wokół ula, aby zapamiętać nową lokalizację. – Pszczoły komunikują się zapachami,
w związku z tym, że nowy ul jest dla nich

a miejskie pszczoły dodatkowo muszą przyzwyczaić się do obecności ludzi – podkreślał
Przemysław Szeliga.
Otwarcie uniwersyteckiej pasieki zakończyły warsztaty dla najmłodszych pod
hasłem „Poznajemy pszczele obyczaje”.
Dzieci, ubrane w profesjonalne stroje
ochronne, zobaczyły wnętrze ula i zapoznały
się z codzienną pracą w pasiece. Pszczelarze
opowiadali o zwyczajach pszczół i o ich znaczeniu dla środowiska. Nie zabrakło również
informacji, jak zachować się w przypadku
ataku tych owadów i jak radzić sobie z użądleniami.

Anna Wojnar

Adam Koprowski

Aby wytworzyć 1 kilogram miodu pszczoła musi przysiąść
na kwiatach lub liściach około 4 miliony razy

obcy, to robotnice, które
znajdują się na mostkach
wylotowych, wabią poprzez
wydzielanie specjalnych zapachów swoje siostry robotnice, które są w powietrzu.
Efektywny zasięg lotu pszczół
to około półtora kilometra.
Jeżeli nie znajdują wystarczającej ilości kwiatów, potrafią
ich szukać nawet do czterech
kilometrów od swojego ula.
Potrzeba jednak czasu, aby
wszystkie robotnice przyzwyczaiły się do nowego miejsca,

Pasieka na dachu budynku przy ul. Ingardena 3 to doskonały przykład miejskiego pszczelarstwa
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ROZWÓJ STUDIÓW SINOLOGICZNYCH NA UJ
I

Prof. Tseng Shu-Hsien, dyrektor generalna Biblioteki Narodowej na Tajwanie wygłosiła wykład Digital
Curation for Cultural and Intellectual Assets — Recent Efforts of the National Central Library

and Intellectual Assets — Recent Efforts of
the National Central Library), prof. Yim
Chi Hung z Chinese University w Hongkongu (Wu Weiye’s (1609–1672) „Song
of the Lute”: A Mourning Song for the
Fallen Country) oraz dr Cordula Gumbrecht
z Biblioteki Państwowej w Berlinie (The
first Chinese in Germany Fung Asseng 馮
亞星 (1792/3–1889)) and Fung Ahok 馮亞
斈 (–1876) – and Their Translations of the
Luther Bible into Chinese.
Głos zabrali też studenci z kilku
europejskich ośrodków sinologicznych:
z Budapesztu (Katolicki Uniwersytet
Fot. Adam Koprowski

nstytut Orientalistyki Wydziału Filologicznego UJ kontynuuje rozwój programu studiów sinologicznych i zaplecza
dla młodych sinologów. Pierwszy rocznik
studentów uzyskał właśnie tytuł licencjata,
z doskonałą znajomością języka chińskiego, realiów i kultury chińskiej. Rok
akademicki 2017/2018 otworzy nowy rozdział krakowskiej sinologii – magisterski
program studiów sinologicznych. Organizowane cykliczne wydarzenia, gościnne
wykłady, spotkania sinologów z polskich
i europejskich ośrodków służą motywowaniu do rzetelnej pracy i inwestowania
w siebie. Rok po otwarciu Tajwańskiego Centrum Zbiorów Sinologicznych,
w dniach 18–19 maja 2017, odbyło się seminarium sinologiczne Jagiellońskie okno
na Chiny (chiń. 漢學研討會--亞捷隆的中
國窗口). Spotkanie miało na celu przede
wszystkim integrację młodych sinologów
z europejskich ośrodków sinologicznych.
Uczestnicy seminarium wysłuchali
serii wykładów Tang Poetry between Past
and Present, between China and the West
prof. Olgi Lomovej z Uniwersytetu Karola
w Pradze. Interesujące opowieści dotyczyły
poezji autorstwa Wang Wei, Li Bai, Du Fu
i Bai Juyi oraz przekładu wybranych wierszy na języki Zachodu. Gościnne wykłady
wygłosili ponadto prof. Tseng Shu-Hsien,
dyrektor generalna Biblioteki Narodowej
na Tajwanie (Digital Curation for Cultural

Pétera Pázmánya), z Brna (Uniwersytet
Masaryka), Ołomuńca (Uniwersytet Palackiego), Poznania (UAM) i Warszawy
(UW). W ramach paneli młodzi sinolodzy
przedstawili zagadnienia swoich prac
dyplomowych (licencjackich, magisterskich i doktorskich), dzieląc się pasją do
cywilizacji chińskiej i warsztatem pracy
z chińskim tekstem w badaniach filologicznych nad literaturą, językiem, kulturą
i społeczeństwem.
Akademickiej debacie w ramach seminarium sinologicznego towarzyszyły
warsztaty studenckie w Instytucie Orientalistyki UJ, zorganizowane przez Koło
Naukowe Sinologów UJ w dniach 20–21
maja. Studenci mieli okazję wysłuchać
wykładów Antoniny Łuszczykiewicz
The Ideological Dimension of Chinese-Indian Relations, pani Chen Zi Han (陳
姿含) 台灣特有的表演藝術 – 布袋戲,
pol. Budaixi – tajwański teatr lalek, pani
Lu Wei-wen (盧韋彣) 台灣含蓄的中華
文化–用菜來說話, pol. Niewysłowiona
kultura Tajwanu – rozmowa poprzez
kuchnię) oraz dr hab. Joanny Grzybek
Dispute resolution in China: A linguistic &
cultural perspective. Uczestnicy przedsięwzięcia mieli przyjemność integrować się
i promować miasto Kraków i Uniwersytet
Jagielloński w kręgu polskich i europejskich sinologów.

Joanna Grzybek

Seminarium jest okazją do integracji młodych sinologów z europejskich ośrodków sinologicznych
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Zakład Japonistyki i Sinologii
Instytutu Orientalistyki UJ

K

olekcja instrumentów naukowych
znajdująca się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest unikatowa w Polsce. Zgromadzonych jest w niej blisko trzy
tysiące obiektów, z których większość
pochodzi z laboratoriów i zakładów naszej
Uczelni (prawie 80 procent).
Informacje o używaniu przyrządów
naukowych przez profesorów Uniwersytetu Krakowskiego sięgają XV wieku,
kiedy rozwijała się tu astronomia, matematyka i astrologia. Profesor Wawrzyniec
z Raciborza (przed 1450 rokiem) nauczał
konstruowania oraz stosowania tablic
i instrumentów astronomicznych. Informacja o tym znajduje się w dokumencie
gratiarum acto Piotra ze Zwanowa. Jest
to pierwsza wzmianka o używaniu instrumentów naukowych na Uniwersytecie
Krakowskim.
Cenne instrumenty przechowywano
przez wieki w bibliotece mieszczącej się
w Collegium Maius. Najczęściej były
to obiekty przekazane testamentem lub
zapisem przez uczonych: wykładowców
uczelni i jej wychowanków. W kolekcji
Muzeum UJ jest cyrkiel proporcjonalny

VARIA

INSTRUMENT NAUKOWY JAKO OBIEKT MUZEALNY

by prof. Maciej z Miechowa
(1457–1523) przeznaczył na
to 30 florenów wraz z dodatkowym funduszem na zakup
zegara „demonstrującego
ruch planet” (1522). Profesor Jan Brożek (1586–1652)
przeznaczył 1000 florenów
na zakup książek oraz przyrządów astronomicznych,
geometrycznych i optycznych (1615–1619).
Instrumenty naukowe nie
Cyrkiel proporcjonalny typu Galileusza
są typowym muzealium. Ich 1.
(Jeremias Kögeler, Gdańsk 1664)
wartość to nie tylko aspekt
wizualny czy też wzornictwo i zdobie- conymi w rozbudowane urządzenia będące w obszarze zainteresowań nie peryferyjne komputera (il. 2
historyków sztuki. Przyrządy są przede i 3). Chodzi nie tylko o możliwość
wszystkim dokumentacją badań prowa- wyobrażenia sobie, jak dawniej realidzonych na uczelni zowano naukę. W publikacji każdej
i jako takie wchodzą pracy badawczej z dziedziny nauk
w obszar dziedzictwa przyrodniczych i ścisłych istotną część
naukowego. Troska zajmuje opis materiałów, urządzeń
o zachowanie, doku- i metod użytych do badań. W dziementowanie i upo- więtnastowiecznych publikacjach są
wszechnianie wiedzy to często kilkustronicowe opisy, obecnie
o dziedzictwie nauko- można ograniczyć opis do dwóch linijek
wym jest coraz popu- – wymienia się rodzaj urządzenia, jego typ
larniejsza w krajach i modyfikacje.
Instrumenty są również zabytkami
Europy Zachodniej.
Coraz większą uwagę techniki, myśli naukowej, ale i konstrukprzywiązuje się do cji i patentów opracowywanych przez
tego również i w Pol- poszczególnych badaczy. Szczególnie
sce. Dokumentacja ba- ważne jest dokumentowanie polskich osiądań obejmuje bowiem gnięć w tej dziedzinie. Dlatego Muzeum
nie tylko publikacje UJ pozyskuje również takie instrumenty
i odkrycia będące (il. 4).
Obecnie w zbiorach Muzeum znajdują
dziełem naukowców.
Ważny jest również się 1884 obiekty z zasobów uniwersytec-

Fot. Grzegorz Zygier

2. Mikroskop skrzynkowy (Edward Nairne, Londyn, 1794–1806)

w drewnianym etui (il. 1). Według napisu
na etui: Post fata clariss D Casparis Ciekanowski Coll. Minor oblatum Biblioth.
Coll. Mai., przekazany był przez prof.
Kacpra Ciekanowskiego (zm. w 1698
roku). Zachowały się również nieliczne
wzmianki o zapisaniu środków przeznaczonych na zakup instrumentów. Chociaż-

aspekt używanego
instrumentarium.
Wystarczy porównać osiemnastowieczne mikroskopy z obecnymi
urządzeniami tego
typu, przekształ-

3. Axioskop (Carl Zeiss, Jena, 1998)
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7. Wielodrutowy detektor dryfowy
(Instytut Fizyki UJ, 2001)

Fot. Grzegorz Zygier

Pozostałe z 1884 naukowych na stałej ekspozycji (il. 8).
obiektów przybyły po Muzeum jest w trakcie przejmowania
1778 roku: 89 sztuk instrumentów z Wydziału Chemii UJ, przezakupiono lub wyko- noszącego się właśnie do nowej siedziby na
nano podczas reformy Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ.
do czasu likwidacji
Kolekcja Muzeum Uniwersytetu JagielWolnego Miasta Kra- lońskiego wzbogaciła się ostatnio o wiele
kowa (1778–1848), instrumentów przekazanych przez Instytut
716 sztuk do czasu od- Botaniki, Instytut Nauk Geologicznych, Wyzyskania niepodległo- dział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii
ści w 1918 roku, 276 i Informatyki Stosowanej, Instytut Zoologii,
w czasie dwudziestole- Obserwatorium Astronomiczne oraz Colle4. Heliostat (Adam Prażmowski, Paryż 1877) cia międzywojennego
gium Medicum UJ. Muzeum pragnie gorąco
i aż 772 po 1945 roku. podziękować wszystkim darczyńcom.
Najmłodszym instrumentem jest
kich. Poza przyrządami pochodzącymi
z dziewiętnastowiecznego Gabinetu Ar- wielodrutowy detektor dryfowy,
cheologicznego są również instrumenty przekazany przez Zakład Fizyki Jąprzechowywane niegdyś w Bibliotece drowej Instytutu Fizyki UJ w 2007
oraz jako zabytki w poszczególnych zakła- roku (il. 7). Zbudowany został
dach. Do dziś zachowało się zaledwie 31 w 2001 roku w tymże Zakładzie,
przyrządów używanych na Uczelni przed był elementem układu eksperymen1778 rokiem (początek reformy Wydziału talnego akceleratora protonowego
Filozoficznego). Jest to znikoma liczba, COSY-11 w Centrum Badawczym
w Jülich w Niemczech.
Zachowywanie przyrządów jest
coraz trudniejsze z uwagi na ich gabaryty i masę, ale również na tempo
ich dezaktualizacji. Dziewiętnastowieczne przyrządy nierzadko były
używane przez pół wieku, obecnie
10–15 lat to dużo dla aparatury
laboratoryjnej. Niegdyś hołubione
jako cenny skarb Zakładu, a dostęp
limitowany, obecnie stają się zbędnym obiektem zawadzającym w pomieszczeniach. Darzone jeszcze
sentymentem przez pracowników,
którzy na nich prowadzili badania,
zachowują się w zakamarkach laboratoriów. Na szczęście znajdują
się osoby, które nie chcą się ich po5. Zegar słoneczny dyptykowy typu norymberskiego
zbyć definitywnie z Uniwersytetu.
(Hans Droschel, Norymberga 1584)
Dzięki takim wspaniałym ludziom
budowana była i jest nadal ta część ko38 obiektów przekazanych zostało przez
lekcji Muzeum. W ostatnim czasie zbiory Collegium Medicum UJ. Jednym z nich jest
6. Astrolabium planisferyczne (Włochy ok. 1370)
wzbogaciły się o kilkaset przyrządów zegar elektryczny firmy Siemens & Halske
przekazanych zarówno przez placówki Uni- (lata 1950–1960; il. 9). Jest to zegar wtórny,
zważywszy że w samym tylko zapisie wersytetu Jagiellońskiego, jak i Collegium określany mianem „zegar-dziecko”, jego
prof. Brożka wymienionych jest 36 pozycji Medicum UJ. W samym 2017 roku Katedra pracą sterował zegar pierwotny, określany
(prawie 50 poszczególnych instrumentów Farmakognozji UJ CM przekazała ponad mianem „zegar-matka”. Stanowił jeden
naukowych). Do dziś zachowały się jedy- 20 przyrządów, a Zakład Mineralogii, z elementów sieci czasu zainstalowanej
nie trzy przyrządy przekazane przez prof. Geologii i Petrochemii InBrożka: mechaniczna sfera armilarna (tzw. stytutu Geologii UJ ponad
Złoty Globus Jagielloński, południowa 80 obiektów. Instrumenty
Francja lub Hiszpania, ok. 1510), zegar te prezentowane będą na
słoneczny typu norymberskiego (Hans wystawach czasowych,
Droschel, Norymberga, 1584; il. 5) i wło- część z nich znalazła swoje
skie astrolabium planisferyczne (ok. 1370 miejsce w gablocie nabytków z grupy instrumentów
r.; il. 6).

8. Szafa z nabytkami, Libraria, ekspozycja stała

10. Łaźnia wodna (MLW, Fraital, DDR 80.)

Fot. Grzegorz Zygier

11. Densytometr transmisyjny (Sargent-Welch, USA, 90.)

w sali porodowej Instytutu
Ginekologii i Położnictwa
UJ CM. Przez kilka dziesięcioleci właśnie przy
tym zegarze przychodziły
na świat kolejne pokolenia
mieszkańców Krakowa
i Małopolski. Szczególne
podziękowania Muzeum
pragnie złożyć zastępcy
kanclerza UJ ds. Collegium Medicum Ewie Klepacz-Zielińskiej oraz p.o.
kierownika Działów Technicznych CM UJ Iwonie
Skusze.
Łaźnia wodna (MLW
4, lata 80.; il. 10) oraz mikroskop projekcyjny z akcesoriami (Carl Zeiss Jena,
lata 1980–1990) przekazane zostały przez Zakład
Cytologii i Embriologii
Roślin Instytutu Botaniki
UJ. Muzeum serdecznie
dziękuje prof. Andrzejowi
Joachimiakowi, dr. hab.
Bartoszowi Płachno oraz
Katarzynie Piechowicz.
26 obiektów przekazanych zostało przez Katedrę
i Zakład Farmakognozji UJ
CM, wśród nich densytometr transmisyjny (Densichron, Sargent–Welch
USA, lata 90.?), służący do
pomiaru gęstości optycznej
próbek (il. 11). Szczególne
podziękowania należą się
Justynie Makowskiej-Wąs.
80 obiektów przekazał
Instytut Nauk Geologicznych UJ – 42 instrumenty
oraz szkło laboratoryjne,
a także przystawki i akcesoria do instrumentów.
Wśród przyrządów jest
radziecki mikroskop polaryzacyjny Polam R-311
(ŁOMO, lata 80.; il. 12),
miniautoklaw (R. Calikowski, 1920–1939; il.
13) czy przedwojenne
lwowskie szklane kolby
płaskodenne z pracowni,
która wyposażała w szkło
laboratoryjne cały Instytut
Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Ru12. Mikroskop polaryzacyjny
POLAM R-311
(ŁOMO, ZSRR 80.)

9. Zegar wtórny (Siemens i Halske, Berlin Zachodni,
1950–1960)

dolfa Weigla (M. Szymański, 1930–1939).
Szczególne podziękowania należą się Katarzynie Maj-Szelidze, dr. hab. Michałowi
Skibie, prof. Markowi Michalikowi z Zakładu Mineralogii, Petrologii i Geochemii
UJ oraz dr Ewie Koszowskiej i Jolancie
Gruzie z Muzeum Geologicznego UJ (obecnie Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ).

13. Miniautoklaw (R. Calikowski, Kraków 1920–1939)

Kilkanaście obiektów przekazano
z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Szczególne podziękowania należą się dr. hab. Zbigniewowi
Tomkiewiczowi.

Małgorzata Taborska
Muzeum UJ

1
2

3

Archiwum na Jasnej Górze, rkps II 22, k. 78-94v.
Jerzy Rebeta Miejsce Wawrzyńca z Raciborza w najwcześniejszym okresie krakowskiej astronomii XV wieku,
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 13/3, r. 1968,
s. 553–565.
Grażyna Rosińska, Instrumenty astronomiczne na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku, „Studia Copernicana”,
nr 11, Zakład Historii Nauki i Techniki PAN.

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu kolekcji. Poszukujemy również katalogów firm produkujących aparaturę
naukową oraz pamiątek po profesorach.
Kontakt z Muzeum UJ:
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JAGIELLOŃSKIE CENTRUM ROZWOJU KOMPETENCJI
onad 100 studentów kończących studia skorzystało
z możliwości bezpłatnego poprawienia swoich kompetencji
informatycznych, językowych,
komunikacyjnych, analitycznych
lub w zakresie przedsiębiorczości dzięki realizacji projektu Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji.
Uczestnicy nie tylko nabyli praktycznych

mogli sprawdzić w praktyce efekty szkoleń,
w których uczestniczyli na Uniwersytecie
Jagiellońskim, a także opanować nowe

Uczestniczki projektu z wykładowcami HAMK University w Hämeenlinna

umiejętności, ale także uzyskali międzynarodowe certyfikaty potwierdzające, na
przykład, znajomość języka obcego. Swoje
umiejętności językowe mogli ponadto
zweryfikować poprzez udział w warsztatach uczących autoprezentacji oraz
efektywnego opracowywania i prezentowania materiałów zawodowych w językach
obcych. Finałem był udział w symulowanej
rozmowie rekrutacyjnej w języku obcym
prowadzonej przez zawodowych rekrutujących. Najlepsi zakwalifikowali się na
zagraniczną wizytę studyjną do Finlandii
zorganizowaną we współpracy z HAMK
University in Hämeenlinna. W jej trakcie
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kompetencje w ramach szkoleń
w międzynarodowym środowisku.
Relacje uczestniczek tej wizyty
(dostępne na stronie Jagiellońskiego
Centrum Rozwoju Kompetencji UJ
– http://www.jcrk.uj.edu.pl/realizacja-projektu) podkreślają, że była
ona okazją nie tylko do wszechstronnego
rozwoju, ale także do poznania kultury
fińskiej i fińskiego rynku pracy.
W ramach kolejnych cyklów szkoleń
organizowane będą wyjazdy studyjne do
kilku innych krajów europejskich, między
innymi do Francji i Holandii.
Projekt JCRK realizowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego –
Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014–2020, III Oś priorytetowa
„Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”. Projekt
rozpoczął się 2 stycznia 2017 i będzie
kontynuowany do 31 października 2019.
Zakłada poprawę kompetencji ponad
dwóch tysięcy absolwentów naszej Uczelni. Kieruje nim dr hab. Maria Próchnicka,
a miejscem realizacji jest Biuro Analiz
Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Z oferowanych przez Jagiellońskie
Centrum Rozwoju Kompetencji warsztatów mogą skorzystać studenci kończący studia licencjackie, uzupełniające
magisterskie lub jednolite magisterskie
prowadzone przez wszystkie wydziały
Kamila Kudlek i Anita Miczka
podczas pracy nad projektem

Fot. Archiwum JCRK

P

cenia oraz treści kursów będzie
można włączyć do programów
studiów realizowanych na UJ.
Rozbudowana zostanie współpraca z pracodawcami, nastąpi
wymiana wiedzy i doświadczeń
między UJ i rynkiem pracy.
Warto zatem już teraz wspierać
modernizację kształcenia na
naszej Uczelni poprzez zachęcanie uczestników seminariów
licencjackich i magisterskich
do zainteresowania się ofertą
Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Kompetencji, szczególna
jest w tym zakresie rola promotorów ich prac dyplomowych,
których uwadze gorąco ten
projekt polecamy.

Leszek Śliwa

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Archiwum JCRK

Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyjątkiem
tych, które tworzą Collegium Medicum.
Najbliższa rekrutacja zostanie przeprowadzona na przełomie września i października 2017. W związku z tym zachęcamy
wszystkich studentów rozpoczynających
ostatni rok studiów do rozważenia udziału
w tym przedsięwzięciu. Wspomniane powyżej relacje uczestniczek wizyty studyjnej
powinny przekonać, że warto wykazać się
aktywnością. Warsztaty JCRK są organizowane w taki sposób, aby nie kolidowały
z zajęciami na studiach. Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na stronach
http://www.jcrk.uj.edu.pl/regulamin oraz
http://www.jcrk.uj.edu.pl/rejestracja.
Warto podkreślić, że z dorobku JCRK
skorzystają nie tylko jego uczestnicy, ale
w perspektywie także pozostali studenci
naszej Uczelni. Co najmniej 50 procent
działań merytorycznych przeprowadzonych w projekcie realizowane będzie
również w okresie minimum dwóch lat po
zakończeniu projektu. Nowe efekty kształ-

Od lewej: Agnieszka Franczok, Kamila Kudlek, Anita Miczka
i Klaudia Cyrnek nad jeziorem w Hämeenlinna

KOMUNIKOWANIE SIĘ U KRESU ŻYCIA
III edycja konferencji Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat
17 października 2017 o godzinie 9
w Auditorium Maximum Uniwersytetu
Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33
w Krakowie rozpocznie się III edycja
konferencji naukowej Opieka Paliatywna i Hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat „Komunikowanie się u kresu życia”.
Przedsięwzięcie ma charakter otwarty i jest skierowane do naukowców, ekspertów, praktyków, lekarzy, studentów, wolontariuszy, organizacji społecznych i pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych opieką paliatywną i hospicyjną.
Zgłoszenie do udziału w konferencji wymaga bezpłatnej rejestracji przez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na
stronie konferencji http://www.paliatywna.uj.edu.pl/idea
Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty i dyplomy uczestnictwa, a dla lekarzy zostanie przyznanych sześć punktów
edukacyjnych.
Celem III edycji konferencji jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat medycznych, filozoficznych, psychologicznych i humanistycznych aspektów rozmów i szeroko pojętej komunikacji u kresu życia w obliczu śmierci i umierania,
czym jest medycyna paliatywna, opieka hospicyjna i wolontariat oraz jak ważną rolę odgrywają w codziennej opiece
nad terminalnie chorymi. Tematyka ma także pobudzić do refleksji, dyskusji i zwiększyć świadomość dotyczącą godnego kresu życia.
Uczestnictwo w wydarzeniu, organizowanym wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum i Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, będzie także szansą na upowszechnianie idei i włączenie
się w bezinteresowny ruch społeczny, jakim jest wolontariat hospicyjny.
Konferencja „Komunikowanie się u kresu życia” wpisuje się w misję edukacyjną uwrażliwiającą społeczeństwo, szczególnie studentów, na los ludzi chorych i cierpiących.
Wojciech Kochan
ALMA MATER nr 196
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WIZYTA PRAWNIKÓW Z UJ
W AKADEMII KIJOWSKO-MOHYLAŃSKIEJ
rofesor Tadeusz Włudyka, były dzie- miany studentów i Szkoły Prawa UkraińOprócz spotkań z władzami uczelni
kan Wydziału Prawa i Administracji skiego, a także możliwości rozszerzenia prawnicy z Krakowa mieli okazję obserUJ, oraz dr Marek Porzycki w dniach współpracy. Interesująca była rozmowa wować prowadzone akurat na Wydziale
15–16 czerwca 2017 gościli w Narodo- z dziekanem Azarowem na temat zmian Prawa KMA obrony prac magisterskich,
wym Uniwersytecie „Akademia Kijow- systemu edukacji prawniczej na Ukrainie, a dr Porzycki wziął również udział w rozsko-Mohylańska” (KMA). Celem wizyty w których KMA, jako jeden z najnowo- mowach kwalifikacyjnych z kandydatami
były spotkania z władzami rektorskimi cześniejszych ukraińskich uniwersytetów, na stypendium z Funduszu Stypendialnego
i dziekańskimi KMA i omówienie wzajemnej współpracy.
Współpraca Wydziału Prawa
i Administracji UJ z KMA trwa
już od 2006 roku. Jej pierwszym i głównym celem jest
program wymiany studentów
prowadzony dzięki długotrwałemu wsparciu Can-Pack SA,
fundatora stypendiów umożliwiających ukraińskim studentom roczne pobyty na WPiA UJ,
a studentom prawa UJ studia
w Kijowie. Od 2010 roku na
WPiA UJ działa także Szkoła
Prawa Ukraińskiego, w ramach
której wykładowcy z KMA
oraz Lwowskiego Narodowego
Uniwersytetu im. Iwana Franki
przedstawiają studentom UJ
podstawy porządku prawnego
Ukrainy.
W czasie wizyty w Kijowie prawnicy z Krakowa
zostali gościnnie podjęci przez
przyjaciół z „Mohylanki”.
Wręczenie dyplomów przyjęcia do Bractwa Kijowsko-Mohylańskiego. Od lewej: doc. dr Denis Azarow,
W pamięci szczególnie zapidr Marek Porzycki, doc. dr Roksolana Khanyk-Pospolitak, prof. Tadeusz Włudyka, prof. Andrij Meleszewycz
sało się spotkanie z rektorem
KMA prof. Andrijem Meleszewyczem, odgrywa istotną rolę. Profesor Włudyka Can-Pack SA na następny rok akademicki.
wcześniejszym długoletnim dziekanem i dr Porzycki spotkali się również z prof. Krótki, lecz intensywny pobyt w Kijowie
Wydziału Prawa, który zainicjował Andrijem Bojką, byłym dziekanem Wy- zakończyło spotkanie gości z Krakowa
współpracę z UJ i od samego początku działu Prawa Uniwersytetu Lwowskiego z absolwentami programu wymiany stuotacza ten program szczególną życzli- i założycielem Szkoły Prawa Polskiego diującymi w poprzednich latach na WPiA
wością. Rektor Meleszewycz wręczył we Lwowie, który obecnie jest członkiem UJ. Było to zakończenie bardzo optymiprof. Włudyce i dr. Porzyckiemu dyplomy Wyższej Rady Sądownictwa w Kijowie. styczne, gdyż okazało się, że wszyscy
przyjęcia do Bractwa Kijowsko-Mohy- Nad całością pobytu życzliwą pieczę uczestniczący w spotkaniu absolwenci
lańskiego, wąskiego grona skupiającego sprawowali doc. dr Roksolana Khanyk- wnoszą ważny wkład do reform przeprowypróbowanych przyjaciół Akademii. -Pospolitak i doc. dr Wołodymyr Pospoli- wadzanych obecnie na Ukrainie. Trzeba
Z dziekanem Wydziału Prawa KMA tak, którzy od lat są prawdziwymi spiritus w szczególności podkreślić ich udział,
Denisem Azarowem goście z Krakowa movens współpracy między „Mohylanką” w różnych rolach, w procesie ustawodawomówili obecne funkcjonowanie wy- a UJ, koordynując ją z ukraińskiej strony. czym, w tym w tak trudnych i ważnych
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Wołodymyr Pospolitak

P

dziedzinach jak prowadzona obecnie na
Ukrainie fundamentalna reforma systemu
ochrony zdrowia.
Współpraca między Wydziałem Prawa
i Administracji UJ a Wydziałem Prawa
KMA toczy się dynamicznie i jest wielowątkowa. Kilka dni po opisywanym wydarzeniu w uroczystym zakończeniu Szkoły
Prawa Ukraińskiego w Krakowie wzięło
udział dwoje prorektorów KMA – prof.
Tetiana Jaroszenko i prof. Wasyl Ożohan,
przebywających w Krakowie w ramach
programu Erasmus+. Także w ramach tego
programu odbyły się w maju 2017 roku
wykłady doc. dr. Wołodymyra Pospolitaka
w Krakowie, a na październik planowane są
wykłady dr. Marka Porzyckiego w Kijowie.
Z kolei doc. dr Roksolana Pospolitak przez
miesiąc prowadziła w Krakowie badania
w ramach stypendium z Funduszu Królowej

Jadwigi. Wreszcie warto wskazać na duży
sukces ukraińskiej uczestniczki programu
wymiany z roku akademickiego 2015/2016
Sofii Zdolyny, która w czasie pobytu na
UJ ukończyła z najwyższą lokatą Szkołę
Prawa Amerykańskiego UJ. Ten doskonały
wynik i wsparcie finansowe niezawodnej
Can-Pack SA umożliwiły jej uczestnictwo
w programie LL.M. prowadzonym przez UJ
wspólnie z Catholic University of America,
obejmującym trzymiesięczny pobyt na
CUA w Waszyngtonie (maj–lipiec 2017).
W tym przypadku międzynarodowe programy Uniwersytetu Jagiellońskiego stały
się zatem mostem łączącym Ukrainę i Stany
Zjednoczone, z korzyścią dla wszystkich
zainteresowanych.
Na marginesie warto zauważyć, że
od czerwca br. obywatele Ukrainy nie
potrzebują już wiz na przyjazd do Polski,

a Kijów zyskał dogodne połączenie kolejowe z Krakowem (wypróbowane przy
okazji opisanej tu wizyty) pozwalające na
ominięcie uciążliwych kolejek na granicy.
Łatwiej niż kiedyś jest wybrać się do przyjaciół z Kijowa, a im jest znacznie łatwiej
odwiedzić Kraków. Po ponad 10 latach
funkcjonowania wspólnych programów
po obu stronach istnieje już spora grupa
ludzi, dla których współpraca między UJ
i KMA jest czymś oczywistym i stanowi
ważną część ich działalności edukacyjnej
czy zawodowej. Można zatem tym bardziej patrzeć z optymizmem w przyszłość
współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
z Akademią Kijowsko-Mohylańską.

Marek Porzycki

koordynator programu wymiany
między WPiA UJ i KMA

SREBRNE DYPLOMY DLA CHÓRU AKADEMICKIEGO UJ
CAMERATA JAGELLONICA

Archiwum Chóru Akademickiego UJ
Camerata Jagellonica

Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica pod dyrekcją Janusza Wierzgacza zdobył Srebrne Dyplomy w dwóch kategoriach: muzyka sakralna i muzyka
pop, podczas VII Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Chóralnego ,,Cançó Mediterrània”
i Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im. Pau Casalsa. Wydarzenie miało miejsce
w dniach 12–17 września 2017 w Lloret de Mar i Barcelonie (Hiszpania). W konkursie wzięło
udział 14 chórów z Hiszpanii, Włoch, Czech, Litwy, Polski i Wysp Owczych.
Podczas przesłuchania konkursowego Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica zaprezentował
utwory: O Tiebie Radujetsia Romualda Twardowskiego, Modlitwa, gdy dziatki spać idą Wacława z Szamotuł, Laudate Dominum Urmasa Sisaska, Piosenka jest dobra na wszystko Jerzego
Wasowskiego oraz And so it goes Billy’ego Joela, w którym partie solowe wykonali Weronika
Pacholec i Sebastian Brejnak.
Oprócz prezentacji konkursowej Chór Camerata Jagellonica, a także Żeński Chór
Akademicki UJ pod dyrekcją Janusza
Wierzgacza oraz Krakowski Chór Akademicki UJ pod dyrekcją Olega Sznicara wystąpiły z koncertem w katedrze św. Eulalii
w Barcelonie. Podczas tego koncertu Chóry UJ otrzymały z rąk konsula generalnego
RP w Barcelonie Marka Ciesielczuka dyplomy za „propagowanie kultury polskiej
na terenie Katalonii”. Ponadto Camerata
Jagellonica zaprezentowała kilka utworów
w czasie uroczystości zakończenia festiwalu, która miała miejsce na placu Ratuszowym w Lloret de Mar.
FM
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Chór Akademicki
UJ nr
Camerata
Jagellonica
podczas inauguracji festiwalu na placu Ratuszowym
w Lloret de Mar; 13 września 2017

JUBILEUSZOWE ZJAZDY CHEMIKÓW ABSOLWENTÓW UJ
19

rozpoczął wówczas pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Chemię organiczną
wykładał prof. Jan Moszew (aresztowany
w czasie Sonderaktion Krakau), a asystentką była późniejsza prorektor UJ
prof. Krystyna Dyrek. W czasie studiów
międzynarodową karierę sportową rozpoczynała Irena Kirszenstein, a zespół
The Beatles wyznaczał nowe trendy
w muzyce młodzieżowej. W październiku 1962 roku, kiedy rozpoczynali studia,
Moskwa rozmieściła na Kubie rakiety
atomowe, a gdy je kończyli, w czerwcu
1967 roku, wybuchła arabsko-izraelska
wojna siedmiodniowa. Był to czas walki
ideologicznej i wyścigu zbrojeń między
Wschodem a Zachodem, a w Polsce
koniec okresu budowy tysiąca szkół na
tysiąclecie. Dla dziewcząt i chłopców
studentów chemii w latach 1962–1967
był to jednak najpiękniejszy czas w ich
życiu – czas beztroskiej młodości. Nic

Krystyna Wieczorek z prof. Janem Moszewem
w czasie komersu; 1967

Fot. Archiwum uczestników zjazdu

maja 2017 Wydział Chemii UJ
przy ul. Ingardena 3 witał w swoich murach wyjątkowych gości – dawnych studentów chemii, którzy w 1967
roku otrzymali dyplomy magisterskie.
Absolwenci znaleźli pracę na uczelniach,
w szkołach i różnorodnych instytucjach
w kraju i za granicą. Na to szczególne
spotkanie ze swoją Alma Mater jubilaci
zaprosili również swoich nauczycieli
akademickich i gości. Uroczystość odbyła się w Sali audytoryjnej im. Bogdana
Kamieńskiego w Collegium Chemicum.
Okazja była przecież niezwykła – 50-lecie
ukończenia studiów to piękny jubileusz!
Jubilaci rozpoczęli studia w 1962 roku
w Instytucie Chemii, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, który dziesięć
lat wcześniej wyodrębnił się z Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego UJ. Wykłady z chemii nieorganicznej dla nich zainaugurował prof. Adam Bielański, który

Uczestnicy zjazdu przed kościołem św. Anny w Krakowie; 20 maja 2017
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i mgr Henryka Gwóźdź-Wałek (rok
1952).
W dalszej części uroczystości zebrani wysłuchali prelekcji (dr Alicja
Rafalska-Łasocha) na temat historii
chemii w Krakowie. Przywołano też
sylwetki profesorów związanych
z chemią uniwersytecką, poczynając
od prof. Jana Jaśkiewicza (1749–
1809), którego wykład wygłoszony
w 1783 roku uważany jest za początki
chemii uniwersyteckiej w Krakowie.
Profesor Andrzej Barański podzielił
się refleksjami dotyczącymi okresu
II wojny światowej („Nasza Szkoła”.
Jednodniówka, nr 15, Kraków, 20
lutego 2016). Następnie wyświetlo-

Fot. Archiwum uczestników zjazdu

więc dziwnego, że ten złoty jubileusz
uzyskania dyplomów magisterskich był
wspaniałą okazją do spotkania w starych murach Wydziału Chemii UJ przy
ul. Ingardena 3.
Spotkanie rozpoczęła prof. Krystyna
Wieczorek-Ciurowa, która w czasie studiów była starościną roku, a później główną organizatorką wielu spotkań z okazji
kolejnych jubileuszy. Zaprezentowała
program zjazdu, a potem prowadziła część
oficjalną. Uczestników spotkania powitał
dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Piotr
Kuśtrowski. Oprócz jubileuszowych
gratulacji przekazał również informacje
na temat obecnej działalności Wydziału
Chemii UJ, opowiedział o planach na

Studenci na poligonie „Bukówka” koło Kielc; 1965

przyszłość oraz o nowej siedzibie Wydziału na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie
chemicy rozpoczną najbliższy nowy rok
akademicki, 2017/2018. Budynek przy
ul. Ingardena 3 służył ponad 60 lat i przyszedł czas na przeprowadzkę do nowego
locum przy ul. Gronostajowej 2 i nowocześnie wyposażonych laboratoriów.
Prowadząca spotkanie prof. Krystyna
Wieczorek-Ciurowa gorąco podziękowała za przyjęcie zaproszenia przez
obecnych na sali nauczycieli akademickich, wyrażając uznanie dla ich roli wychowawczej. Podkreśliła, że większość
z nich jest nadal aktywna zawodowo
i społecznie. Wśród zaproszonych gości
byli absolwenci chemii okresu powojennego: prof. Andrzej Pomianowski (rok
1948), doc. dr Witold Janiczek (rok 1950)

Nauczyciele jubilatów w trakcie półmetka w klubie
Pratchawiec, od prawej: prof. Andrzej Pomianowski,
dr Teresa Życzkowska, dr Mieczysław Dyrek,
doc. Tadeusz Senkowski; luty 1965

ny został przygotowany przez jubilatów
film zatytułowany 50 lat minęło jak jeden
dzień, obrazujący ich czasy studenckie
oraz spotkania z okazji kolejnych rocznic
uzyskania dyplomu. A było tych spotkań
wiele, zazwyczaj w Krakowie. Część oficjalną zakończyło, jak na uniwersytecką
uroczystość przystało, odśpiewanie Gaudeamus igitur. Spotkanie było również
związane z pożegnaniem starego budynku
Wydziału, w którym jubilaci spędzili lata
swoich studiów. Wieczorem koleżeńskie
spotkanie miało już mniej oficjalny charakter i szczególnie ci, którzy przyjechali
z odległych miast i krajów, mieli okazję
znów poczuć tętniącą studenckim życiem
atmosferę starego Krakowa.
Drugi dzień zjazdu rozpoczęto mszą
świętą w kościele św. Anny w intencji
żyjących i zmarłych nauczycieli akademickich oraz koleżanek i kolegów. Potem

Krystyna Wieczorek, Halina Niepielska, Rozalia Słowiak w akademiku Nawojka w okresie studiów
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Spotkanie z okazji 25-lecia ukończenia studiów; 1992

Z ŻYCZENIAMI
NASTĘPNYCH JUBILEUSZY...
Nie byłoby pewnie tak uroczyście
i pięknie, gdyby nie pasja i zaangażowanie jubilatów pod wodzą prof. Krystyny
Wieczorek-Ciurowej. Z podziwem patrzyliśmy na ich starania, pogodę ducha
i uśmiech, nawet wtedy, gdy trzeba było
pokonać różnorodne problemy, jakie

nieodłącznie związane są z organizacją
zjazdów z kilkudniowym bogatym programem. Życzymy więc, by siły i dobre
zdrowie towarzyszyło wszystkim i aby
udało się zorganizować następne jubileusze już w nowej siedzibie Wydziału przy
ul. Gronostajowej 2.

Alicja Rafalska-Łasocha

Biuro Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ

Spotkanie z okazji 40-lecia ukończenia studiów,
wspólne zdjęcie z prof. Adamem Bielańskim
przed Collegium Chemicum; 2007

55-LECIE

Fot. Archiwum uczestników zjazdu

przyszedł czas na odwiedzenie starych
uniwersyteckich murów – Collegium
Novum, Collegium Maius, by wreszcie
trafić do jednej z najstarszych budowli
uniwersyteckich chemików: Collegium
Wróblewskiego. Obecnie kształcą się tam
prawnicy, ale do 1952 roku budynek ten
był siedzibą zakładów i katedr chemicznych. Mieszkał i pracował tam również
prof. Karol Olszewski.

Wkrótce po uroczystym zjeździe złotych jubilatów Collegium Chemicum odwiedziła również grupa absolwentów, którzy
ukończyli studia chemiczne 55 lat temu. Nie było już ich tak wielu, brakowało, między innymi, prof. Jerzego Vetulaniego,
zawsze tak barwnie opowiadającego o czasie swoich studiów chemicznych.
Goście z sentymentem wspominali swych nauczycieli i dzielili się informacjami o swoich losach i refleksjami na temat
czasów współczesnych.
zainteresowaniem
oglądali laboratoria i sale wykładowe przypominające okres ich studiów
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chemicznych. Ciekawi byli też, jacy są teraz nasi studenci i jakie będą dalsze losy budynku przy ul. Ingardena 3. Spotkanie
zakończyło się obietnicą wspólnego świętowania następnego jubileuszu.

W

ydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej to nie tylko
Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący,
z unikatową na skalę światową aparaturą
badawczą, gdzie realizowane są różne projekty. Poza nauką studentów, pracowników
oraz sympatyków Wydziału łączy sport.
Inicjatorem rozwinięcia aktywności
sportowej studentów i pracowników
Wydziału FAIS był ówczesny dziekan
prof. Andrzej Warczak, który powołał
pełnomocnika ds. sportu – prof. Krzysztofa Sachę. Początkowy cel, jakim było
zwiększenie zainteresowania udziałem
w różnych konkurencjach ligi uniwersyteckiej, przerodził się w inny pomysł:
organizację różnego rodzaju zawodów w
ramach Wydziału. Dzięki temu w sportowych potyczkach mogli wziąć udział nie
tylko profesjonaliści, a wszyscy, którzy
chcą aktywnie spędzać wolny czas.

I tak zainteresowanie sportem wśród
amatorów rosło, a nasi sportowcy mogli
chwalić się swoimi osiągnięciami na różnego rodzaju zawodach. Jesteśmy dumni
z licznych sportowych osiągnięć naszych
studentów, na przykład złotego medalu w
snowboardowym slalomie równoległym
zdobytego przez naszą studentkę Weronikę
Bielę podczas Zimowej Uniwersjady Ałmaty 2017 czy też III miejsca w Biegu o
Puchar Dziekana Wydziału Farmacji UJ
zdobytego przez Piotra Kuterbę, doktoranta naszego Wydziału.
Wewnątrzwydziałowa działalność
sportowa rozpoczęła się Biegiem na
Kampus. Pomysłodawca, dr hab. Leszek
Hadasz, zaproponował zorganizowanie
biegu startującego spod starej siedziby
Wydziału (ul. Reymonta 4), a kończącego się przed obecnym budynkiem
(ul. Stanisława Łojasiewicza 11). Okazało

Archiwum prywatne prof. Karola Życzkowskiego

SPORT NA WYDZIALE FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ UJ

Agata Hadasz

Prof. Karol Życzkowski – mistrz WFAIS w kolarstwie
szosowym

Maratończycy WFAIS tuż przed biegiem

się jednak, że przeprowadzenie takiego
biegu byłoby bardzo trudne i kosztowne.
Informacja ta nie zniechęciła organizatorów, dr. hab. Hadasza i prof. Sachy – postanowiono, aby dystans pięciu kilometrów
(mniej więcej taka odległość dzieli te
dwie siedziby Wydziału) pokonać, biegnąc
wokół Błoń. Trasę może przebiec każdy,
można ją również w ramach zawodów
przejść. Najważniejsza jest dobra zabawa
oraz możliwość spotkania studentów i pracowników. Najbliższy bieg odbędzie się,
jak co roku, w trakcie juwenaliów.
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Krzysztof Magda

Karolina Mazur

Biuro Karier i Promocji Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
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Medaliści turnieju tenisa stołowego

Archiwum prywatne Piotra Kuterby

Obecnie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się turnieje oraz liga tenisa stołowego. Fascynacja tym sportem wzrosła
po przeprowadzce na Kampus 600-lecia
Odnowienia UJ. Dokupiono wówczas dwa
nowe stoły pingpongowe. Organizacją
tenisowych potyczek zajmują się głównie
doktoranci. Posiadamy własne programy
internetowe służące do obsługi ligi, które
zostały przygotowane przez studentów
informatyki w ramach prac licencjackich
pod kierunkiem dr. hab. Jacka Bieronia.
Na Wydziale FAIS organizowane
są również wydarzenia nawiązujące do
rejonowych, a nawet ogólnoświatowych
imprez sportowych. W tym roku już po raz
trzeci zorganizowane zostały Mistrzostwa
Wydziału FAIS w Maratonie, odbywające
się w ramach PZU Cracovia Maraton.
Przygotowali je prof. Sacha oraz dr hab.
Hadasz. Z kolei Artur Michałek zapoczątkował mistrzostwa Wydziału FAIS w
kolarstwie szosowym. Zawody te odbyły
się już drugi raz w ramach Tour de Pologne
Amatorów.
W planach Wydziału jest również
organizacja mistrzostw w pływaniu, strzelectwie oraz w półmaratonie.
Wszystkich studentów, pracowników
i sympatyków Wydziału zachęcamy
zarówno do uczestnictwa w wyżej wymienionych wydarzeniach sportowych,
jak i inicjowania nowych przedsięwzięć.

Krzysztof Magda

Start Biegu na Kampus

Piotr Kuterba – zdobywca III miejsce w Biegu o Puchar Dziekana Farmacji

27 maja

Rektor W. Nowak i prorektor T. Grodzicki
uczestniczyli w Ogólnopolskim Finale Konkursu Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea/
Golden Scapula 2017.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się
Rektorski Dzień Dziecka. Trzy grupy dzieci
gościł w swoim gabinecie rektor UJ prof.
W. Nowak.

1–2 czerwca

Prorektor S. Kistryn wraz z prorektor
D. Malec i prof. A. Manią wzięli udział
w odbywającym się w Brukseli międzynarodowym spotkaniu The Guild Forum: Universities, Research and the Future of Europe
oraz reprezentowali UJ podczas walnego
zgromadzenia sieci The Guild.

2 czerwca

Uniwersytet Jagielloński, jako jedyna
uczelnia w Polsce, znalazł się na liście 100
najbardziej innowacyjnych szkół wyższych
w Europie w rankingu agencji Thomson
Reuters. Z tej okazji podczas posiedzenia
kolegium rektorskiego w Collegium Novum
przedstawiciele firmy Clarivate Analytics,
dawnego działu własności intelektualnej
i nauki w agencji Thomson Reuters, Radek
Budzichowski oraz Marcin Kapczyński
wręczyli rektorowi UJ prof. W. Nowakowi
symboliczną statuetkę.

2–3 czerwca

Prorektor T. Grodzicki otworzył V Międzynarodowe Warsztaty Naukowe z Kardiochirurgii i Kardiologii Dziecięcej. Tegoroczna
edycja warsztatów zbiegła się z 50. rocznicą
pierwszej operacji wrodzonej wady serca
przeprowadzonej w Instytucie Pediatrii
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie.

5 czerwca

Prorektor S. Kistryn otworzył międzynarodową konferencję Jagiellonian Symposium
on Fundamental and Applied Subatomic
Physics.

5 czerwca

Prorektor D. Malec wzięła udział w złożeniu kwiatów pod tablicą pamiątkową
w 77. rocznicę zamordowania sędziego
Sądu Okręgowego Władysława Bobilewicza,
sędziego Sądu Apelacyjnego Konrada
Frąckiewicza i prokuratora Sądu Okręgowego Andrzeja Łada-Bieńkowskiego.

6 czerwca

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w zorganizowanej w Collegium Nowodworskiego
Gali Sportu, w której uczestniczyło około
100 studentów sportowców oraz ich trenerzy i opiekunowie ze Studium WFiS UJ CM.
Prorektorzy A. Edigarian i S. Kistryn uczestniczyli w Salonie Gigantów Towarzystwa
Doktorantów UJ oraz wręczyli nagrody
zwycięzcy tegorocznej edycji.

8 czerwca

Prorektorzy A. Edigarian i S. Kistryn uczestniczyli w kolejnej edycji wykładu im.
Stanisława Łojasiewicza One-frequency
Schrodinger Operators and the Almost Reducibility Conjecture, który wygłosił laureat
medalu Fieldsa w 2014 prof. Artur Avila.
Prorektor D. Malec uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w 10. rocznicę śmierci
prof. Andrzeja Kapiszewskiego i promocji
książki Kapiszewscy. Saga o losach polskiej
inteligencji.

10 czerwca

Prorektor D. Malec wzięła udział w uroczystości zakończenia 20. edycji Szkoły Prawa
Niemieckiego i 15. edycji Szkoły Prawa Polskiego prowadzonych na Wydziale Prawa
i Administracji UJ.

12 czerwca

Prorektor D. Malec wręczyła złoty medal
Plus Ratio Quam Vis prof. Leahi Wortham
podczas uroczystego zakończenia tegorocznej edycji Szkoły Prawa Amerykańskiego.

14 czerwca

Rektor W. Nowak przyjął w swoim gabinecie światowej sławy naukowca i klinicystę
prof. Martine J. Jäger z Wydziału Okulistyki
Universiteit Leiden w Holandii.

19–20 czerwca

Prorektorzy D. Malec i S. Kistryn wzięli
udział w konferencji Narodowego Kongresu
Nauki Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie
wyższym, zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Uniwersytecie Warszawskim.

22 czerwca

Prorektor S. Kistryn otworzył w Instytucie
Fizyki UJ 27. Zjazd Dziekanów Wydziałów
Chemicznych połączony z konferencją
Chemistry – a New Opening.

22 czerwca

Rektor W. Nowak przywitał na Uniwersytecie Jagiellońskim uczestników
pierwszego spotkania z cyklu „Korea
Forum Seminar”, poświęconego polskim
doświadczeniom w dziedzinie transformacji ustrojowej i ich potencjalnym
implikacjom dla Półwyspu Koreańskiego.

POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył
w uroczystości wręczenia Medalu Florence Nightingale Annie Kaczmarzyk.
Medal przyznawany jest przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
Prorektor S. Kistryn otworzył międzynarodową konferencję Limits of Knowledge,
organizowaną przez Fundację Humboldta.

INNE WYDARZENIA
1–3 czerwca

Podczas 10. Sympozjum Aktualne problemy perinatologii w Zakopanem prof.
Alfred Reroń, jeden z najwybitniejszych
polskich ginekologów, został uhonorowany
srebrnym medalem Plus Ratio Quam Vis za
zasługi naukowe i dydaktyczne. W imieniu
władz Uczelni w konferencji uczestniczył
oraz wręczał medal dziekan Wydziału
Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki.

7 czerwca

Doktor Anna Szymusiak z Katedry Matematyki Stosowanej UJ została tegoroczną
laureatką Międzynarodowej Nagrody
im. Stefana Banacha, przyznawanej za
najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie
nauk matematycznych.

7–8 czerwca

Na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium
Medicum zorganizowano Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
w której uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

8 czerwca

Czesko-polski słownik terminów literackich
autorstwa prof. Jacka Balucha i dr. Piotra
Gierowskiego, który ukazał się nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, został wyróżniony w tegorocznej edycji
konkursu Słownik roku, organizowanego
przez Związek Tłumaczy Pisemnych i Ustnych JTP w Republice Czeskiej. Nagrodę
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przyznano podczas Targów Książki w Pradze.

12 czerwca

Wydział Prawa i Administracji UJ po raz
czwarty z rzędu zwyciężył w rankingu
wydziałów prawa uczelni publicznych
przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Laur pierwszeństwa zapewniła
mu, między innymi, wysoka zdawalność
na aplikacje i potencjał naukowy. Na
drugim miejscu sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski, na trzecim Uniwersytet
w Białymstoku.

12–14 czerwca

Na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium
Medicum gościła delegacja Narodowego
Uniwersytetu Medycznego im. Oleksandra Bohomolca w Kijowie. Celem wizyty
było zapoznanie gości z nowoczesnymi
metodami dydaktycznymi realizowanymi
w procesie nauczania przez Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM.

14 czerwca

W Centrum Konferencyjnym ICE Kraków
odbyła się uroczystość absolutoryjna Wydziału Lekarskiego UJ CM studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego
oraz dietetyki z lat 2011–2017. W uroczystości wzięli udział prorektor T. Grodzicki,
pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia
i współpracy międzynarodowej w CM prof.
Beata Tobiasz-Adamczyk, pełnomocnik
rektora UJ ds. ogólnych w Collegium Medicum prof. Piotr Richter, dziekan Wydziału
Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki,
prodziekani Wydziału Lekarskiego, studenci
oraz zaproszeni goście.

18 czerwca

Studentki ratownictwa medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM: Małgorzata Gondek, Aneta Hyży, Magdalena Augustyn zajęły
pierwsze miejsce w VIII Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie
Medycznym odbywających się w Szczyrku.

20 czerwca

Władze UJ CM podpisały porozumienia
z 11 dyrektorami największych podmiotów
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leczniczych z województwa małopolskiego
w sprawie podjęcia współpracy w zakresie
utworzenia Uniwersyteckiej Sieci Szpitali
Szkolących.

22 czerwca

W XI edycji Rankingu Wydziałów Prawa
„Dziennika Gazety Prawnej” po raz kolejny w kategorii uczelni publicznych wygrał
Wydział Prawa i Administracji UJ.
Po raz trzeci wyłoniono Uczelnie Wysokiej
Reputacji Premium Brand 2017. W rankingu
generalnym placówek publicznych ponownie zwyciężył Uniwersytet Jagielloński. Na
kolejnych miejscach sklasyfikowano Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski
oraz Gdański Uniwersytet Medyczny.

PODSUMOWANIE SUKCESÓW SPORTOWYCH
ZAWODNIKÓW UJ –
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI
1 kwietnia

Ergometr wioślarski mężczyzn w Poznaniu
– II miejsce w klasyfikacji w typie uniwersytety

27–28 maja

Wioślarstwo kobiet i mężczyzn w Bydgoszczy – II miejsce w klasyfikacji w typie
uniwersytety

25–28 maja

Koszykówka mężczyzn w Poznaniu –
II miejsce w klasyfikacji generalnej, I miejsce w typie uniwersytety

25–28 maja

Jeździectwo w Radzionkowie – II miejsce
w klasyfikacji generalnej, II miejsce w klasyfikacji drużynowej w typie uniwersytety
Piłkarki AZS UJ, kończąc sezon z passą
siedmiu spotkań bez porażki, zapewniły
sobie utrzymanie w Ekstralidze, czyli na
najwyższym szczeblu piłkarstwa kobiecego
w Polsce. Po brązowym medalu w Europejskich Igrzyskach Uniwersyteckich, srebrnym
medalu w Akademickich Mistrzostwach

Polski i Mistrzostwie Polski w Ekstralidze
futsalu to kolejny sukces zespołu w sezonie
2016–2017.
Równie udanie jak drużyna ligowa sezon
rozgrywkowy zakończyły ich młodsze koleżanki objęte szkoleniem przez AZS UJ.
Zawodniczki prowadzone przez trenera
Dariusza Osolińskiego, występując w barwach Szkoły Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza, wywalczyły mistrzostwo
Krakowa w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

ZMARLI
Prof. Zbigniew Brzeziński – doktor honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, były
szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego
w ekipie prezydenta USA Jimmy’ego Cartera, jeden z najbardziej wpływowych politologów i strategów polityki zagranicznej
USA. Zmarł 29 maja 2017.
Prof. Adam Miodoński – emerytowany
nauczyciel Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum. W latach 1964–2007
zatrudniony w Pracowni Mikroskopii
Skaningowej Katedry i Kliniki Otolaryngologii. Od 1992 roku kierownik Pracowni.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Zmarł 3 czerwca 2017.
O. doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE
– emerytowany pracownik, w latach 1994–
1996 dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kapłan i zakonnik Zgromadzenia oo.
Paulinów. Zmarł 6 czerwca 2017.
Prof. Anna Urban – od 1950 pracownik
Zakładu Anatomii Patologicznej Akademii
Medycznej w Krakowie. Kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Patologii,
a następnie dyrektor Instytutu Patologii
Akademii Medycznej w Krakowie. Zmarła
13 czerwca 2017.
Kazimierz Motyka – pracownik Działu
Remontów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zmarł 18 czerwca 2017.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ

PÓŁKA NOWOŚCI
Wydawnictwo UJ
Bartosz Leszkiewicz
Język faliski
Książka jest próbą przedstawienia historii, gramatyki i słownictwa języka latyńskiego plemienia Falisków. Zamieszkiwało ono obszar
zwany w historiografii rzymskiej Ager Faliscus, obejmujący dolinę Trei, prawobrzeżnego
dopływu Tybru, na północ od Lacjum. Faliskowie zachowali na tych terenach niezależność
od Etrusków i Rzymian aż do roku 241 p.n.e.,
kiedy to zostali ostatecznie podbici przez
Rzymian, po czym szybko zasymilowali się z Latynami.
Należący do latyno-faliskiej grupy języków italskich język faliski
był najbliższym krewnym języka łacińskiego. Najstarsze świadectwa jego użycia pochodzą z VIII wieku p.n.e. Analiza zachowanych
w inskrypcjach tekstów (w sumie ponad 300 poświadczeń, najczęściej
krótkich) wskazuje na daleko idące podobieństwa obu języków. Fonologia, morfologia, a także zachowane słownictwo pokazują jednak,
że język faliski aż do połowy III wieku p.n.e. rozwijał się niezależnie,
a w niektórych aspektach przedstawia bardziej archaiczny stan niż łacina w najwcześniejszych znanych tekstach. Dzięki temu jest pomocny
w badaniach nad początkami języka łacińskiego i związkami między
językami starożytnej Italii. W zakończeniu autor podejmuje próbę rozwiązania problemów z formalną klasyfikacją mowy Falisków, wbrew
nowszym opiniom, opowiadając się za uznaniem jej za odrębny język.

Izabela Gatkowska
Eksperymentalna sieć leksykalna
języka polskiego
Eksperymentalna sieć leksykalna języka polskiego jest empirycznym modelem systemu leksykalnego tego języka. Powstała jako
rezultat cyklicznie przeprowadzonego testu
swobodnych skojarzeń słownych, w którym
uczestniczyło 900 osób, a użyto 322 bodźców.
Uzyskana eksperymentalnie sieć leksykalna
zbudowana jest z 10 448 węzłów sieci (leksemów) oraz 35 170 powiązań między węzłami. Analiza jakościowa
powiązań zachodzących między leksemami (węzłami sieci) pokazuje,
że zbudowana doświadczalnie sieć leksykalna ma strukturę słownika.
Zależności, które ujawniła analiza jakościowa, wskazują, że hiponimia
i meronimia w jednakowym stopniu organizują strukturę słownika. Relacje leksykalne pozwalają zinterpretować zaledwie połowę bezpośrednich
powiązań między leksemami (węzłami sieci). W celu analizy jakościowej powiązań między leksemami (węzłami sieci) Izabela Gatkowska
zbudowała wyznaczniki jakości powiązania. Klasyfikacja jakościowa
powiązań pozwala wykryć eksperymentalne modele znaczeń. Dołączona
do książki płyta CD zawiera grafy podsieci znaczeń omawianych w monografii węzłów. Owa sieć dostarcza także danych o znaczeniach preferowanych przez rodzimych użytkowników języka. Książka powinna zainteresować językoznawców, psychologów, kognitywistów, antropologów
kultury, a także lingwistów komputerowych.

Ewa Węgrzyn
Słownik hebrajsko-angielsko-polski /
Hebrew-English-Polish Dictionary
Słownik hebrajsko-angielsko-polski jest przeznaczony głównie dla osób rozpoczynających
swoją przygodę z językiem hebrajskim lub znających go w stopniu średnio zaawansowanym.
Publikacja jest podzielona na kilka tematycznych działów, zawiera także część związaną ze
slangiem izraelskim. Książka pomaga poszerzyć znajomość języka hebrajskiego o słownictwo z zakresu tematyki związanej z domem, pracą, człowiekiem, naturą.
Każdy, kto planuje podróż do Izraela, powinien zaopatrzyć się w ten
słownik.
Anna Jakimyszyn-Gadocha
Słownik jidysz-angielsko-polski /
Yiddish-English-Polish Dictionary
Słownik jidysz-angielsko-polski ma formę jednostronnego leksykonu tematycznego. Jest to
pionierskie przedsięwzięcie na polskojęzycznym rynku wydawniczym, mające stanowić
praktyczne kompendium wiedzy ogólnej, rejestrujące wyrazy i ich określenia. Połączenia
w zakresie najważniejszych kręgów tematycznych obejmują kilkadziesiąt bloków, skoncentrowanych na człowieku i jego otoczeniu. Oprócz znaczenia poszczególnych słów zamieszczono także przysłowia, powiedzenia związane
z danym pojęciem lub kręgiem tematycznym. Każdy z bloków tematycznych traktowany jest jako odrębna jednostka.
Słownik przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę, a także
dla średnio zaawansowanych użytkowników języka jidysz. Może być
wykorzystywany zarówno do samodzielnej nauki, jak i do pracy pod
kierunkiem nauczyciela.
Patrycja Paula Gas
Dajakowie – wolni ludzie z Borneo.
Analiza antropologiczna tożsamości
zbiorowej Dajaków Ngaju w procesie
jawanizacji i globalizacji
Dajakowie – wolni ludzie z Borneo to rezultat
„podróży budzącej pytania”, która mogła się
odbyć dzięki rocznemu stypendium w Malangu na Jawie Wschodniej. Po roku, wyposażona
w podstawowe kompetencje kulturowe, znając
język, historię, normy, wartości, etykietę, zasady i konteksty kultury indonezyjskiej, autorka wyruszyła na Borneo,
gdzie spędziła kolejny rok. „Podróże kształcą wykształconych” – Patrycja Gas, jako człowiek Zachodu (studentka porównawczych studiów
cywilizacji), posługiwała się metodą tworzoną przez Comte’a i Spencera, Durkheima i Webera, Malinowskiego, Radcliffe-Browna, a także niezliczone zastępy mniej znanych badaczy. To właśnie ta metoda pozwala
rekonstruować oraz rozumieć wzory ewolucji i dyfuzji kultury.

ALMA MATER nr 196

145

Książka ma walor dydaktyczny. Jest dobrym przykładem połączenia
antropologii podróży z antropologią dialogu i powinna być obowiązkową lekturą na wszelkich studiach kulturoznawczych i nie tylko.

gniewa Szybińskiego jest dogłębną analizą starzenia się i starości, podkreślającą wielopłaszczyznowy charakter tego procesu i wieloczynnikowe uwarunkowania jego przebiegu.

Maria Flis

Z recenzji Anny Skalskiej

Joanna Zach
Biologia i teodycea.
Homo poeticus Czesława Miłosza
Biologia i teodycea jest próbą odczytania
dzieła Czesława Miłosza w świetle opozycji
między obrazem świata, jaki narzuca nauka,
a wyobraźnią religijną i duchowym wymiarem
sztuki poetyckiej. O ile doniosłość tej opozycji
wydaje się czymś oczywistym w horyzoncie
myśli i twórczości noblisty, o tyle badanie jej
antropologicznych i artystycznych konsekwencji natrafia na poważne trudności. Poetycka wizja Miłosza rozwija się
w napięciu pomiędzy biologią a eschatologią, fizyczną nędzą ludzkiego gatunku a kosmicznym znaczeniem człowieczeństwa. Nie daje się
ona wyczerpująco opisać ani w porządku religijnych czy filozoficznych
doktryn, ani w porządku wiedzy naukowej. Jednak stąd właśnie bierze
się jej siła – z rozległości oraz intensywności poszukiwań poety, z mariażu wiedzy, doświadczenia i poznawczej gorliwości. Temu wszystkiemu musi sprostać czytelnik.
Książka Joanny Zach różni się zatem od prac polonistycznych i wykracza w swoich założeniach poza dziedzinę literaturoznawstwa.
Stanowi próbę całościowego ujęcia problematyki dotąd nie dość wyraźnie rozpoznanej, traktowanej marginalnie bądź przedstawianej jako
jeden z kontekstów twórczości autora Ziemi Ulro. To także „kronika”
wieloletniego obcowania z Miłoszem, zdająca sprawę z osobistych spotkań z człowiekiem i jego dziełem, a także z ryzykownych wędrówek
po labiryncie jego myśli.
Zbigniew Szybiński
Biologia wyższych grup wieku i starości
Autor książki przedstawia proces starzenia
się jako nie tylko pogorszenie wydolności narządów i układów, zmniejszenie sprawności
fizycznej, lecz także zmiany psychologiczne
i zmiany uwarunkowań społeczno-socjalnych,
które pociąga za sobą wiek emerytalny, połączony często ze zmianą statusu rodzinnego
i społecznego. W swych rozważaniach nawiązuje wielokrotnie do charakteryzującej okres
starości wielochorobowości, szczególnie w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych, podkreśla też rolę stylu życia w procesie starzenia się.
Omawiając psychologię starzenia się, przedstawia różne postawy, jakie
mogą prezentować osoby starsze wobec swej starości, oraz formy adaptacji do starości. Analizuje rolę osobowości, wprowadza pojęcie i znaczenie kryzysu w kształtowaniu osobowości, ale też zwraca uwagę na
jego negatywne skutki. Głównym zadaniem jest akceptacja własnego
starzenia się, w czym pomocne są: utrzymanie niezależności i kontroli
nad własnym życiem, aktywność edukacyjna podtrzymująca sprawność umysłową i pozwalająca na rozwijanie zainteresowań, aktywne
pełnienie funkcji społecznych, a także bogata duchowość, wspierana
niekiedy zaangażowaniem religijnym.
Trzecim omawianym zagadnieniem jest płaszczyzna społeczno-socjalna, obejmująca również sferę ekonomiczną, oraz funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i socjalnej, które – jak opisuje autor – w systemie polskiej ochrony zdrowia nie dają satysfakcjonującego poczucia
bezpieczeństwa polskim seniorom. Podsumowując, książka prof. Zbi-
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Wydawnictwo Böhlau
Thomas Würtenberger
Symbole der Freiheit.
Zu den Wurzeln westlicher
politischer Kultur
Podobno umiejętność czytania wśród dzisiejszych społeczeństw zanika i, jak dodają złośliwcy, ogranicza się jedynie do zdolności odczytywania znaków na banknotach. Jeśli sąd to
nazbyt surowy i przykry, to, obserwując rozwój
współczesnych systemów komunikacji społecznej, musimy przyznać bezstronnie rację
twierdzeniu o zastępowaniu opisu właśnie obraz(ki)em. Ale, przyznajmy to tutaj również od razu, opisany proces nie jest bynajmniej wynalazkiem naszych czasów. Zastępowanie opisu obrazem jest bowiem
tym zjawiskiem, którego przykładów dostarcza w takim samym stopniu
kultura starożytności, jak i bliższych nam czasowo wieków średnich.
Zaletą przekazu w formie obraz(k)owej jest bowiem to, że jego przesłanie osiąga adresata niezaprzeczalnie szybciej aniżeli słowo pisane.
Blisko 600-stronicowa praca Thomasa Würtenbergera dokumentuje ten
fakt 287 kolorowymi ilustracjami w sposób niebudzący wątpliwości.
Ale prawdziwą wartością dodaną rzeczonej publikacji jest wskazanie
i udokumentowanie zarazem siły wizualizacji na przykładzie tak przecież abstrakcyjnego pojęcia, jakim jest bez wątpienia wolność. W jakiż
bowiem różny sposób na przestrzeni stuleci jej nie przedstawiano. Jak
różnorodnej formy ikonograficznej wolność nie przyjmowała. I w jak
zróżnicowaną szatę plastyczną wreszcie jej nie ubierano. Wszystko
po to, aby symbolika jej przekazu była nie tylko czytelna dla każdego odbiorcy, ale i by nieprzekonanych pobudziła do działania zgodnie
z intencją nadawcy obrazu. Denar Marka Brutusa, jednego z zabójców
Juliusza Cezara, pełni bowiem rolę nie tylko, jak słusznie zauważa Würtenberger, środka płatniczego, ale ma w zamyśle tyranobójcy usprawiedliwić mord na osobie dyktatora w owe idy marcowe roku 44 p.n.e.
Symbolika przyjętego na rewersie monety wyobrażenia wolności jako
skrzyżowanie sztyletów i czapki frygijskiej (pileus) nie jest bowiem
niczym innym jak aktem legitymizacji zamachu przedstawionego tamże jako (konieczna) obrona republikańskiej wolności. Podążając przez
stulecia ideowym tropem tego przykładu, trudno w tej sytuacji nie podzielić refleksji autora, tej mianowicie, że walka o polityczną wolność
odcisnęła swoje piętno na historii cywilizacji łacińskiej i jej kulturze
politycznej w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat jak – zapewne – żadna
inna. I, jak żadna inna, nie wywarła tak znaczącego wpływu na to, jak
się jako Europejczycy (samo)definiujemy. Tym niemniej, niezależnie
od luksusowego i nadzwyczaj przez to przemawiającego do wyobraźni
wydania recenzowanej publikacji, wypada tutaj wystąpić z apelem: nie
skupiajmy się nazbyt przesadnie na symbolach. One wprawdzie odnoszą się do spraw ważnych (i niekiedy wielkich), ale ani je czynią, ani je,
tym bardziej, unieważniają.
Jan W. Tkaczyński

Wydawnictwo EE Edward Elgar
Friedrich L. Sell
The New Economics of Income Distribution
W społeczno-politycznym dyskursie ostatnich
dwustu lat żadne pojęcie nie zrobiło takiej kariery
jak nierówność. Kariera o tyle zaskakująca, o ile
uwzględnić, że nierówność towarzyszy nam przecież od zawsze. Nie jest bowiem ani zjawiskiem
nowym, ani tym bardziej – wcześniej – społecznie nieznanym. Myliłby się jednak każdy, kto by
sądził, że książka Friedricha L. Sella jest albo
kolejnym przykładem publicystycznej próby zbawiania świata, albo – w ostateczności – jedynie potężną dawką ekonomicznej wiedzy dostępnej dla wtajemniczonych. To prawda, że nagromadzenie w recenzowanej publikacji fachowej terminologii wymaga odwagi
zmierzenia się z jej zawartością. Tym niemniej jednak, dla każdego, kto
zapoznał się przynajmniej z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi
teorii ekonomii, będzie to bez wątpienia pasjonująca lektura.
Szukając odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób odbywa się współcześnie redystrybucja dóbr, Sell odwołuje się do własnych badań w zakresie
(współ)kształtowania relacji między rynkiem a społeczeństwem. Stąd za
autorem piszemy o „nowej” polityce ekonomicznej, gdyż jest ona postrzegana przez niego jako ta rzeczywistość, w której politycy próbują dostosować się, co prawda, do oczekiwań swoich wyborców, ale zarazem gotowi
są do przeprowadzenia radykalnych zmian w praktykowanym obecnie
modelu socjalnym. Że tego rodzaju polityka jest krótkowzroczna i niebezpieczna, dokumentują to licznymi przykładami w głośnych ostatnio i znanych także w Polsce pracach Joseph E. Stiglitz (The Price of Inequality;
2012), czy Nassim Taleb Antifragile (2012).
Na tle innych prac dotyczących nierówności ekonomicznej nowością
w książce Sella jest nie (jedynie) zestawienie teorii z empirycznymi przykładami, ale wskazanie, że nierówność da się najlepiej zrozumieć w kontekście ekonomicznej i właśnie politycznej (nie)równowagi. Z jednej bowiem strony obserwujemy, że siły ekonomiczne, takie jak, przykładowo,
globalizacja, prowadzą do pogłębiającej się nierównej redystrybucji dóbr.
Z drugiej strony jednakże, odnotowujemy coraz większą niechęć społeczną do akceptowania nierówności. To, co przy tym stanowi swoiste signum
temporis, to albo (nie)zamierzona bezradność demokratycznego państwa
prawa wobec tak przedstawionego stanu rzeczy, albo jego reagowanie
w sposób niezwykle ograniczony. Taki, o którym da się powiedzieć tylko
to jedno z całą pewnością, że są to raczej odruchy, aniżeli celowe ruchy
naprawcze.
Nawet jednak i ta analiza nie mogłaby zyskać poklasku recenzenta, gdyby nie podjęta przez autora w formie modelowej projekcja relacji między
rynkiem pracy i przepływem kapitału a trendami w zakresie nierówności. W ten oto bowiem sposób czytelnik otrzymuje do rąk wizualizację
odpowiedzi na postawione przez autora pytanie o to, w jakim zakresie
globalizacja wpłynie na redystrybucję dochodu poszczególnych państw
w przypadku, przykładowo, szczególnego uwzględnienia procesów migracyjnych. Przywołując zarazem teorie dotyczące wpływu poziomu płacy minimalnej na konkurencyjność rynku, jak również te, które dotyczą
wpływu mobilności kapitału i siły roboczej na wzrost gospodarczy, Sell
pokazuje, w jaki sposób pojęcie nierówności – uwzględniając zmieniające
się trendy polityczne – ewoluowało na przestrzeni lat.
Za równie interesujące należy uznać rozważania autora, które dotyczą relacji między redystrybucją dóbr a cyklami koniunkturalnymi. Dokonując
zestawienia analizowanej nierówności z zagadnieniem wzrostu gospodarczego, autor zręcznie posłużył się tutaj podstawową w tym zakresie
krzywą Kuznetsa. Jej modyfikację na potrzeby zobrazowania własnego
wywodu można uznać bez przesady za najbardziej ambitną część recenzowanej publikacji. Również dlatego, że – jak słusznie zwraca uwagę – relacja między wymianą handlową a nierównością jest jedną z najlepiej (jeśli
nie najlepiej) opisanych relacji we współczesnej ekonomii. Konkluzja bo-

wiem tego zestawienia nie jest optymistyczna: rządy państw nie tylko nie
są zainteresowane w pomniejszaniu nierówności, ale wręcz przeciwnie
– ich działania zmierzają do tego, by nierówności w zakresie ekonomicznym i politycznym nadal pogłębiać.
Jan W. Tkaczyński

Polskie Towarzystwo Historyczne
i Instytut Studiów Międzykulturowych UJ
Krakowska szkoła historyczna
a Polskie Towarzystwo Historyczne.
Studia historiograficzne
pod redakcją Piotra Bilińskiego,
Pawła Plichty
Ustalenia krakowskiej szkoły historycznej,
a następnie szkoły neokrakowskiej – podejmujące badania nad dziejami narodowymi – są
także dla obecnych badaczy istotnym odniesieniem naukowym. Wizja historii przedstawiona w syntezach dziejów narodowych, które
powstały w krakowskim środowisku historycznym, jest elementem
współczesnego dyskursu nie tylko historyków, ale również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych. Nie zawsze uświadamiana, dzięki obecności w procesie edukacji historycznej oraz publicystce kształtuje ona tożsamość Polaków.
Nie do przecenienia jest także działalność krakowskich historyków na
rzecz rozwoju powstałego w 1886 roku we Lwowie Towarzystwa Historycznego. W 1913 roku z inicjatywy Władysława Konopczyńskiego
utworzono Krakowskie Koło Towarzystwa Historycznego. W okresie
II Rzeczypospolitej posłużyło ono jako wzór dla organizowanych już
w wolnej Polsce kolejnych kół. Historycy krakowscy aktywnie tworzyli lokalne struktury organizacyjne i włączali się w wielowymiarowe działania Polskiego Towarzystwa Historycznego na szczeblu centralnym.
Monografia, wszechstronnie przedstawiając dzieje krakowskiego środowiska historycznego, jest wartościowym osiągnięciem naukowym.
Ukazuje wagę i znaczenie dorobku naukowego krakowskich historyków dla historiografii i kultury polskiej oraz podkreśla ich znaczącą
rolę w funkcjonowaniu Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Z recenzji Wojciecha Piaska
Zakres tematyczny prac jest wielce urozmaicony. Obok ważnych tekstów natury biograficznej, wydobywających z cienia pamięci zapomniane, a niezwykle istotne dla krakowskiego środowiska historycznego postaci (Stanisław Bednarski SJ, Michał Marczak, Jaroslav Bidlo,
Maciej Loret, Teofil Emil Modelski), znajdują się interesujące refleksje
wokół poglądów koryfeuszy polskiej historiografii (Feliks Koneczny, Józef Szujski, Szymon Askenazy, Tadeusz Korzon) i różnorodne
interpretacje fragmentów dziejów Polski (Szujski, Jan Matejko). Nie
zabrakło również – co szczególnie cenne – odniesień porównawczych
do tła środkowoeuropejskiego (Michał Bobrzyński, Josef Pekař, Gyula Szekfű). Są, oczywiście, teksty poświęcone środowisku historyków
krakowskich, między innymi krakowskiemu oddziałowi Polskiego
Towarzystwa Historycznego. Znajdują się także, warte uwagi, opracowania nawiązujące do współczesności, czy to w kontekście rozważań nad świadomością historyczną młodzieży szkolnej, czy też będące
niepozbawioną emocji polemiką na temat funkcjonowania dziedzictwa
krakowskiej szkoły historycznej w polskiej historiografii po 1989 roku.
Publikacja może zainteresować zarówno wytrawnych znawców tematu, jak i czytelników pragnących poznać lub poszerzyć swoją wiedzę
o środowisku powstałego przed 130 laty Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Z recenzji Grzegorza Markiewicza
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KLUB CZYTELNIKA „ALMA MATER”
Szanowni Państwo!
Ukazujące się od 1996 roku czasopismo uniwersyteckie „Alma Mater” służy do
prezentacji życia wspólnoty akademickiej najstarszej polskiej uczelni. W ciągu
dwudziestu jeden lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracowników
i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukcesywnie
zwiększała się częstotliwość ukazywania się pisma – kwartalnik stał się naj
pierw dwumiesięcznikiem, a następnie miesięcznikiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzymywaniem najnow
szych edycji uniwersyteckiego czasopisma proponujemy członkostwo w Klubie
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpłaci na konto Uniwersytetu Jagielloń
skiego dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej, staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą
gratisowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fun
dusze zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na
pokrycie kosztów druku i dystrybucji pisma.

Dokonując wpłaty na podane 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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