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OD REDAKCJI
Nie milkną dyskusje dotyczące nowej ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław
Gowin chciałby, aby weszła w życie 1 października 2018.
Czy tak się stanie?
Warto przypomnieć, że nowa ustawa ma zmniejszyć
o połowę liczbę obowiązujących obecnie przepisów, gdyż
obejmie swym zakresem całość problematyki, którą dziś
regulują cztery dokumenty: ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym, ustawa
o zasadach finansowania nauki i ustawa o kredytach
i pożyczkach studenckich.
Założenia projektu ustawy, zwanego także konstytucją dla nauki, wicepremier przedstawił 19 września
2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie podczas
Międzynarodowego Kongresu Nauki. Po pięciu miesiącach debat społecznych i międzyresortowych konsultacji
22 lutego 2018 zaktualizowany projekt ustawy trafił
wreszcie do Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Dalsze losy tego ważnego dokumentu będziemy śledzić na łamach „Alma Mater”.
Bieżące wydanie pisma tworzą natomiast teksty
poświęcone: badaniom na Cyprze prowadzonym w ramach „Paphos Agora Project”, zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie, Bazie Lunares – pierwszej w Polsce
bazie do symulacji misji kosmicznych, rozszerzonej rzeczywistości w medycynie, międzynarodowym badaniom
nad witrażownictwem XIX i XX wieku, a także problemowi wypalenia zawodowego.
Nie brakuje też artykułów prezentujących sylwetki uniwersyteckich uczonych, wśród nich prof. Grażyny Stochel (w ramach cyklu „Smak życia”), prof. Marii
Korytowskiej, prof. Wacława Uruszczaka czy prof. Hansa-Rudolfa Tinneberga.
Warto również zwrócić uwagę na teksty podsumowujące: 10-lecie studenckiej telewizji internetowej UJOT TV,
XI galę MediaTorów oraz pierwszą edycję konkursu fotograficznego „Camera Jagellonica”.
W związku z uroczystym odsłonięciem, 19 marca 2018
w gmachu Collegium Novum, tablicy upamiętniającej wykładowców, studentów i organizatorów tajnego nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas drugiej wojny światowej polecam także obszerny materiał poświęcony tej tematyce.
Rita Pagacz-Moczarska

Fot. Anna Wojnar

ACTUALIA

UNIWERSYTECKI KONCERT
NOWOROCZNY 2018

Uniwersytecki Koncert Noworoczny
odbył się 7 stycznia 2018 w Auditorium Maximum.
Wystąpiła orkiestra Sinfonietta Cracovia pod batutą
Jurka Dybała i kwartet smyczkowy Atom String Quartet.
Licznie zgromadzonych gości powitał
rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli władz
i społeczności akademickiej UJ,
rektorów krakowskich szkół wyższych oraz przyjaciół Uczelni.
Gwiazdą wieczoru była Justyna Steczkowska.
W repertuarze znalazły się utwory klasyków wiedeńskich,
dzieła operowe, ale także szlagiery muzyki popularnej.
ALMA MATER nr 199
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Fot. Anna Wojnar

Na Uniwersytecki Koncert Noworoczny w auli Auditorium Maximum
przybyło wielu wyjątkowych gości

Na scenie wystąpił również były rektor UJ prof. Karol Musioł

Pokaz chemiczny z przymrużeniem oka

Koncert pełen był
niespodzianek.
Jedną z nich był występ
pełnomocnika rektora UJ
Marcina Jędrychowskiego,
który niespodziewanie został
wywołany na scenę przez
Justynę Steczkowską
i poproszony o...
wykonanie wraz z nią
jej piosenki Za dużo wiesz

Gwiazda wieczoru Justyna Steczkowska

Justyna Steczkowska i Marcin Jędrychowski podczas wspólnego wykonania utworu

Dyrygent Jurek Dybał

Fot. Anna Wojnar

Na zakończenie koncertu rektor UJ
prof. Wojciech Nowak
podziękował artystom za występ

ALMA MATER nr 199
Zgromadzeni goście
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PRZEDSTAWICIELE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Z WIZYTĄ W CHINACH

R

ektor UJ prof. Wojciech Nowak przewodniczył delegacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w dniach 8–13 grudnia
2017 przebywała w Chinach. W wyprawie
uczestniczyli także pełnomocnik rektora
ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek,
dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych prof. Zdzisław Mach,
dyrektor Instytutu Konfucjusza dr Joanna
Wardęga i dr Małgorzata Osińska.
9 grudnia 2017 na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (Beijing Foreign
Studies University – BFSU) przedstawiciele
UJ wzięli udział w dorocznym posiedzeniu
Rady Programowej Instytutu Konfucju-

8

Rada programowa Instytutu Konfucjusza w Krakowie

sza UJ. W skład Rady ze strony polskiej
wchodzą: rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
dziekan WSMiP UJ prof. Zdzisław Mach
i dyrektor Instytut Bliskiego i Dalekiego
Wschodu prof. Adam Jelonek, stronę chińską reprezentują: prorektor BFSU prof. Yan
Guohua, dziekan Wydziału Języków i Kultur Europejskich prof. Zhao Gang i dyrektor
Wydziału Instytutów Konfucjusza prof.
Zhang Xiaohui. Rada pozytywnie oceniła
przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku,
a także plany na rok następny. Przyjęła również rezygnację dotychczasowej
dyrektor Instytutu Konfucjusza UJ
dr Joanny Wardęgi i zaakceptowała na to

ALMA MATER nr 199
Rada Instytutów Konfucjusza w Xi’an

stanowisko kandydaturę dr Małgorzaty
Osińskiej.
10 grudnia 2017 na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (BFSU) rektor
UJ prof. Wojciech Nowak i rektor BFSU
prof. Peng Long podpisali list intencyjny
w sprawie powołania wspólnych studiów
magisterskich po ukończeniu których
studenci będą mogli otrzymać podwójny
dyplom obu uczelni. W pierwszej kolejności studia takie, poświęcone Europie
Środkowo-Wschodniej, zostaną otwarte
przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Wydział
Języków i Kultur Europejskich BFSU.

Fot. Archiwum Instytutu Konfucjusza

Wicepremier Liu Yandong z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem

Joanna Wardęga

Joanna Wardęga

Podpisanie listu intencyjnego między UJ i BFSU

Na dokumencie podpisy złożyli więc
także dziekan WSMiP UJ prof. Zdzisław
Mach oraz dziekan WJiKE BFSU prof.
Zhao Gang.
Beijing Foreign Studies University jest
najstarszą chińską uczelnią prowadzącą
studia językowe i regionalne. To właśnie
na BFSU powstały w latach 50. XX wieku
pierwsze w Chinach studia polonistyczne.
Od kilku lat uniwersytet rozwija nowe
kierunki kształcenia, między innymi
w zakresie zarządzania, biznesu, prawa,
handlu i stosunków międzynarodowych.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim najbliższymi partnerami BFSU są: Centrum

Prof. Wojciech Nowak i prof. Peng Long

Unversität Berlin, Keimyung University,
Moscow State Linguistic University, University of Cape Town. Obecnie na świecie
istnieje 550 Instytutów Konfucjusza,
z czego pięć działa w Polsce: na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Adama
Mickiewicza, Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Opolskiej i Uniwersytecie Gdańskim. W tym miejscu warto
zaznaczyć, że pierwszą taką instytucją
otwartą w Polsce był utworzony w 2006
roku Instytut Konfucjusza w Krakowie,
który powstał właśnie dzięki współpracy
UJ i BFSU.

Języka i Kultury Chińskiej UJ – Instytut
Konfucjusza w Krakowie, Szkoła Języka
i Kultury Polskiej UJ oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.
Druga część wizyty delegacji UJ
w Chinach wiązała się z uczestnictwem
w ogólnoświatowej konferencji Instytutów
Konfucjusza, która odbyła się w mieście
Xi’an. 12 grudnia rektor UJ prof. Wojciech
Nowak wziął udział w obradach rady
doradczej Instytutów Konfucjusza, której
przewodniczy wicepremier Chin pani Liu
Yandong. W skład rady wchodzą rektorzy
z kilkunastu uczelni na świecie, między
innymi University of Groningen, Freie

Joanna Wardęga

ABSOLWENCI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ
NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE PRAWNICZE

Pixabay

Podczas konferencji wiceministrów sprawiedliwości z dziekanami wydziałów
prawa uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju 5 lutego 2018 Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło analizę wyników egzaminów na aplikacje:
adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.
Podczas konferencji zaprezentowano, między innymi, analizę stopnia trudności
pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, a także porównanie wyników
osiągniętych przez absolwentów poszczególnych uczelni. Po raz dziesiąty z rzędu
najlepsi okazali się absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, spośród których egzamin zdało 85,97 procent kandydatów. Na drugim miejscu uplasowali się absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego (77,55 procent zdało egzaminy), a następnie absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,46 procent).
Egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą organizuje minister sprawiedliwości. Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i jednakowy zakres egzaminów. W 2017 roku do egzaminu, który odbył się
30 września, przystąpiło 7997 absolwentów z 44 uczelni – 18 publicznych, 22 niepublicznych i 4 zagranicznych. Egzaminy
zdało 4325 osób, czyli 54,1 procent kandydatów.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyli dziekani niemal 30 uniwersytetów i innych uczelni prowadzących studia prawnicze, omówiono także wyniki naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską, prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Ich prezentacja pokazała profil kandydatów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego
i prokuratora.
ALMA MATER nr 199
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NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM GOŚCILI

Fot. Adam Koprowski

18 grudnia Uniwersytet Jagielloński odwiedzili przedstawiciele Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce, z szefem organizacji Weberem Shihem na
czele. Gości przyjął w swoim gabinecie rektor UJ prof. Wojciech Nowak wraz z pełnomocnikiem ds. internacjonalizacji prof. Adamem Jelonkiem. Uczestnicy
spotkania dyskutowali o możliwościach zacieśnienia współpracy w zakresie badań naukowych i dydaktyki. Szczególny nacisk położono na współdziałanie
w dziedzinie rozwoju wspólnych programów medycznych oraz kształcenia lekarzy

29 stycznia 2018 Uniwersytet Jagielloński odwiedziła ambasador Nowej Zelandii w Polsce Mary Thurston. W Collegium Novum spotkała się z prorektorem UJ
ds. dydaktyki prof. Armenem Edigarianem oraz prof. Piotrem Laidlerem z Zespołu ds. Internacjonalizacji UJ. Rozmowy dotyczyły, między innymi, relacji polsko-nowozelandzkich, zwłaszcza w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz współpracy naukowej i wymiany studenckiej

STATUETKA PAFOS DLA REKTORA UJ
Adam Koprowski

Od roku 2011 naukowcy z Instytutu Archeologii UJ prowadzą zaawansowane badania w Pafos na Cyprze. W 2017 roku miasto to miało status
Europejskiej Stolicy Kultury, w tym też czasie dokonania uniwersyteckich archeologów zostały zaprezentowane szerszej publiczności, między
innymi poprzez wystawę fotografii Roberta Słabońskiego oraz multimedialny performance zatytułowany Misterium Miasta Afrodyty, autorstwa
Jani Konstantinovskiego Puntosa, do muzyki Józefa Skrzeka. Działania te Od lewej: dziekan Wydziału Historycznego prof. Jan Święch,
wsparły władze UJ. W podziękowaniu kierująca projektem „Paphos Ago- kierująca projektem „Paphos Agora Project” prof. Ewdoksia
ra Project” prof. Ewdoksia Papuci-Władyka wręczyła rektorowi UJ prof. Papuci-Władyka, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prodziekan Wydziału Historycznego prof. Stanisław Sroka
Wojciechowi Nowakowi pamiątkową statuetkę wykonaną przez artystkę
Ewę Wójcik-Konstantinovską, film dokumentujący pokaz i katalog wystawy. Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2018 w Collegium Novum, z udziałem dziekana Wydziału Historycznego UJ prof. Jana Święcha i prof. Stanisława Sroki, prodziekana
ALMA MATER nr 199
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PAPHOS AGORA PROJECT
Badania archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego na Cyprze

W

2014 roku na łamach 168. numeru
„Alma Mater”1 ukazał się artykuł
podsumowujący pierwszy etap realizowanego na Cyprze projektu archeologicznego
Zakładu Archeologii Klasycznej Instytutu
Archeologii UJ. Warto przypomnieć, że „Paphos Agora Project”, finansowany z grantu
OPUS, a obecnie MAESTRO2, działa na
podstawie koncesji udzielonej przez Departament Starożytności Cypru, należący do Ministerstwa Komunikacji i Robót Publicznych
Republiki Cypru3. W tym roku warto podsumować kolejny etap prac prowadzonych
w ramach tego przedsięwzięcia.
Agora (w starożytnym mieście rynek,
centrum tętniące życiem, gdzie rozstrzygano ważne sprawy wagi państwowej
i administracyjnej, wykonywano czynności o charakterze religijnym, handlowano, spacerowano) została wstępnie
przebadana przez cypryjskiego archeologa
dr. Kyriakosa Nikolau, który stwierdził,
że była ona placem kwadratowym, o boku
około 97 metrów, otoczonym portykami,
i funkcjonowała w okresie rzymskim, od
II do IV wieku n.e. Pierwszy etap badań,
realizowanych w latach 2011–2014 przez
archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przede wszystkim miał na celu
stwierdzenie, czy pod agorą z okresu
rzymskiego, jak sugerowałyby silne
tradycje urbanistyczne w świecie grecko-rzymskim, znajdowała się agora okresu
wcześniejszego, czyli hellenistycznego.
Celem była również weryfikacja czasu
funkcjonowania i próba określenia sposobu funkcjonowania tej przestrzeni publicznej, jaką był rynek starożytnego miasta.
Między innymi dzięki odkryciu ołowianego odważnika z imieniem Seleukosa –
agoranomosa (czyli wysokiego urzędnika
państwowego kontrolującego działalność
agory) wiemy, że prowadzimy badania na
agorze. Udało się również przesunąć czas
powstania portyku wschodniego i południowego agory na okres hellenistyczny,
konkretnie na II wiek p.n.e. Odkryliśmy
pozostałości dwóch dużych budynków:
budowla A, odsłonięta pośrodku badanego

Gabinet chirurga z Pafos – zestaw instrumentów chirurgicznych, monety,
oliwne lampki terakotowe i szklane naczynia; 1. ćw. II wieku n.e.

terenu agory, wstępnie została zinterpretowana jako świątynia, natomiast budowla
B, przy południowym portyku, służyła,
być może, jako magazyn. Te obiekty
to niewątpliwie budowle o charakterze

publicznym. Wzniesione pod nadzorem
administracji państwowej, a nie prywatne,
wskazują na wagę badanego miejsca.
Przypomnijmy, że miasto Nea Pafos
powstało na początku okresu helleni-
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Wyprawa BARI XVI studentów AGH

Agora i teren parku archeologicznego, zdjęcie z drona; sierpień 2017

nieinwazyjnych oraz badamy aktywność
ekonomiczną i handlową miasta. Poza
agorą poszukujemy obiektów takich jak
inne place służące do handlu, magazyny,
warsztaty, piece itp. Badamy też odkryty
materiał ruchomy – jak ceramika, monety,
lampki, terakoty itd., pod kątem produkcji
lokalnej (pafijskiej i – szerzej – cypryjskiej) oraz importów, co jest odbiciem
aktywności gospodarczej i handlowej.
Celem projektu jest rekonstrukcja funkcjonowania przestrzeni publicznej agory
i systemu ekonomicznego stolicy Cypru
oraz ewaluacja roli i znaczenia Pafos we
wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w okresie hellenistyczno-rzymskim.
Park obejmuje teren około 75 hektarów
(mniej więcej 70–75 procent powierzchni
starożytnego miasta). By osiągnąć cele
projektu, z jednej strony kontynuujemy

Robert Słaboński

stycznego (czyli epoki po śmierci Aleksandra Wielkiego), kiedy Cypr dostał
się pod panowanie egipskiego królestwa
Ptolemeuszy (zwanych też Lagidami). To
właśnie do Pafos, która posiadała bardzo
dogodny port, wiodła najkrótsza droga
morska z Aleksandrii, stolicy królestwa
ptolemejskiego. Być może również z tego
powodu Pafos od końca III wieku p.n.e. zaczęła pełnić rolę stolicy wyspy (zastępując
w tym Salaminę).
W roku 2015 projekt wszedł w nową
fazę realizacji, wraz z uzyskaniem wspomnianego prestiżowego grantu NCN
MAESTRO na lata 2015–2019, w którym
przewidziano nie tylko dalsze prace na samej agorze, ale również wyjście poza nią.
Prowadzimy poszukiwania infrastruktury
gospodarczej na terenie antycznego miasta
Nea Pafos w obrębie tzw. parku archeologicznego4 za pomocą geofizycznych metod

badania wykopaliskowe i nieinwazyjne na
samej agorze, a tylko metodami nieinwazyjnymi badamy pozostały obszar. Obok
tradycyjnych metod archeologicznych
i architektonicznych stosujemy metody
zaczerpnięte z repertuaru metod nauk
ścisłych i przyrodniczych, które pozwalają bez przeprowadzenia wykopalisk
stwierdzić istnienie pod powierzchnią
ziemi struktur i obiektów, które mogą być
antyczne. Ich wyniki muszą potem przejść
weryfikację w terenie, abyśmy mogli, na
przykład, stwierdzić, jak te struktury się
datują. Stworzony i wdrażany od roku
2013 system pełnej dokumentacji prac,
nazwany przez nas Archeologiczny i Archeometryczny System Informacji dla
„Paphos Agora Project”, funkcjonuje
w środowisku Geograficznego Systemu
Informacji (GIS), a koordynatorem jest
Łukasz Miszk, zastępca kierownika
projektu. Badania nieinwazyjne ukazują
różne struktury, a następnie wytypowane,
najbardziej obiecujące z punktu widzenia
celów projektu obiekty są poddawane
weryfikacyjnym badaniom sondażowym
metodami wykopaliskowymi.
Projekt ma charakter interdyscyplinarny, oczywiście, jak w ubiegłych latach,
trzon ekspedycji stanowią pracownicy,
doktoranci i studenci IA UJ, zdobywający
tu szlify archeologów, a ponadto wielu
wolontariuszy z Polski i zagranicy. Uni-
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Ambasador RP w Nikozji
Barbara Tuge-Erecińska (druga od lewej)
obserwuje pracę skanera
(na pierwszym planie mur południowy budowli A
oraz otwór wejściowy studni
wcinającej się w ten mur); 2015

Robert Słaboński

Naczynia ze studni S.173, koniec II – poł. I wieku p.n.e.; 2014
Antonio Giromini

wersytet Jagielloński, który jest liderem
projektu, współpracuje z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi, biorą
w nim bowiem udział nie tylko archeolodzy i architekt oraz numizmatyk, ale również geodeci, geofizycy z Uniwersytetu
w Hamburgu pod kierunkiem prof. Martiny Seifert, geografowie z UJK w Kielcach
pod kierunkiem prof. Tomasza Kalickiego,
którzy prowadzą badania geoarcheologiczne, specjaliści od skanowania 3D z AGH
pod kierunkiem dr. Pawła Ćwiąkały,
specjaliści od fotogrametrii i fotografii
lotniczej – Wojciech Ostrowski z Politechniki Warszawskiej. Fotografie z powietrza
wykonuje się z użyciem bezzałogowego
zdalnie sterowanego sprzętu (popularnie
zwanego dronem), obsługiwanego przez
Kaspra Hanusa (2014, 2015) i Adama
Oleksiaka (2017). Ponadto współpracują
z nami konserwatorzy na podstawie umowy pomiędzy UJ a Międzyuczelnianym
Instytutem Konserwacji i Restauracji
Dzieł Sztuki (ASP w Warszawie i Krakowie) oraz Międzykatedralną Pracownią
Konserwacji i Restauracji Obiektów Archeologicznych i Etnograficznych ASP

Ewdoksia Papuci-Władyka

W głębokiej studzience... Eksploracja studni S.173, wykop II; 2014

tej pory niemal setkę egzemplarzy, monety
i kamienne matryce do odlewu krążków
brązowych do wybijania monet, lampki,
terakoty, przedmioty szklane i metalowe
itp. W 2015 roku poszukiwanie granic
budowli B w pobliżu południowego portyku agory dało w rezultacie uchwycenie
południowowschodniego narożnika tej
budowli, interpretowanej jako magazyn.

w Warszawie. W sumie zespoły
naukowe „Paphos Agora Project”
to imponująca grupa około 70
osób.
W ciągu siedmiu lat trwania
projektu udało się sporo osiągnąć. Przykładowo, na podstawie
badań w studni o głębokości
7 metrów w wykopie II (lata
2013–2014) dokonaliśmy przesunięcia wstecz o cztery wieki
pierwszej fazy portyku wschodniego agory. Datujemy ją na
okres hellenistyczny, konkretnie
II wiek p.n.e., zamiast postulowanego przez Nikolau II wieku n.e.
Studnia wyszła z użycia po połowie I wieku p.n.e. i służyła jako
miejsce na odpadki (dla archeologów to prawdziwe „skarby”!).
Odkryliśmy: tysiące fragmentów
naczyń, z których wyklejono do

Wykop III,
kapitel koryncki,
okres wczesnorzymski;
2015

Natrafiliśmy również na przepiękny
marmurowy kapitel koryncki (znaleziony
w dwóch częściach). Należał zapewne do
kolumny, która stała w wejściu do agory
od południa. Ekipa z AGH wykonała skaning 3D odkrytych struktur na wszystkich
wykopach za pomocą skanera Faro-Focus.
Wykopaliska zostały zwizytowane przez
ambasador Barbarę Tuge-Erecińską, jako
że projekt objęty jest od roku 2013 patronatem Ambasady RP w Nikozji. Nowy
wykop IV, wytyczony w narożniku południowowschodnim agory (po zewnętrznej
jej stronie), miał na celu weryfikację datowania początków wschodniego portyku
agory. W tym sezonie wykonano także
ortofotomapę oraz Numeryczny Model
Terenu (NMT) dla całości parku archeologicznego.
Podczas sezonu w 2016 roku zrealizowano dwie kampanie badawcze. Kampania studyjna odbyła się wiosną i miała na
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Ewdoksia Papuci-Władyka

Kierownik wykopalisk prezentuje dziekanowi Wydziału Historycznego UJ prof. Janowi Święchowi
odkryte narzędzia chirurgiczne
Robert Słaboński

celu pogłębione studia nad architekturą
oraz tzw. materiałem ruchomym odkrytym
w czasie poprzednich kampanii. Studia te
są podstawą do opracowania pierwszej
publikacji projektu za pierwszych pięć lat
badań5. Rekordowo długa kampania wykopaliskowa obejmowała regularne wykopaliska w sercu starożytnego miasta, czyli
na agorze, badania geofizyczne w rejonie
na północny zachód od agory, przy bramie
miasta, badania geoarcheologiczne, jak
również prace konserwatorskie na stanowisku (konserwacja murów, baseników,
podłóg, resztek tynków itp.) oraz w polowym laboratorium ekspedycji w pafijskim
muzeum (konserwacja zabytków metalowych, głównie monet). Prace prowadzone
były przez zespół aż 77 osób (oczywiście,
nie wszystkich w tym samym czasie):
24 osób kadry, 16 studentów odbywających
ćwiczenia terenowe, 37 wolontariuszy nie
tylko z Krakowa, ale też z innych miast
Polski: Warszawy, Wrocławia, Poznania,
Gdańska oraz Łodzi, jak również z innych

Łukasz Miszk

Prace pod czujnym okiem Łukasza Miszka (w centrum na pierwszym planie) na wykopie II,
w pomieszczeniach 15–16, czyli w tzw. gabinecie chirurga z Pafos, w głębi wykop IV; 2016
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państw: Grecji i Cypru. Wykopaliska na
pięciu wykopach (I, II, IV, V, VI) dały
świetne rezultaty. Uchwycono, między
innymi, mur południowy budowli A na
długości co najmniej 38,8 metra, a więc
był to budynek sporych rozmiarów. Jednak
rewelacją sezonu wykopaliskowego stało
się odkrycie dobrze zachowanych narzędzi
chirurgicznych w pomieszczeniach 15
i 16 na wykopie II w portyku wschodnim. W pierwszym z nich na poziomie
odkrytej podłogi znaleziono dwa całkowicie zachowane szklane naczynia, które
uniknęły zniszczenia, jakiemu uległo to
pomieszczenie prawdopodobnie w wyniku
trzęsienia ziemi. Pierwotnie znajdowały
się one, jak się wydaje, w skrzyneczce
(drewniana z metalowymi okuciami).
W tym samym kontekście zostały także

odkryte dwie całkowicie zachowane
lampki oliwne oraz fragmenty ceramiki.
W bezpośrednim sąsiedztwie natrafiono
również na monety brązowe, pierwotnie
przypuszczalnie ukryte w sakiewce. Według ustaleń dr. hab. Jarosława Bodzka
monety prawdopodobnie stanowiły jeden
skarb, choć zostały odkryte w dwóch
grupkach, usytuowanych bardzo blisko
siebie. Wybite zostały w czasach cesarza
Trajana, jednak niektóre z nich zostały
przebite w okresie pierwszej połowy panowania cesarza Hadriana. W sąsiednim
pomieszczeniu, nr 16, odkryto – również
na poziomie podłogi – małą, zachowaną
Prace na agorze
ekipy z Hamburga
magnetometrem;
2016

w całości, szklaną fiolkę (tzw. unguentarium) oraz zestaw narzędzi chirurgicznych
(pięć brązowych i jedno żelazne) razem
z pozostałościami brązowej skrzyneczki.
Wstępne badania dowiodły, że mają one
analogie, między innymi, w znaleziskach
ze słynnego Domu Chirurga w Pompe-

sondażowym I okazał się być okazałym
grobem (!) zbudowanym z bloków kamiennych (głównie re-użytych). Wstępnie
datujemy go na okres późnorzymski bądź
nawet bizantyjski. W wykopie sondażowym II natrafiliśmy na pozostałości
kamieniołomu oraz warstwy kulturowe

Adam Oleksiak

w starożytności była znacznie bardziej
rozległa, poziom morza znacznie wyższy,
co pozwalałoby na istnienie portu. W wyniku długotrwałego procesu osadzania się
nawarstwień o genezie antropogenicznej
i zamulania zatoki osadami okresowej
rzeki Koskinas, której ujście znajduje

Wykopy sondażowe (zaznaczone dwoma kołami na prawo od drogi w odległości 100 m od innych ruin antycznych – trzecie koło)
przy północnozachodniej bramie miasta; wiosna 2017

się na północ od zatoki, zatoka uległaby
zalądowieniu.
W roku 2017 odbyliśmy, podobnie
jak w poprzednim, sezon studyjny i sezon
wykopaliskowy. Wiosną kontynuowano
prace nad materiałem ruchomym oraz rozpoczęto prace na wykopach sondażowych
wytyczonych w miejscach, gdzie spodziewano się odkrycia struktur związanych
z hipotetycznym portem. Jednak spodziewany narożnik dużej budowli w wykopie

i pozostałości świadczące o używaniu tego
terenu w okresie wczesnorzymskim. Najprawdopodobniej badany teren mógł być
używany w I–II wieku n.e., a potem został
przekształcony w nekropolę. Współgra to
z ogólnymi ustaleniami na temat rozwoju
miasta: jego zabudowa od strony zachodniej została opuszczona, a osadnictwo
przesunęło się na wschód, więc tereny
zachodnie mogli mieszkańcy zamienić na
cmentarzysko.

Łukasz Miszk

jach, oraz w gabinecie chirurga okulisty
z Lyonu (starożytne Lugdunum) i w tzw.
grobie chirurga w Pafos, odkrytym na
nekropoli wschodniej miasta w latach 80.
XX wieku. Szklane naczynia mogą też
mieć związek z działalnością leczniczą,
więc wysunęliśmy hipotezę, że odkryliśmy
gabinet chirurgiczny funkcjonujący w pomieszczeniach 15 i 16. Odkrycie „gabinetu
chirurga” zbiegło się z wizytą na stanowisku dziekana Wydziału Historycznego
UJ prof. Jana Święcha. Pomieszczenia
portyku zostały zniszczone w trakcie trzęsienia ziemi, które najprawdopodobniej
można datować na rok 126 n.e., i nigdy
nie zostały odbudowane, dlatego udało
nam się natrafić na tak dobrze zachowane
obiekty.
Jednym z celów naszych badań była
również weryfikacja postawionej wiele lat
temu hipotezy o istnieniu drugiego portu/
przystani na północnym zachodzie od
murów miejskich (w pobliżu dzisiejszej
plaży miejskiej Faros Beach). Pod tym
kątem prowadzone były w tym obszarze
badania geofizyczne i geoarcheologiczne.
Badania nieinwazyjne z zastosowaniem
magnetometru miały na celu wykrycie
ewentualnych struktur związanych z hipotetycznym portem. W interpretacji
uzyskanych danych zarysowały się interesujące obiekty, które postanowiono zweryfikować sondażami w roku następnym.
Badania geoarcheologiczne doprowadziły
do sformułowania przez zespół prof. Kalickiego hipotezy, według której zatoka

Wizyta prezydenta Krakowa z małżonką – przymierzanie firmowej koszulki projektu w towarzystwie
kierownik projektu oraz dr. hab. Marcina Biborskiego
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W sezonie letnim przed rozpoczęciem
wykopalisk na terenie parku archeologicznego działała ekipa studenckiego projektu BARI XVI z AGH pod kierunkiem
dr. Pawła Ćwiąkały i dr Edyty Puniach,
pracowników tej uczelni, we współpracy
z „Paphos Agora Project”6. Celem była
inwentaryzacja detali architektonicznych

na agorze oraz wybranej ceramiki, a także
ogólnie dostępnych dla turystów obiektów w parku (Odeon, Asklepiejon, Dom
Dionizosa).
Prace wykopaliskowe odbywały się
w wykopie II, gdzie kontynuowano odsłanianie dalszych pomieszczeń na południe, w kierunku wykopu IV, który także

Pokaz multimedialny na ścianach średniowiecznego fortu w Pafos
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Robert Słaboński

Robert Słaboński

Wernisaż wystawy, przemawia dyrektor Departamentu Starożytności dr Marina Solomidou-Ieronymidou

eksplorowano. Prowadzono też prace na
terenie sondażu III (na wschód od wyżej
opisanych), gdzie obraz magnetyczny
wskazywał kolistą strukturę związaną
w jakiś sposób z ogniem. Tym razem weryfikacja wykopaliskowa w pełni potwierdziła badania geofizyczne. Odkryto niemal
okrągły na planie piec, prawdopodobnie
do uzyskiwania wapnia. Kontynuowaliśmy prospekcję nieinwazyjną na dużej
powierzchni parku, nie tylko magnetometrem (ok. 11 ha), ale też georadarem
(2 ha), te ostatnie głównie na agorze i w jej
pobliżu. Wyniki muszą zostać poddane
obróbce, ale już można powiedzieć, że
badania były niezwykle owocne i dały
znakomite rezultaty. Natomiast badania
geoarcheologiczne pozwoliły na obalenie
hipotezy o istnieniu drugiego portu, nie
wykluczają jednak istnienia tam przystani
lub kotwicowiska. Wyniki naszych prac
w roku 2017 mieliśmy okazję zaprezentować prezydentowi Krakowa prof. Jackowi
Majchrowskiemu, który, wraz z małżonką
Barbarą, odwiedził stanowisko w trakcie
prywatnego pobytu w Pafos.
Zabytki Pafos zostały wiele lat temu
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, natomiast
w roku 2017 miasto pełniło zaszczytną rolę Europejskiej Stolicy Kultury.

W związku z tym kierująca programem
wraz z zespołami naukowymi „Paphos
Agora Project” opracowali program promocji i popularyzacji badań UJ w Pafos
w ramach akcji „Celebrating Pafos 2017
European Capital of Culture”7. Przygotowano wystawę fotografii Roberta Słabońskiego, który jest fotografem ekspedycji8,
W sercu starożytnego miasta. Badania
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
na agorze oraz innych obszarach parku
archeologicznego w Pafos na Cyprze.

Edigarian, ambasador RP Barbara Tuge-Erecińska, przedstawicielka Ministerstwa Komunikacji i Robót Publicznych
Afrodyta Kofterou oraz prof. Ewdoksia
Papuci-Władyka. Obecni byli również
burmistrz Pafos Fedonas Fedonos, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Pafos
i licznie zgromadzeni goście.
W tym samym dniu odbyło się drugie
wydarzenie promocyjne: multimedialny
pokaz na otwartym powietrzu na placu
w porcie Pafos. Performance, zatytuło-

UJ oraz kierownik projektu Ewdoksia Papuci-Władyka. Performance powtórzono
kilkakrotnie w następnym dniu.
Opisane wydarzenia promocyjne
uzyskały wsparcie finansowe rektora
UJ, burmistrza i Rady Miejskiej Pafos
oraz Ambasady RP na Cyprze. Wsparcia
organizacyjnego udzielił Departament Starożytności Cypru, Muzeum w Pafos oraz
liczni wolontariusze z Pafos 2017. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.
Naukowy aspekt sezonu 2017 – udział
kilku członków zespołu PAP w konferencji
dotyczącej Pafos i regionu (wygłoszono
trzy referaty i pokazano trzy postery),
zakończył pełen wydarzeń rok 2017. Sympozjum zorganizowane zostało przez Departament Starożytności oraz Uniwersytet
w Awinionie również w ramach obchodów
Europejskiej Stolicy Kultury, którą Pafos
na Cyprze zostało w 2017 roku.

Ewdoksia Papuci-Władyka

Zakład Archeologii Klasycznej
Instytutu Archeologii UJ
„Paphos Agora Project”

„Alma Mater” 2014, nr 168, s. 26–28 (po trzech pierwszych latach badań).
2
Nazwa: „Pafos (Cypr) – agora miasta hellenistycznego
i rzymskiego. Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr DEC-2011/01/B/HS3/01282, kierownik E. Papuci-Władyka.
Nazwa: „Pafos – agora oraz infrastruktura i aktywność
gospodarcza stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru
na podstawie badań interdyscyplinarnych”, nr UMO-2014/14/A/HS 3/00282, kierownik E. Papuci-Władyka.
3
W tym miejscu kierujemy podziękowania do dyrektor departamentu dr Mariny Solomidou-Ieronymidou oraz pracowników Departamentu i Archeologicznego Muzeum
Okręgowego w Pafos za wieloletnie wsparcie i pomoc.
4
Oficjalna nazwa: Αρχαιολογικός χώρος Νέας Πάφου/Archaeological Site of Nea Paphos.
5
E. Papuci-Władyka (red.), „Paphos Agora Project” (PAP),
1. The Results of the Jagiellonian University Interdisciplinary
Research in Nea Paphos (2011–2015), Historia Jagellonica,
Kraków (w przygotowaniu). Pięciolecie projektu uczciliśmy konferencją i wystawą fotografii Roberta Słabońskiego, por. publikacja do pobrania na stronie projektu: http://
www.paphos-agora.archeo.uj.edu.pl/publikacje
6
http://wyprawabari.agh.edu.pl/xvi-wyprawa-bari-pafos/o-wyprawie-2017/
7
Wydarzenia promocyjne propagowane były na stronach
internetowych UJ, Ambasady RP w Nikozji, stronie projektu oraz w massmediach cypryjskich.
8
Tę funkcję pełnią również Marcin Iwan (od 2012 roku)
oraz Adam Oleksiak (od 2016).
9
Dr hab. Hubert Chudzio jest historykiem, pracownikiem
UP w Krakowie oraz filmowcem, który nakręcił już kilka
filmów pokazujących prace różnych ekspedycji archeologicznych; montażu dokonał dr Adrian Szopa, również
z UP. Obu autorom serdecznie dziękujemy! Film zostanie
powiększony i udostępniony publiczności w środkach
masowego przekazu w roku 2018.
10
Można go znaleźć na stronie internetowej projektu: http://www.
paphos-agora.archeo.uj.edu.pl/documents/5871239/60438820/
Papuci-Wladyka+2017+-+katalog.pdf/679b04e9-f0ce-4eb8-a1d4-80f942416c47
11
Klip z widowiska na stronie UJ: http://www.uj.edu.pl/
wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/139045966

Robert Słaboński

1

Otwarcie pokazu multimedialnego, przemawia prorektor UJ prof. Armen Edigarian

By mogła lepiej trafiać do masowego odbiorcy, wystawa opisana została w języku
polskim, greckim i angielskim. Wystawie
towarzyszy niemal półgodzinny film autorstwa Huberta Chudzio9 zatytułowany
Paphos Agora Project. Powstał również
dwujęzyczny, polsko-angielski, katalog
tej wystawy10. Ekspozycja znajduje się
w Visitors Centre w parku archeologicznym w Pafos w pobliżu portu i planowana
była do końca 2017 roku, ale ze względu
na ogromne zainteresowanie Departament
Starożytności Cypru zadecydował, że była
otwarta do końca lutego 2018. Uroczysty
wernisaż tej wystawy odbył się 6 października 2017 z udziałem przedstawicieli
władz UJ: prorektora prof. Armena Edigariana, dziekana Wydziału Historycznego
prof. Jana Święcha oraz prodziekana
Wydziału Historycznego prof. Stanisława Sroki. Wystawę otworzyła dyrektor
Departamentu Starożytności Republiki
Cypru dr Marina Solomidou-Ieronymidou,
następnie głos zabrali: prorektor Armen

wany Misterium Miasta Afrodyty Pafos
2017, przygotowany został i wykonany
przez artystę multimediów Jani Konstantinovskiego Puntosa, który już wcześniej
współpracował z UJ (projekt „Kopernik”
dla Muzeum UJ), do muzyki znanego
artysty Józefa Skrzeka, przy współpracy
zespołów naukowych „Paphos Agora Project”, których liderem jest UJ, oraz zespołu
z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii
Środowiska, Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska AGH
pod kierunkiem dr. hab. inż. Sławomira
Mikruta. Widowisko polegało na projekcji
na ścianach średniowiecznego fortu w porcie pafijskim. Opowiadało o cywilizacji
antycznej i współczesnej. Miało na celu
ukazanie, jak osiągnięcia nowych technologii mogą zostać wprzęgnięte w służbę
archeologii, oraz ochrony i nowej interpretacji dziedzictwa kulturowego. Pokaz
dla dużej publiczności11 zainaugurował
burmistrz Pafos Fedonas Fedonos, następnie przemawiali ambasador RP, prorektor
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FLORIAŃSKA 49
nikatowe zestawy ćmielowskiej
porcelany, ręcznie malowane apaszki, krawaty i muchy męskie z jedwabiu,
a także artykuły piśmiennicze, pamiątkowe
albumy, książki Wydawnictwa UJ, kubki,
maskotki, koszulki, bluzy i słodycze z logo
Uczelni – to zaledwie kilkanaście spośród
ponad stu wyjątkowych przedmiotów, które
od 15 stycznia 2018 można kupować na
stoisku promocyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Floriańskiej 49, gdzie
znajduje się również Dom Gościnny UJ.
Lokal, liczący niecałe 30 metrów kwadratowych powierzchni, mieści się na parterze kamienicy będącej własnością Uniwersytetu. W ostatnim czasie pomieszczenie to,
wcześniej dzierżawione podmiotom prywatnym, przeszło gruntowną modernizację
– zaprojektowano je w jasnych odcieniach,
wyposażono w funkcjonalne meble i regały,
a na jednej ze ścian umieszczono złoty herb
najstarszej polskiej uczelni.

Adam Koprowski

Anna Wojnar

U
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– Koncepcja oficjalnego punktu z materiałami promocyjnymi Uniwersytetu
Jagiellońskiego jest naszym kolejnym
projektem promocyjnym. To odpowiedź
na oczekiwania, jakie od dłuższego czasu
zgłaszali nie tylko członkowie społeczności
akademickiej UJ, ale także liczni turyści.
Tego typu inicjatywy cieszą się dużym
powodzeniem na renomowanych uniwersytetach za granicą. Jestem przekonana,
że podobnie będzie w naszym przypadku
– mówi kierownik Działu Promocji UJ

Kinga Drechny-Mucha, dodając, że Dział
ma w planach również uruchomienie sklepu internetowego.
Asortyment stoiska będzie na bieżąco
poszerzany. W niedługim czasie wzbogacony zostanie, między innymi, o pamiątki
będące odzwierciedleniem wybranych
eksponatów znajdujących się w zbiorach
Muzeum UJ w Collegium Maius.
Punkt jest czynny codziennie: od poniedziałku do piątku w godzinach 11–19,
a w soboty i niedziele w godzinach 11–15.

Warto dodać, że dla studentów i pracowników UJ obowiązują specjalne, zniżkowe ceny. Sprzedaż wewnętrzna odbywa
się natomiast na podstawie wystawionych
not księgowych.
Oficjalną marketingową nazwą stoiska
jest FLORIAŃSKA 49.
Więcej informacji dotyczących sprzedaży uniwersyteckich pamiątek można
znaleźć na stronie promocja.uj.edu.pl

RPM
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PERSONAE

SMAK ŻYCIA

– A sukces naukowy? – pytam.
– Trzeba prowadzić prace na odpowiednim poziomie, dbać o jakość badań, mieć pomysł, wiedzieć, czego się chcemy dowiedzieć i czemu to ma służyć. Wtedy może zdarzyć
się sukces – mówi prof. Grażyna Stochel, nie wdając się w opisywanie, wartościowanie
i mierzenie tego, co sukcesem jest, a co nie.

WSZYSTKO MA SWOJĄ CENĘ
ziewczynka obudziła się w nocy.
Przyśnił się jej pusty, ciemny
pokój. Jak to pusty? A gdzie wózek,
w którym obok jej łóżeczka spał ukochany miś? Bosymi nóżkami dotknęła
zimnej podłogi.
– Mama! – zawołała niespełna dwuletnia Ania, ale okazało się, że mamy nie
ma. W pokoju obok był, na szczęście,
tatuś, który grał na gitarze i śpiewał jej
kołysanki na dobranoc. Przytuliła się do
niego i zasnęła.
– Zostawiałaś mnie i wyjeżdżałaś –
wytknęła matce przy końcu podstawówki. Z powodu wyjazdów mamy z kraju
do laboratoriów chemicznych w Niemczech, we Włoszech, Francji, Portugalii
i Szwecji, jej nieobecności na specjalnych uroczystościach z okazji Dnia
Matki w przedszkolu, a potem w szkole
Ania z dystansem podchodziła do jej
kariery naukowej. Ale już w 2001 roku,
kiedy z tatą, z ciocią Teresą (nazywaną
w rodzinie Marzenką) i jej córką Kamilką
towarzyszyła mamie w Belwederze, gdzie
ona od prezydenta Polski odebrała nominację profesorską, czuła dumę i radość.

Głębsza refleksja na temat ceny sukcesu mamy (wszystko ma swoją cenę,
nigdy osiągnięcia w pracy naukowej nie
spadają z nieba jak płatki śniegu) pojawiła się u dr Anny Stochel-Gaudyn, lekarza
pediatry, matki trójki dzieci, dopiero po
latach, kiedy ona sama odbierała dyplom
doktora nauk medycznych.
PYZDRY KOŁO WRZEŚNI
– Pani urodziła się w Olsztynie.
Skąd ten Olsztyn w życiorysie? – pytam
prof. Grażynę Stochel (na stoliku obok
mojego magnetofonu stoją filiżanki
z kawą, cicha muzyka w tle, klimat spotkania nastraja do wyprawy w czasie).
– Ojciec jako wojskowy dostał nakaz
pracy w tamtejszej jednostce. Rozkaz to
rozkaz. Zabrał żonę i pojechał. Niebawem
się urodziłam. Po dwóch latach wróciliśmy
z Olsztyna do Krakowa. Jakiś spacer po lesie mi się przypomina... Ale pewnie to było
gdzie indziej. Mogło być w Pyzdrach, skąd
pochodziła rodzina mojego ojca, Stefana,
rocznik 1930. Urodził się w domu, który
dobrze pamiętam. Mieszkała w nim babcia

Córka Ania z mężem Markiem Gaudynem po promocji doktorskiej; listopad 2016
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Prof. Grażyna Stochel

Walentyna, do której jeździliśmy. Dziadek,
Edward Kurzawski, zmarł młodo, przed wojną, w 1939 roku, więc go nie znałam – słyszę.
Pyzdry są położone we wschodniej
Wielkopolsce. Stąd pochodził teolog
i filozof Mikołaj z Pyzdr, który w 1406
roku został rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także tutaj urodził się Jan
Smorawiński, brat ojca babci Walentyny.
Jego synem, kuzynem babci, był generał
brygady Mieczysław Smorawiński, żołnierz Legionów Polskich, który walczył
w pierwszej wojnie światowej, wojnie
polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej
w 1920 roku i kampanii wrześniowej. Po
wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej
17 września 1939 został przez radzieckie
NKWD uwięziony w Kozielsku i zamordowany 9 kwietnia 1940 roku w Katyniu.
Miał 47 lat.
W rodzinie o generale Mieczysławie
Smorawińskim mówiło się z wielkim
szacunkiem.
– Zupełnie możliwe, że kariera wojskowa generała Smorawińskiego i pa-

Archiwum rodzinne

mięć o nim miała wpływ na wybór przez wszystkich, przepytywała codziennie, co nadal jest kimś wyjątkowym. I o ile na uczelmojego ojca tej samej drogi. Ale potem i jak, mnie jako dziecku ciągle powtarzała, niach ta dysproporcja ciągle się zmniejsza,
to się zmieniło. Kiedy byłam w liceum, że najważniejsza jest praca i rzetelne wy- o tyle w innych instytucjach naukowych
on odszedł z wojska. Studiował prawo na pełnianie obowiązków. Do końca swoich niekonieczne. W Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytecie Warszawskim, pracował dni musiała wiedzieć, co się dzieje nie w roku, w którym byłam przyjmowana na
w PZU. Interesował się historią, dużo tylko w rodzinie, ale w Polsce i na świe- członka korespondenta, jako duży sukces
czytał. Zmarł nagle, mając 65 lat. Odkła- cie. Babcia Okarmusowa, która w swoich odnotowano wzrost liczby kobiet z 3 do 7
dałam na później rozmowę z tatą o historii starszych latach z nami mieszkała, była procent. Podobnie sytuacja wygląda w PAU.
rodzinnej. Wydawało mi się, że jest jeszcze jej przeciwieństwem. Cicha, dobra, wyro– Chociaż w 1924 roku dwukrotna launa to czas, bo teraz pilniejsze są dla mnie zumiała. Kiedy moja mama zapowiadała, reatka Nagrody Nobla Maria Skłodowskabieżące sprawy zawodowe i rodzinne. że jak spóźnię się z powrotem do domu -Curie otrzymała tytuł doktora honoris causa
I tego czasu zabrakło – słyszę.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, to
A potem, wracając do lat
wcześniej, kiedy po uzyskaniu
dzieciństwa, wspomina prof.
licencjatu na Sorbonie ubiegała
Stochel, jak to, będąc z ojcem
się w Krakowie o możliwość
w Pyzdrach, pojechała z nim do
pracy naukowej na najstarszej
pobliskiej Wrześni. Tam w mupolskiej uczelni, usłyszała odpozeum zobaczyła na zdjęciach
wiedź odmowną. „Ani siłami ciała,
dziewczynki i chłopców w jej
ani siłami ducha do tego zadania
wieku, którzy mimo fizycznej
kobieta nie dorosła” – głosił wówprzemocy ze strony pruskich
czas profesor UJ Ludwik Rydygier,
władz szkolnych nie chcieli
światowej sławy chirurg, polski
modlić się po niemiecku. Słowa
patriota. Tak to było około 130 lat
„patriotyzm” w domu się nie
temu – mówię.
nadużywało, mówiło się dzie– I tak w Polsce nie jest najciom, co robić wypada, a czego
gorzej. W 1993 roku przyjechał
nie wypada z tej racji, że jestez Niemiec na moją habilitację prof.
śmy, kim jesteśmy, i to wszystko. Rodzina Kurzawskich – prababcia Michalina Kurzawska siedzi druga od Rudi van Eldik (poznałam go dzielewej, dziadek Edward Kurzawski stoi pierwszy od lewej, obok jego siosięć lat wcześniej we Frankfurcie
stra z mężem (Marczyńscy); ok. 1925
RADZISZÓW KOŁO SKAWINY
nad Menem, w czasie pierwszego
i przyjdę po godzinie 20, to mogę zastać wyjazdu na zagraniczny staż). Bardzo go
W Radziszowie koło Skawiny urodziła drzwi wejściowe zamknięte, babcia mi te zajmował fakt, że u nas w Radzie Wydziału
się mama Pani Profesor, Zofia Okarmusów- drzwi uchylała – mówi wnuczka. – Tata Chemii mamy tak dużo kobiet – słyszę.
na. Jej ojciec był tam zawiadowcą stacji. swoją teściową, mało powiedzieć, że ko– Ale żeby nie wpaść w nieuzasadniony
Dziadek Maciej w mundurze robił na swojej chał, on ją wielbił!
zachwyt, dodajmy, że w czasie swojej pierwwnuczce Grażynce duże wrażenie. Czapka,
szej kadencji na stanowisku dziekana Wytarczka dyżurnego ruchu, zwana potocznie
DYTYRAMB
działu Chemii UJ, w latach 2008–2012, na
lizakiem, gwizdek, kiedy dziadek dawał
NA CZEŚĆ KOBIETY PRACUJĄCEJ NAUKOWO
22 uniwersyteckie i politechniczne wydziały
sygnał do odjazdu pociągu... Przed drugą
chemiczne na polskich uczelniach była Pani
wojną światową posada na kolei to był
– Tadeusz Różewicz napisał Dytyramb jedyną kobietą dziekanem – dopowiadam.
i społeczny prestiż, i niezłe pieniądze. Babcia na cześć teściowej i bardzo dobrze się
– No tak – zgadza się ze mną prof. Grai dziadek Okarmusowie zajmowali służbowe stało, że to zrobił. Niestety, stereotypy żyna Stochel. – Dopiero później, w okresie
mieszkanie tuż przy stacji kolejowej. Było je dotykają, niesprawiedliwe i niepraw- mojej drugiej dziekańskiej kadencji, w 2012
tam przestronnie, stare meble i obrazy, ale dziwe (wyjątki nie potwierdzają reguły), roku więcej pań zostało wybranych na funkkto pamięta gwizdy oraz sapanie lokomotyw z którymi trudno jest walczyć. Pani ojciec cję dziekana.
parowych, będzie w stanie zrozumieć, że głośno zaprzeczał cechom przypisywanym
– W piśmie „Forum Akademickie”
okna z widokiem na stację to było coś na teściowym (to jędza, wtrąca się, chce roz- (2011, nr 11) przeczytałam, że wśród
kształt nieustającej podróży koleją.
bić małżeństwo, utopiłaby zięcia/synową chemików uzyskała Pani 18.73 cytowań
Mama ukończyła w Krakowie policealną w łyżce wody, jakby mogła!). Teściowe swoich artykułów drukowanych w mięszkołę handlową. Niedługo potem poznała mają wiersz, który wyszedł spod pióra dzynarodowych czasopismach naukowych
przystojnego chłopaka w mundurze, Ste- znakomitego poety. Byłoby dobrze, aby indeksowanych na tzw. Liście Filadelfijfana Kurzawskiego. Zakochani długo nie ktoś napisał dytyramb na cześć kobiet skiej, co odpowiada średniemu dobremu
odkładali decyzji o ślubie. Zofia odeszła łączących życie rodzinne z wybitnymi poziomowi cytowalności dla prac autorów
z pracy. Zajęła się domem i wychowaniem osiągnięciami na różnych polach, nauko- amerykańskich oraz najlepszym wynikom
trójki dzieci, i tak już zostało. Grażynka była wym zwłaszcza, nie uważa Pani? – pytam dla tej dziedziny wiedzy w naszym kraju.
Te dane przytaczam z pamięci, gdybym się
najstarsza.
prof. Grażynę Stochel.
– Babcia Walentyna Kurzawska, mama
– Pomimo wielu lat deklaracji do dzisiaj myliła, to mnie proszę poprawić – mówię.
– One zmieniają się co roku – mówi na
ojca, była to osoba bardzo energiczna. Kie- nie ma równości kobiet i mężczyzn w rozdy przyjeżdżała do nas z Pyzdr, „ustawiała” woju kariery naukowej, a kobieta profesor to Pani Profesor.
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PÓŁ GODZINY WZDŁUŻ MŁYNÓWKI
Trochę się zagalopowałyśmy. Dziewczynka, która w przyszłości zostanie profesorem chemii, na razie pójdzie do szkoły
podstawowej, a właściwie to kolejno do
trzech szkół.
– Rodzice po powrocie z Olsztyna do
Krakowa zamieszkali najpierw przy ul.
Westerplatte, a potem na Krowodrzy, ulice:
Galla, Lea, Smoluchowskiego, te okolice.
Za moim domem były łąki, dopiero potem
wybudowano Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Wiosną kwitły sady. Mam z dzieciństwa
kapitalne wspomnienia z tych sadów!
Dołem płynęła Młynówka. Do Szkoły
Podstawowej nr 93 przy ul. Szlachtowskiego szłam pół godziny wzdłuż rzeki.
Po trzech latach zmieniono rejonizację i ja
znalazłam się w szkole nr 35, wtedy przy
ul. Głowackiego, ale to nie był koniec zmian,
bo po dwóch latach była to już szkoła nr
12, przy ul. Kijowskiej, „ćwiczeniówka”
WSP – opowiada Pani Profesor, trzykrotnie
w dzieciństwie postawiona wobec nowej
sytuacji, nieznanego otoczenia nauczycieli,
koleżanek oraz kolegów z klasy, czemu
musiała sprostać i sobie poradzić.
W ostatniej, VIII, klasie wychowawczyni Lidia Tobiaszowa (uczyła matematyki i fizyki) zawezwała do szkoły rodziców
Grażynki Kurzawskiej:
– Córka jest wybitnie uzdolniona, dwa
licea ogólnokształcące są tu w okolicy, VII,
które ma opinię dobrej szkoły dla przyszłych humanistów, oraz IX z dobrym poziomem nauczania przedmiotów ścisłych.
Ja widzę, że Grażynka ma predyspozycje
w kierunku matematyki, fizyki i chemii –
powiedziała wychowawczyni.
W IX Liceum Ogólnokształcącym
im. Zygmunta Wróblewskiego chemii
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MISTRZOWIE: BIELAŃSKI I GOŁĘBIEWSKI
– Nawiązuję do reportażu opublikowanego w „Alma Mater” dwanaście lat
temu (Dom nad rzeką). Pisałam wtedy
o wybitnym uczonym, znawcy chemii nieorganicznej, wychowawcy wielu pokoleń
chemików na Uniwersytecie Jagiellońskim
oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej.
O prof. Adamie Bielańskim, który jako
prorektor w marcu 1968 roku stanął
w obronie studentów przed próbującymi
wejść na teren Uniwersytetu Jagiellońskiego oddziałami ZOMO. Zmarł, mając
104 lata. Niemal do końca życia pracował
naukowo.
– Profesor Bielański miał wspaniałe
wykłady. Stawiam je za wzór wszystkim.
Nie było w nich niepotrzebnych wątków,
wszystko logicznie połączone, to była
przyjemność go słuchać! W budynku Wydziału Chemii przy ul. Ingardena (dopiero
w tym roku akademickim znaleźliśmy się

Babcia Aniela i dziadek Maciej Okarmusowie;
Radziszów

w nowej siedzibie, na kampusie UJ w Pychowicach) pracował na I piętrze, dwa
pokoje nas dzieliły, ale ja nigdy nie byłam
członkiem jego zespołu naukowego. Profesor przyszedł na UJ z AGH. Miał swoją
tematykę badawczą z zakresu fizykochemii ciała stałego i katalizy. Ja zajęłam się
chemią koordynacyjną i bionieorganiczną
w zespole badawczym utworzonym na UJ
przez prof. Wiktora Jakóba – mówi Pani
Profesor.
– Profesor Bielański jako egzaminator
bardzo był wymagający? – pytam.
– U niego zdawałam swój pierwszy
egzamin. Podał listę ponad 100 tematów,
które mamy przygotować. Na egzaminie
losowało się karteczkę z trzema pytaniami. Jeśli komuś bardzo nie odpowiadały
i umiał to uzasadnić, miał prawo losować
jeszcze raz, z czego rzadko kto z nas korzystał. A więc wiedzieliśmy z góry, czego się
uczyć, a potem byliśmy bardzo sprawiedliwie oceniani. Swój egzamin u Profesora
wspominam bardzo dobrze. Nie mogłam
przypuszczać, że wiele lat później będę
miała przyjemność i zaszczyt organizować
na Uniwersytecie Jagiellońskim uroczystość z okazji 100. rocznicy urodzin prof.
Bielańskiego. Drugi z profesorów, którego
stawiam za wzór, bo naukowcem i wykładowcą był świetnym, to mój drugi mistrz
Alojzy Gołębiewski.
– Ten, który w 1981 roku był prorektorem UJ, prowadził pod nieobecność
rektora prof. Józefa Gierowskiego (był
w Warszawie na Kongresie Kultury Polskiej) obrady Senatu UJ 14 grudnia 1981,
dzień po ogłoszeniu przez gen. Wojciecha
Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce,
i doprowadził do uchwalenia rezolucji
sprzeciwiającej się tej decyzji komunistycznych władz. Miał odwagę stanąć po
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Rodzina Smorawińskich – babcia Walentyna
(pierwsza od prawej) z rodzicami, siostrą Anielą
i mężem Edwardem; Pyzdry, 1928

uczyła Jadwiga Karocka, późniejsza jego
wieloletnia wicedyrektorka. Znakomita
po prostu w swoim fachu! Fizyka, matematyka też były na dobrym poziomie,
ale chemia na takim, że przed egzaminem
wstępnym na studia, trudnym do zdania,
bo Uniwersytet Jagielloński to był wysoki
próg do pokonania, i moda na ten kierunek akurat wtedy duża (w epoce Gierka
powstawały w Polsce zakłady chemiczne
dające perspektywy dobrych na owe
czasy zarobków), dodatkowe korepetycje
z chemii uczennicy pani Karockiej nie
były potrzebne.
– W liceum zostałam wybrana na przewodniczącą samorządu klasowego. Należało do mnie również usprawiedliwianie
klasy, jeśli z jakiegoś powodu uczniowie
nie byli przygotowani do lekcji. Kiedy stawałam w tej sprawie przed nauczycielem
fizyki, on mówił do mnie:
– Dobrze Kurzawska, ja was nie będę
pytał, ale jak ty już tu jesteś, to zostań
przy tablicy!
I odpytywał mnie długo, gruntownie,
krok po kroku – słyszę to wspomnienie,
z perspektywy uczennicy traumatyczne,
i współczuję, bo to był z jej strony w stosunku do koleżanek i kolegów czysty altruizm!
– Rodzice zabierali głos w sprawie
wyboru przez Panią kierunku studiów? –
pytam.
– To jest twoje życie, musisz robić to,
co lubisz i co cię interesuje, tylko tym się
kieruj – zapamiętałam słowa mojego taty.

stronie prawdy i przyzwoitości, bronić
honoru społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wtedy odwaga miała swoją
cenę – dopowiadam.
Z BIESZCZADZKIEGO RAJDU
WRÓCILI RAZEM
– To było na trzecim roku studiów,
kiedy starościna roku zapytała, czy nie
chciałabym się włączyć w prace komisji
nauki samorządu Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii. Skinęłam głową. Mogę –

– Chodziliście tańczyć „pod Jaszczurami”? Do Nowego i Starego Żaczka? – pytam.
– Też. Chociaż preferencje muzyczne
mieliśmy z Jurkiem różne. Ja wolałam
muzykę klasyczną i koncerty w filharmonii. On był fanem zespołu młodzieżowego
Breakout – słyszę.
– Pamiętam ich piosenki. Śpiewała je
Mira Kubasińska: Poszłabym za tobą, Gdybyś kochał, hej!, Na drugim brzegu tęczy.
Komponował Tadeusz Nalepa, prywatnie
mąż solistki. Na saksofonie grał w Breakoutach sam Włodzimierz Nahorny – mówię,

Uroczystość 100-lecia urodxzin prof. Adama Bielańskiego
w auli Collegium Novum; grudzień 2012

CO TO JEST CHEMIA KOORDYNACYJNA?
Twórcą podstaw chemii koordynacyjnej był szwajcarski chemik Alfred

Prof. Grażyna Stochel z rodzicami: Zofią (z domu Okarmus) i Stefanem
Kurzawskimi, oraz córką Anią we Frankfurcie nad Menem; 1987

sięgając po własne wspomnienia z pięknych
lat 70. tamtego wieku, które stanowczo za
szybko minęły... Wiadomo, że najmocniej
utrwalają się w pamięci zdarzenia szczególne, bo te inne, codzienne, po latach przysłania mgła czasu... Kiedy i gdzie braliście
ślub? – pytam Panią Profesor. – Może była
to akademicka kolegiata św. Anny?
Trafiłam. Tam właśnie, w 1978 roku,
w lipcu, tuż po dyplomie z wyróżnieniem
(to wyróżnienie będzie wkrótce dla ich
historii rodzinnej bardzo ważne). Najpierw w USC był ślub cywilny, w trzy dni
później kościelny. Panna młoda w białej
sukni, w welonie, pan młody w czarnym,
eleganckim garniturze. A potem przyjęcie
dla rodziny i przyjaciół
w Domu Działkowca,
w Bronowicach, przy
ul. Radzikowskiego,
które zorganizował perfekcyjnie pan młody.
Był sprzęt nagłaśniający, magnetofon, kolega zapowiadał kolejne

Werner, laureat Nagrody Nobla z chemii
w roku 1913. Przed drugą wojną światową w Katedrze Chemii Nieorganicznej
Politechniki Lwowskiej badania w zakresie
chemii koordynacyjnej prowadził wybitny
polski uczony prof. Wiktor Jakób wraz ze
swoim zespołem. Po wojnie prof. Jakób
trafił najpierw do Gliwic, na Politechnikę
Śląską, a potem, w 1951 roku, do Krakowa,
na Uniwersytet Jagielloński, gdzie objął
Katedrę Chemii Nieorganicznej.
Kiedy Grażyna Kurzawska rozpoczynała studia, prof. Jakób już nie żył od dwóch
lat. Ale zostawił grono świetnych uczonych.
Była wśród nich prof. Zofia Stasicka, jego
studentka, a potem doktorantka.
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tak Pani Profesor zaczęła odpowiadać na
moje pytanie, czy jej aktywność na studiach
ograniczała się jedynie do słuchania wykładów oraz nauki. Bo chyba jakieś życie
studenckie wtedy istniało?
Pierwsze zebranie organizacyjne komisji
odbyło się w Instytucie Fizyki przy ul. Reymonta. Pojawili się studenci chemii, matematyki i fizyki. Wśród nich matematyk Jerzy
Stochel. Ona nawet go zauważyła, ale na tym
koniec. W odwrotnym kierunku „chemia”
zadziałała od pierwszego wejrzenia!
– Od razu zrobiłaś na mnie wrażenie –
powiedział, kiedy wzajemne zainteresowanie sobą stało się faktem.
A potem, w czasie wakacji ona i on
razem z koleżankami i kolegami wybrali
się na pieszy rajd po Beskidzie Niskim
i Bieszczadach. Z plecakami wędrowali nieraz przez trzy doby i nie spotkali po drodze
nikogo. Ani jednego człowieka. Tak Beskid
Niski i Bieszczady były wyludnione.
Na rajd wyruszyli jeszcze osobno, wrócili razem. Grażyna Kurzawska, studentka
chemii, i Jurek Stochel, matematyk.

pozycje z repertuaru nie tylko Breakoutów,
byli Beatlesi, oczywiście, pogoda dopisała.
Muzyka i tańce trwały do białego rana...
– Tamtego lata nasz ślub był jednym
z kilkunastu wśród grona koleżanek i kolegów ze studiów, którzy jak my obronili się
i otrzymali dyplomy. Istny wysyp! – mówi
prof. Stochel.

Prof. Grażyna Stochel
z córką Anią na wycieczce
w Tatrach
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– Ja swoją przygodę badawczą rozpo- tworzyć Wydział Matematyki Stosowanej decyzję o przyznaniu nam mieszkań (po
częłam od chemii koordynacyjnej i fotoka- AGH, teraz jest jego prodziekanem, w 1989 wpłaceniu wkładu członkowskiego do
talizy homogenicznej, którą zainteresowała roku tworzył i był przewodniczącym Osie- spółdzielni, dodajmy dla jasności, a nie
mnie właśnie prof. Zofia Stasicka, promotor dlowego Komitetu Obywatelskiego „Soli- w jakimś tam prezencie). I takim sposomojej pracy doktorskiej – słyszę.
darność” – Prądnik Biały, od czterech lat bem w 1981 roku wprowadziliśmy się do
Chemia koordynacyjna... Proszę mi organizuje na AGH Święto Nauk Ścisłych – pierwszego własnego mieszkania na Biapowiedzieć, co to jest chemia koordyna- Dni prof. Antoniego Hoborskiego, ma gen łym Prądniku, przy ul. Siewnej. Ania już
cyjna? – pytam.
społecznika” – mówi o nim żona).
mogła mieć własny pokoik. I tu właśnie,
– Jest to spotkanie chemii organicznej
– Z restauracji Wierzynek wróciliście do na Siewną, pojechaliśmy po obronie mojej
i nieorganicznej. Dotyczy chemii związ- domu. A gdzie ten dom wtedy był? – pytam. pracy doktorskiej i uroczystym obiedzie
ków koordynacyjnych, zwanych również
– Po ślubie przez dwa lata mieszkaliśmy w restauracji – wspomina Grażyna Stochel.
kompleksami, charakteryzujących się po- u moich rodziców na osiedlu Widok. Ale
siadaniem specjalnego
JEDEN SPEKTROMETR
typu wiązania chemicznego zwanego wiąza– Przede mną do ośrodniem koordynacyjnym,
ków naukowych w Niempolegającym na donacji
czech (w RFN, Niemcy
wiążącej pary elektrobyły wtedy podzielone),
nów przez jeden lub
w tym na Uniwersytet
więcej z otaczających
Johanna Wolfganga Goecentralny jon metalu
thego we Frankfurcie nad
ligandów. Ligandem
Menem, pojechała prof.
mogą być zarówno proStasicka, promotorka moste jony i cząsteczki,
jej pracy doktorskiej. Projak i cząsteczki bardzo
fesor Stasicka, będąc we
duże, jak, na przykład,
Frankfurcie, powiedziała,
proteiny – zaczyna prof.
że ja zajęłam się reakcjami
Obiad po habilitacji; od lewej siedzą: prof. Rudi van Eldik, prof. Józef Ziółkowski,
Stochel. – Dobrym przyfotochemicznymi, co ich
mąż Jerzy; od prawej: prof. Grażyna Stochel, prof. Janusz Jurczak
kładem związków koorbardzo zainteresowało.
dynacyjnych mogą być cis-platyna – znany ja miałam ten dyplom ukończenia studiów Prowadzili u siebie podobne badania melek antynowotworowy, czy metaloenzymy. z wyróżnieniem. Tymczasem absolwenci todami wysokociśnieniowymi, do 2 tysięcy
Pracę magisterską Grażyna Kurzawska uczelni, którzy takie dyplomy otrzymali, atmosfer, dla reakcji termicznych, mieli już
pisała pod kierunkiem dr. Adama Mar- ustawowo mieli zagwarantowane, że na dużo układów przebadanych, a potrzebochaja na temat reaktywności cyjanowych przydział mieszkania nie będą czekali dłu- wali „do swojej układanki” jeszcze takiej
kompleksów chromu. Promotorem pracy żej niż dwa lata. Ale okazało się, że tylko reakcji fotochemicznej jak zbadana przeze
doktorskiej Grażyny Stochel (po zmianie teoretycznie. Dzisiaj młodzi ludzie nie za mnie, która była w dodatku stosunkowo
nazwiska) była prof. Zofia Stasicka. Jej bardzo są zorientowani, o czym mówimy, prosta. Na UJ zostało wysłane zaproszenie
temat to Fotochemia nitrozylopięciocyja- natomiast ci, którzy tamte czasy pamiętają, na krótki staż ze wskazaniem konkretnie na
nożelazianu (II) w roztworach niewodnych. wiedzą aż za dobrze. Czas oczekiwania mnie. Pojechałam, nieco speszona, bo jeszZ czasem Zofia Stasicka przejęła kierow- na mieszkanie spółdzielcze to były nawet cze dorobek miałam mały, byłam młoda...
nictwo zespołu badawczego utworzonego dziesięciolecia... – słyszę to, co sama doI tak to w 1984 roku, o czym Pani Proprzez prof. Jakóba.
brze pamiętam.
fesor mówi z wyczuwalną zadumą w głosie,
– Gdzie miała miejsce obrona Pani
Ale słowo się rzekło, więc Stochlowie zdała sobie sprawę z tego, że jej pierwszy
doktoratu?
i parę innych osób dotarli do około 200 naukowy sukces będzie miał swoją cenę.
– W naszym budynku przy ul. Ingarde- absolwentów uczelni krakowskich, którzy Chociaż pomoc ofiarowali rodzice męża
na. Mąż bardzo się denerwował... Uroczysta otrzymali dyplomy z wyróżnieniem i któ- i jej rodzice. I chociaż była pewna, że Jurek
promocja odbyła się w auli Collegium rym nie przydzielono mieszkań zgodnie zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ich
Novum. Przyszli rodzice, mąż z naszą z ustawą. Postanowili wziąć sprawy w swo- niespełna dwuletnia córeczka nie odczudwuletnią córeczką, przyjaciele.
je ręce i domagać się od miasta realizacji wała braku mamy.
zobowiązań.
Po czterech miesiącach rodzina z poDYPLOM Z WYRÓŻNIENIEM
– Byliśmy młodzi, chociaż nas straszo- wrotem była w komplecie. Minęły trzy
no, że jak tak dalej będziemy działali, to lata...
Zgodnie z obyczajem świeżo upieczona może się to dla nas źle skończyć. Należy
– Z poparciem strony niemieckiej
pani doktor zaprosiła na obiad panią promo- uświadomić sobie, że był to rok 1979, kiedy uzyskałam stypendium Fundacji Humtor pracy oraz recenzentów. Byli rodzice, rozpoczęliśmy naszą batalię o mieszkania, boldta, co wówczas dla młodej osoby było
mąż, dr Jerzy Stochel, pracownik naukowy a ta walka toczyła się do wakacji 1980 bardzo trudne, i ponownie wyruszyłam do
AGH, matematyk („zajmuje się analizą roku, było to jeszcze przed powstaniem Frankfurtu nad Menem, aby tam prowadzić
funkcjonalną, to jest bardzo trudny obszar „Solidarności”. My nie „odpuściliśmy”. badania na Uniwersytecie Goethego. Niewiedzy, a mimo to znalazł czas, aby współ- W końcu prezydent Krakowa podjął długo po mnie mężowi udało się uzyskać
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stypendium naukowe Deutscher
Akademischer Austauschdienst
(DAAD) i do Frankfurtu nad
Menem pojechaliśmy razem. Na
razie bez Ani. Miała cztery lata. Na
ponad dwa miesiące została z babcią i dziadkiem. Tęskniła, ale starała się być dzielna. Powtarzała: –
Mamusia i tatuś musieli wyjechać,
bo tam się im lepiej pracuje, ale niedługo ja do nich pojadę i będziemy
razem – słyszę.
I pojechała. Poszła do niemieckiego przedszkola. Język opanowała nie wiedzieć kiedy i to już Współpracownicy prof. Grażyny Stochel (Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej) na tle nowej siedziby
Wydziału Chemii UJ; w środku, obok Pani Profesor, poprzedni kierownik Zespołu – prof. Zofia Stasicka; 2017
jej zostało. Nawiązała przyjaźnie.
– Ryszard Gryglewski, rocznik 1932,
Rodzina Stochlów wróciła do Krakowa po życzliwie. Niemcy nie są jak Słowianie
ponad dwóch latach. Nie było ich w Polsce wylewni, ale kiedy się z kimś tam człowiek farmakolog, profesor UJ, wciąż najczęściej
zaprzyjaźnił, to mógł liczyć na pomoc tej cytowany polski uczony, zapisał się w hiprzez cały 1987 i 1988 rok.
storii nauki pracami nad prostaglandynami
– Jakie było Pani pierwsze wrażenie po osoby – pada odpowiedź.
i „otarł” o Nagrodę Nobla. Prostaglandyny
wejściu do niemieckich laboratoriów? –
PROFESOR GRYGLEWSKI
to związki, które wpływają na agregację
pytam.
I POGRANICZE DYSCYPLIN
(zlepianie się) płytek krwi – przypominam.
– Niemal szok. Tu mieliśmy do dys– Okazało się, że kiedy pojawiają się
pozycji jeden stary spektrometr, tam la– W pracy doktorskiej zajęłam się problemy z nadciśnieniem czy miażdżycą,
boratoria badawcze zajmowały całe piętro
związkiem kompleksowym o nazwie co badał lekarz Ryszard Gryglewski, w te
dużego budynku.
– A doświadczenia naukowe przywie- nitroprusydek sodu, czyli nitrozylopię- procesy fizjologiczne i kontrolne jest zaciocyjanożelazianem, który w cząsteczce angażowana cząsteczka tlenku azotu. Wiazione z Niemiec jakie były?
– Jedno z ważniejszych: należy wszyst- oprócz jonów cyjankowych ma przyłączoną domo było, że kiedy zbliża się atak serca,
ko dokładnie sprawdzić, jeśli jest cień cząsteczkę tlenku azotu. Zwróciłam na ten pojawiają się problemy z nadciśnieniem,
wątpliwości, to odczekać i sprawdzić związek uwagę ze względu na rewolucyjne podaje się pacjentowi nitroglicerynę (ester
jeszcze raz, a potem jeszcze raz. Dopiero odkrycia w zakresie medycyny z tamtego kwasu azotowego i alkoholu – gliceryny),
wtedy można uznać, że się skończyło okresu związane z tlenkiem azotu, który, która później rozkłada się w organizmie tak,
pracę, i publikować. Bardzo mi się podo- dotąd postrzegany jako trucizna, okazał że powstają cząsteczki tlenku azotu. Zanim
bała niemiecka szkoła chemii. Rzetelna, się być niezbędny do życia. Bo to, że tlen nauka do tego doszła, potrzebny był cały
konkretna, skrupulatna. Od czasu tamtego jest potrzebny, wiemy wszyscy, ale tlenek proces poznawczy. Ja zajmowałam się też
pobytu na Uniwersytecie Goethego kładę azotu? W końcu lat 80. okazało się, że innymi związkami, które miały wbudowaną
większy nacisk na współpracę z ludźmi, tlenek azotu, wytwarzany w organizmie cząsteczkę tlenku azotu NO i mogą być
którzy są ekspertami na danym odcin- w śladowych ilościach, pełni funkcje kon- jego donorami. Byłam zainteresowana,
ku badawczym. Wcale nie uważam, że trolne, regulatorowe we wszystkich naszych jak one się będą zachowywały. Pokazałam
samemu trzeba się na wszystkim znać systemach: krwionośnym, nerwowym, od- profesorowi publikacje, powiedziałam,
i wszystko samemu wykonać. Wystarczy pornościowym. Jego połączenia i reakcje są jakie to są związki, on się bardzo ucieszył,
rozumieć, o co chodzi. Jeśli ktoś jest spe- bardzo istotne (za to były Nagrody Nobla). chciał je wypróbować. Robiliśmy badania
cjalistą, to lepiej polegać na jego dogłębnej Później badałam reaktywność cząsteczki na krwi od pacjentów, profesor miał odpowiedzy i doświadczeniu. Tym sposobem tlenku azotu z jonem żelazowym w mioglo- wiednie modele przepływowe, symulujące
w prowadzonych wspólnie badaniach binie, hemoglobinie i cytochromach, które pracę żył i tętnic in vitro. Ta współpraca
uniknie się niepotrzebnych błędów. W ta- są związkami koordynacyjnymi. A więc trwała parę lat. Ukazała się nasza wspólna
kiej współpracy każdy z badaczy wnosi w większych ilościach tlenek azotu to silna publikacja. Dotąd przechowuję karteczkę,
elementy odpowiadające jego dziedzinie. trucizna, ale w małych ilościach jest on w której on pisze, że moja praca bardzo mu
Mój przykład to potwierdza. Zostałam niezbędny do życia. W obszarze medycz- się podoba – opowiada Grażyna Stochel,
zaproszona na Uniwersytet Goethego jako nych aspektów chemii i biochemii tlenku w latach, w których rozpoczynała współspecjalistka właśnie. Po powrocie do kraju azotu i jego kompleksów z metalami przej- pracę z wybitnym uczonym, uznanym
przełożyło się to u mnie na interdyscypli- ściowymi nawiązałam współpracę z prof. autorytetem, młoda pani doktor.
– Coś czuję, że idąc na pierwsze sponarne podejście do nauki. Wiem, że ja nie Ryszardem Gryglewskim – mówi Pani Probędę tego umiała, co umie biolog. Albo fesor. – Aktywacja małych nieorganicznych tkanie z prof. Ryszardem Gryglewskim,
lekarz. Jeśli mam do czynienia z czymś cząsteczek takich jak cząsteczka ditlenu czy była Pani nieco speszona. Tak było? –
z pogranicza nauk, to zwracam się do ko- tlenku azotu stanowi do dziś jeden z ważniej- pytam.
Okazuje się, że tak. U nas w tamtych
goś, kto się na tym najlepiej zna. Jeszcze szych tematów badawczych kierowanego
czasach między profesorami a młodszymi
dodam, że byłam przyjmowana bardzo przeze mnie zespołu badawczego.
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Wnuki Tosia, Adaś i Oluś na spacerze; jesień 2015

rocznikami badaczy dystans był duży.
W międzynarodowym zespole badawczym
kierowanym przez prof. Rudiego van Eldika na Uniwersytecie Goethego było już
wtedy inaczej. I z tym doświadczeniem
dr Stochel do Polski wtedy wróciła (po
Frankfurcie nad Menem, a potem pobytach
w innych niemieckich ośrodkach naukowych, na Uniwersytecie w Regensburgu,
w Erlangen-Nurnberg). Potem wielokrotnie wyjeżdżała do laboratoriów, między
innymi w Bolonii, Ferrarze, Nancy, Coimbrze, Barcelonie, Orleanie.
– Wtedy to było moje pierwsze zetknięcie z profesorem medycyny na gruncie współpracy naukowej. Zrozumiałam,
że tak samo jak my potrzebujemy współpracy z nimi, oni potrzebują współpracy
z naukami podstawowymi i że to jest
wręcz konieczne – mówi prof. Stochel.
– W późniejszych latach „posypały się”
granty na interdyscyplinarne badania, nawiązała się współpraca chemików z medykami, biologami, biotechnologami. Tuż
po mojej habilitacji (tytuł rozprawy: Kinetyka i mechanizmy reakcji modelowych
cyjanowych kompleksów żelaza. Badania
konwencjonalne i wysokociśnieniowe),
w roku 1993, rozpoczęliśmy prace nad
wprowadzeniem chemii biologicznej na
studia chemiczne w Polsce, a od 2001
roku, w ramach programu „European
Chemical Thematic Network” – na uczelniach europejskich. Po 2006 roku ruszyły
studia bilateralne Biological Chemistry,
prowadzone razem z Uniwersytetem
w Orleanie (absolwenci otrzymują dwa
dyplomy, polski i francuski). Interdyscyplinarne badania z pogranicza chemii
i medycyny zostały również uwieńczone
uruchomieniem w 2010 roku interdyscyplinarnych studiów doktoranckich nauki
molekularne dla medycyny (skrócie:
Mol-Med).
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ków, opracowany w odpowiedniej formule
farmaceutycznej, został dopuszczony przez
WHO do drugiego etapu badań klinicznych
pod nazwą Redaporfin. Jest testowany jako
potencjalny lek w terapii fotodynamicznej
nowotworów.
– Może Pani podać jeszcze inny przykład
zastosowania badań, w jakich Pani uczestniczy, w medycynie?
– On dotyczy nowych materiałów
opartych na związkach koordynacyjnych,
nanocząsteczkach metali takich jak złoto,
srebro czy miedź, lub tlenkach metali oraz
biodegradowalnych polimerach, które
pod wpływem światła z zakresu bliskiej
podczerwieni lub światła widzialnego będą
działały biobójczo. Tego typu materiały
mogą mieć zastosowanie do niszczenia
mikroorganizmów, do sterylizacji po-

– Różne metody i techniki badawcze
służą do tego, aby zobaczyć i opisać, jak
wygląda dany układ na poziomie molekularnym, cząsteczkowym. Na przykład to,
jak szybko przebiegają reakcje, w jakich
warunkach i jak zachowuje się ten układ
pod wpływem bodźców zewnętrznych.
Takim bodźcem może być promieniowanie
elektromagnetyczne, zwłaszcza z zakresu
widzialnego, którego źródłem jest słońce
lub lampy czy lasery – zaczyna Pani Profesor. – Mnie zawsze fascynowała zależność
całej naszej biosfery od Słońca jako źródła
energii. Fotosynteza i fotodegradacja,
widzenie i fotoperiodyzm, fotoimmunologia i fototoksyczność to przykłady
pozytywnych i negatywnych oddziaływań
światła z biomaterią.
Szczególnie interesujące perspektywy
kontrolowanego wykorzystania światła
w celach medycznych
i biomedycznych pokazały się po wprowadzeniu do użycia
nowoczesnych źródeł
niskoenergetycznego
promieniowania laserowego. Ten kierunek
dociekań zaowocował
powstaniem nowego
interdyscyplinarnego
obszaru badawczego:
fotochemii bionieor- Z mężem Jerzym – wspólne muzykowanie; 2015
ganicznej. Łączy on
problematykę nieorganicznej fotochemii wierzchni szklanych oraz z przeźroczyz naukami biologicznymi, medycznymi stych tworzyw sztucznych wykorzystywanych w soczewkach kontaktowych,
i środowiskowymi.
– Padło określenie: połączenie nieorga- cewnikach medycznych, rękawicach
nicznej fotochemii z naukami medycznymi. i innych zastosowaniach biomedycznych
Prowadzimy walkę, niekiedy na śmierć czy środowiskowych.
i życie, z chorobami cywilizacyjnymi. Pani
SUKCES
badania przybliżają nas do zwycięstwa
w tej walce?
– Co nim jest?
– Międzynarodowy projekt ERA to
– Mimo problemów udało mi się
byłby dobry przykład. Realizowaliśmy go
razem z badaczami z Uniwersytetu w Co- jako dziekanowi Wydziału Chemii doimbrze (prof. Luis Arnaut, prof. Mariette prowadzić do powstania nowej siedziby
Pereira, w sumie dwa zespoły po stronie Wydziału na uniwersyteckim kampusie
portugalskiej) oraz Wydziału Biochemii, w Pychowicach. Nowoczesny, świetnie
Biofizyki i Biotechnologii UJ (prof. Krysty- wyposażony, o pięknej architekturze budyna Urbańska). Skupiamy uwagę na nowych nek to wynik działania wielu ludzi, i tych
związkach mogących znaleźć zastosowanie z naszego Wydziału, i z Uniwersytetu,
w terapii różnych schorzeń z wykorzysta- i tych spoza UJ. Powiem tylko, że na dachu
niem światła z zakresu bliskiej podczerwieni. mamy ogród. Zapraszam latem!
– A sukces naukowy? – pytam.
Obok publikacji i patentów jeden ze związ-

Fot. Archiwum rodzinne

ORĘŻ W WALCE

– Trzeba prowadzić prace na odpowiednim poziomie, dbać o jakość badań, mieć
pomysł, wiedzieć, czego się chcemy dowiedzieć i czemu to ma służyć. Wtedy może się
zdarzyć sukces – mówi Pani Profesor, nie
wdając się w opisywanie, wartościowanie
i mierzenie tego, co sukcesem jest, a co
nie. Dopiero w następnej naszej rozmowie
uzupełnia ten wątek:
– W 2005 roku w prestiżowym czasopiśmie „Chemical Review” wraz ze współpracownikami (mam szczęście kierować
wspaniałym zespołem!) opublikowaliśmy
artykuł, w którym zaproponowaliśmy powstanie nowego obszaru badawczego: fotochemii
bionieorganicznej, który, łączy wiedzę z zakresu nieorganicznej fotochemii z naukami
biologicznymi, środowiskowymi i medycznymi. Wprowadzenie do światowej nauki tej
nowej subdyscypliny uważam za sukces mój
i kierowanego przeze mnie zespołu.

Spodziewam się, że teraz będzie krótko
o wigilijnych daniach i śpiewaniu kolęd, ale
nie mam racji.
Jest tak. Z samego rana Pani Profesor
zaczyna przygotowywać wigilijne dania,
kroi jarzyny na sałatkę, w dużym garnku wstawia na gaz kompot z suszonych
śliwek, jabłek i gruszek, a jej mąż Jerzy,
przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Witkowic, wyrusza w odwiedziny do
zaprzyjaźnionych sąsiadów. Aby im przynieść szczęście na Nowy Rok jako pierwszy

synem Kubusiem, jest bratanek Konrad
Kurzawski (informatyk).
– Coś specjalnego Pani przygotowuje?
– pytam.
– Tradycyjnie jest barszczyk, grzybowa,
karp, dorsz i łosoś, pierogi z kapustą i grzybami, mąż bardzo lubi łazanki z polewą
z suszonych śliwek i do tego kompot z suszu.
– Wieczerzę wigilijną kończy wspólne
kolędowanie...
– Ania gra na pianinie, Adaś, Tosia,
Oluś i Kubuś śpiewają te kolędy, które już

PORAŻKA

GRANATOWY KOSTIUM
Tak była ubrana Pani Profesor, kiedy
w 2001 roku, w Belwederze, prezydent
Aleksander Kwaśniewski wręczał jej dyplom profesorski. W granatowy kostium. Do
Warszawy pojechała pociągiem z mężem,
córką, siostrą i siostrzenicą.
LAUR JAGIELLOŃSKI
W 2012 roku prof. Grażyna Stochel została uhonorowana przez Senat UJ nagrodą
szczególną – otrzymała Laur Jagielloński.
I to wyróżnienie ceni sobie najbardziej ze
wszystkich nagród, które dostała.
WIGILIA W WITKOWICACH
W Witkowicach, na osiedlu domów jednorodzinnych rodzina Stochlów zamieszkała
dwadzieścia lat temu. Teraz jest tam pięknie,
zielono, każdy ogródek wypielęgnowany.
W domu jest dużo miejsca, dwanaście osób
przy wigilijnym stole mieści się swobodnie,
trzynaste nakrycie upamiętnia tych najbliższych, którzy odeszli, a czternaste tradycyjnie czeka na tego, kto by w ten wieczór
zapukał do drzwi.

Archiwum rodzinne

– Wypromowałam 23 doktorów. Mogło
ich być 25, ale dwie osoby z przyczyn osobistych wycofały się i, niestety, nie doszły do
obrony pracy, chociaż w jednym przypadku
dorobek młodej badaczki był pokaźny.

Wigilia w Witkowicach, siedzą: prof. Grażyna Stochel z mężem Jerzym i wnukami: Tosią, Adasiem i Olusiem,
oraz siostra Teresa Staszczyńska z wnukiem Kubusiem, stoją od lewej: córka Ania, siostrzenica Kamila z mężem
Tomkiem, bratanek Konrad i zięć Marek

w Wigilię obcy mężczyzna w domu. Po
jego powrocie państwo Stochlowie jadą na
wczesną Wigilię w domu Julii Stochlowej,
jego matki. Tam spotykają się z bratem, Janem Stochlem, profesorem, matematykiem
(kieruje Katedrą Analizy Funkcjonalnej na
Wydziale Matematyki i Informatyki UJ),
jego żoną Teresą, fizykiem z wykształcenia,
a sportowcem z zamiłowania (wielokrotna
mistrzyni Polski w amatorskim tenisie
ziemnym), oraz Tomkiem, ich synem,
informatykiem, i jego żoną Anią.
Kiedy gospodarze wracają do Witkowic,
w grudniu już jest ciemno. Zapalają światła
na choince, do rodzinnego domu przychodzi
córka Ania z mężem Markiem (energetyk,
absolwent Uniwersytetu Rolniczego) i trójka
wnuków: Tosieńka, Adaś i najmłodszy Oluś.
Jest siostra Pani Profesor, Teresa Staszczyńska (socjolog) z córką Kamilą (psycholog),
jej mężem Tomkiem (ekonomista) oraz ich

znają. Mąż akompaniuje im na gitarze. To
jego ulubiony instrument. Gitarę zabiera
na nasze wakacyjne wyjazdy, ostatnio
nad przepiękne polskie morze. Lubimy
aktywnie wypoczywać. Obowiązkowo
zabieramy z Krakowa rowery i gitarę.
– To jest to samo pianino, na którym
córka uczyła się podstaw?
– Chciała je zabrać do swojego domu
rodzinnego, ale to jest duże i bardzo ciężkie pianino koncertowe. Okazało się, że
strop może nie wytrzymać obciążenia.
Dobrym rozwiązaniem okazało się pianino elektryczne marki Yamaha. Bardzo
jest z niego córka zadowolona, mówi, że
dźwięk ma lepszy niż instrument tradycyjny. Ania zabrała natomiast swojego misia
z dzieciństwa, który teraz towarzyszy
Adasiowi – słyszę i uśmiechamy się obie,
że tak to wyszło.

Elżbieta Dziwisz
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JUBILEUSZ PROFESOR MARII KORYTOWSKIEJ

Prof. Maria Korytowska

działu Polonistyki i całej polonistycznej
społeczności akademickiej pani dziekan
życzyła Jubilatce, by kolejne lata były dla
niej czasem przyjemności, płynącej ze służenia ideałom, którym od zawsze dochowuje wierności, oraz z bezinteresownego
oddawania się humanistyce.
W imieniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego głos zabrał prorektor UJ
prof. Jacek Popiel, przedstawiciel – jak
zaznaczył – pokolenia, które obserwowało
Jubilatkę od czasów asystentury. Prorektor
wspominał respekt i podziw, jaki budziła
wśród jego rówieśników doktor Maria Cieśla (bo pod tym nazwiskiem rozpoczynała
Grzegorz Kozakiewicz

grudnia 2017 aula Collegium Maius
UJ stała się sceną wyjątkowej uroczystości: jubileuszu prof. Marii Korytowskiej, absolwentki filologii polskiej oraz
filologii romańskiej UJ, wykładowczyni
na Wydziale Polonistyki UJ, założycielki Katedry Komparatystyki Literackiej
i twórczyni pierwszego w powojennej
Polsce kierunku studiów z tej dyscypliny.
Aulę tłumnie zapełnili: bliscy Jubilatki,
jej uczniowie, współpracownicy, koledzy
i przyjaciele, przedstawiciele środowiska
akademickiego z Krakowa oraz innych
ośrodków uniwersyteckich i badawczych,
reprezentujący różne dziedziny nauki,
począwszy od polonistyki, filologii klasycznej i rozmaitych neofilologii, przez
sztukę, filozofię, historię, po fizykę i inne
nauki ścisłe.
Dziekan Wydziału Polonistyki UJ
prof. Renata Przybylska, otwierając
uroczystość, podkreśliła, że Jubilatka
jest osobą, którą cechuje żarliwość i nieobojętność. Przypomniała, że stworzony
przez Panią Profesor kierunek studiów –
komparatystyka literacka, od lat przyciąga
rzesze słuchaczy i rozszerza horyzonty
zainteresowań polonistów. Pani dziekan,
napomykając o bogactwie dorobku naukowego Jubilatki, podkreślała znaczenie
prowadzonych przez nią badań nad romantyzmem (czyli epoką, której dziedzictwo
ukształtowało sposób myślenia i postawę
dzisiejszych profesorów Uniwersytetu, do
których należy również prof. Przybylska).
W imieniu władz dziekańskich, Rady Wy-

Janusz Smulski
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karierę) jako asystentka i jedna z ostatnich
uczennic prof. Kazimierza Wyki, zastępująca swego mistrza podczas egzaminów.
Prorektor przywołał także kolejne fazy
kariery naukowej prof. Korytowskiej,
odwołując się do pamięci jej obecnych
w auli akademickich nauczycieli – profesorów Franciszka Ziejki, Juliana Maślanki
i Jana Michalika. Wyeksponował przy tym
moment przełomowy w życiu zawodowym
Jubilatki, jakim było powierzenie jej przez
prof. Jana Błońskiego, ówczesnego dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, zadania
stworzenia i kierowania Zakładem Komparatystyki Literackiej. Decyzję tę prorektor przedstawił jako nawiązanie do tradycji
uniwersyteckiej, łączącej prowadzenie
badań polonistycznych z szeroko pojętymi
badaniami komparatystycznymi. Kolejne
lata dowiodły, że zajęcie się komparatystyką przyniosło Jubilatce owoce w postaci
istotnych osiągnięć naukowych, organizacyjnych i wydawniczych. Profesor Jacek
Popiel podkreślił, że źródłem sukcesów
prof. Korytowskiej jest bez wątpienia jej
osobowość. Zwrócił także uwagę na jeden
z pozanaukowych aspektów działalności
Jubilatki: jej wieloletni związek z uniwersyteckim Zespołem Pieśni i Tańca „Słowianki”, w którego balecie Maria Cieśla
tańczyła w czasach studenckich. Jak wynika z informacji zaczerpniętych z archiwum
„Słowianek”, Jubilatka w jednym roku
akademickim przepracowała społecznie na
rzecz zespołu 250 godzin i wzięła udział
we wszystkich próbach! Kończąc swoje
przemówienie, prorektor zaznaczył, że
od czasów studenckich prof. Korytowska
jest bezgranicznie oddana Uniwersytetowi.
Życzył Jubilatce kolejnych lat twórczej
pracy w środowisku naukowo-artystycznym, zdrowia i – co nie jest łatwe, biorąc
pod uwagę stopień wymagań, jakie zwykle
stawia sobie Jubilatka – zadowolenia ze
swoich dokonań.
Laudację wygłosił prof. Andrzej
Borowski, który przedstawił sylwetkę
Jubilatki, zwracając uwagę na to, w jaki
sposób osobowość, etos i dorobek twórczy prof. Korytowskiej oddziałują na
współczesną humanistykę. Wspominając
kolejne etapy drogi naukowej Jubilatki,

Uroczystość odbyła się 7 grudnia 2017
w auli Collegium Maius, w imieniu władz rektorskich
przemawiał prorektor UJ prof. Jacek Popiel

badaczki. Parafrazując Iliadę,
życzył Jubilatce, by, jak zawsze,
„przemawiała w sławie, zawsze
najlepsza ze wszystkich”. Ostatnie
słowa wystąpienia prof. Borowskiego wywołały burzę oklasków.
W imieniu prezydenta Krakowa dyrektor Biblioteki Kraków
dr Stanisław Dziedzic udekorował
prof. Marię Korytowską odznaką
Honoris Gratia. Wyznał przy tym,
że ze wszystkich egzaminów na
polonistyce najmilej wspomina
ten, który zdawał właśnie przed Prof. Maria Korytowska podczas uroczystości
Jubilatką. Dodał, że podobnie jak
wiele innych osób, nie wyobraża sobie łową biobibliografię, pozwalającą śledzić
komparatystyki na Wydziale Polonistyki rozwój naukowy i drogę życia Uczonej.
bez prof. Korytowskiej.
Już dziś do listy zawartych tam publikacji
Po wystąpieniu przedstawiciela władz należałoby dodać te, które ukazały się po
UMK głos zabrali uczniowie i współpra- wydaniu drukiem jubileuszowego tomu.
cownicy prof. Korytowskiej. Członkowie
Odpowiadając na wygłoszoną laudację
założonego przez nią zespołu naukowego – i przemówienia władz uniwersyteckich,
Katedry Komparatystyki Literackiej – Jubilatka podziękowała za wszystkie
złożyli Jubilatce wyrazy wdzięczności pochwały, z właściwą sobie skromnością
oraz wręczyli jej pamiątkową księgę za- zwracając uwagę nie na siebie i własne
tytułowaną Loci (non) communes. Prace zasługi, ale na innych: jej nauczycieli
ofiarowane Profesor Marii Korytowskiej z jednej, a uczniów z drugiej strony.
(red. Olga Płaszczewska, Magdalena Si- Wspominała z wdzięcznością swoje
wiec, Wydawnictwo UJ, Kraków 2017), przedszkolne opiekunki z dzieciństwa,
w której znalazły się przysłane z całego a także wspaniałą nauczycielkę ze szkoły
świata okolicznościowe gratulacje oraz podstawowej, Irenę Najder, która nie tylko
dwadzieścia sześć artykułów nawiązują- uczyła, ale i wychowywała, kształtując
cych do eksplorowanych przez krakowską postawę odpowiedzialności za innych. Ze
Uczoną tematów badawczych, takich szczególną atencją Jubilatka przedstawiła
jak komparatystyka jako dyscyplina sylwetkę swojej polonistki z liceum, Zyty
naukowa, romantyzm, narodowy i po- Truszkiewicz-Kmietkowej, którą określiła
nadnarodowy charakter literatury, relacje mianem „nauczycielki fenomenalnej”,
literatury i innych dziedzin humanistyki, umiejącej przekazać wiedzę i kompetenintertekstualność. Ich autorzy (koledzy, cje przydatne jeszcze podczas studiów,
współpracownicy, nauczyciele i ucznio- formującej osobowość uczniów, a przede
wie prof. Korytowskiej) wyrazili za ich wszystkim świadomej, że postawa nauczapośrednictwem swój podziw i sympatię jącego bywa bardzo istotnym elementem
dla Jubilatki. Jej samej poświęcona została kształcenia. Profesor Korytowska przypoostatnia część książki, zawierająca spisaną mniała swoje początki na polonistycznych
przez Mariana Zaczyńskiego jej szczegó- studiach na Uniwersytecie, wykładowców
akademickich, także tych obecnych na
sali. Pierwszym był energetyczny, gorProf. Maria Korytowska wśród przedstawicieli
liwy i pełen wigoru wówczas magister
Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”
Franciszek Ziejka, który umiał zjednać
sobie zarówno przyjaźń, jak i szacunek
studentów. Jubilatka z estymą wspominała promotora magisterium i opiekuna
doktoratu, przedwcześnie zmarłego prof.
Kazimierza Wykę, obdarzonego niezwykłym talentem pedagogicznym, który
sprawiał, że studenci z niecierpliwością
czekali na seminarium z tym, którego nie
nazywali inaczej jak swoim mistrzem.
Profesor Korytowska, zastanawiając się,
Janusz Smulski

Grzegorz Kozakiewicz

prof. Borowski wskazał główne pola
jej poszukiwań badawczych, których
centrum stanowi romantyzm i pokrewne
mu zagadnienia z dziedziny historii idei,
takie jak wolność i mesjanizm. Przywołał
przyświecający badaniom Uczonej zamysł
uporządkowania współczesnego dyskursu
historycznoliterackiego, uwalniania go
od wpływów ideologii oraz zawodowego
żargonu, a także zrelacjonował historię
powstania Zakładu (dzisiejszej Katedry)
Komparatystyki Literackiej oraz proces
krystalizowania się zainteresowania prof.
Korytowskiej literaturoznawstwem porównawczym.
Mówiąc o Jubilatce, prof. Borowski
niejednokrotnie odwoływał się do koncepcji paidei jako wzorca wychowawczego,
którego celem było uformowanie człowieka doskonałego. Przypomniał, że prof.
Korytowska odnosi sukcesy również jako
ceniony wykładowca i wychowawczyni
kilku pokoleń polonistów, w tym aktywnie
działających komparatystów.
Do jej dokonań naukowych należy
wypromowanie piętnaściorga doktorów.
Są to, zgodnie z chronologią obron: Ewa
Nawrocka (1996), Ewa Kochanowska-Szlęzak (1997), Michał Kuziak (1998),
Magdalena Siwiec (2001), Elżbieta Zarych
(2002), Olga Płaszczewska (2002), Iwona
Puchalska (2003), Anita Całek (2007),
Małgorzata Sokalska (2008), Małgorzata
Kostuchowska (2012), Jakub Czernik
(2013), Aleksandra Wojda (2014), Edyta
Żyrek-Horodyska (2014), Magdalena
Bąk-Wołoszyn (2015), Monika Makowska
(2017). Pięcioro spośród nich uzyskało już
habilitację.
Charakteryzując prof. Korytowską
jako badacza, prof. Borowski odwołał się
do antycznej koncepcji etosu agonistycznego (etosu walecznego), wskazując na
przymioty osobiste i styl prowadzenia
poszukiwań naukowych krakowskiej
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fakcję nieporównywalną właściwie z niczym,
ponieważ widzieć, jak
ktoś się rozwija, jak się
doskonali, jak staje się
lepszym od nas, pracując
z nami, jest satysfakcją,
której się chyba z niczym nie da porównać.
Podkreśliła, że wartość
stworzonego przez nią
zespołu Katedry KomProf. Maria Korytowska z zespołem
paratystyki Literackiej
Katedry Komparatystyki Literackiej
polega na tym, że walor
co łączy wszystkie wspomniane przez nią każdej z tych osób dodany do siebie twoosoby, uznała, że najważniejsze są dwie rzy taką sumę, która przekracza znacznie
cechy: po pierwsze – lubić to, co się robi, wynik dodawania. Jako zespół ci ludzie są
po drugie – lubić ludzi, których się uczy.
doskonalsi niż suma ich talentów, wiedzy,
Jubilatka mówiła także o satysfakcji umiejętności i naukowych, i dydaktycznych.
płynącej z uczenia: Uczniowie dają satys- Na koniec, dziękując wszystkim obecnym,

wyznała, że dzięki nauczycielom i uczniom
czuje się zawodowo spełniona.
Niespodzianką, która sprawiła Jubilatce i uczestnikom uroczystości wiele
radości, był występ uniwersyteckiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki”, zamykający oficjalną część uroczystości. Profesor Korytowska przez wiele lat była jego
członkiem, toteż kierownictwo Zespołu
przygotowało na jej jubileusz specjalny
program artystyczny.
Po części oficjalnej zaproszeni goście
mieli okazję do złożenia Jubilatce gratulacji
przy symbolicznej lampce wina i poczęstunku w serdecznej atmosferze Stuby
Communis.

Olga Płaszczewska
Magdalena Siwiec

Katedra Komparatystyki Literackiej
Wydziału Polonistyki UJ

AUTORSKA FORMUŁA KOMPARATYSTYKI
ochwała – έγκώμιον, laus albo laudatio,
wreszcie i panegiryk – wszystkie tego
rodzaju terminy przywodzą na myśl gatunek wypowiedzi pod wieloma względami
najbardziej spośród innych ryzykowny, gdy
idzie o skutki estetyczne i pozaestetyczne,
zarówno dla osoby chwalonej, jak i dla kogoś, kto pochwałę ułożył i ma ją wygłosić.
Gorzej nawet jeszcze: kogoś, kto powinien
ją odśpiewać, i to w mniej lub bardziej uroczystym pochodzie rozweselonych, jeśli nie
podochoconych komastai, czyli śpiewaków,
od których nastroju (no i, oczywiście, od
okoliczności) zależało to, jak wyśpiewywana wówczas pochwała konkretnej
osoby oddawała szczere wyrazy podziwu
i szacunku, albo też – z drugiej strony –
jak bliska albo daleka była od szyderstwa
komedii, której nazwa gatunkowa zawiera
przecież ten sam co enkomion rdzeń: κώμη.
To szczególnie ryzykowne sąsiedztwo
pochwały zdeterminowało i do dzisiaj
poniekąd wpływa na dwuznaczność każdej
wypowiedzi panegirycznej, w której po częstokroć jej funkcję pochwalną, laudacyjną
przesłania „popisowość” czy też intencja
popisywania się mówcy – określenie takiej
wypowiedzi mianem „mowy epideiktycznej”, επιδεικτικός λόγος, tę właśnie funkcję
mowy pochwalnej stale uwydatnia.
Pozwalam sobie laudację prof. Marii
Korytowskiej od tych ogólniejszych uwag
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Fot. Grzegorz Kozakiewicz

P

Prof. Maria Korytowska podczas swojego wystąpienia

dotyczących pochwały rozpocząć, aby się
radykalnie zdystansować na samym już
wstępie wypowiedzi od niejasnego, ale
dojmującego odczucia rytualnej konwencjonalności, a zarazem od stylistyki w najmniejszym choćby stopniu protekcjonalnej, czyli od doznań aż nadto dobrze
znanych każdemu, kto taką lub inną recenzję, laudację czy mowę pochwalną układał
i wypowiadał. Zarówno bowiem osobo-

wość Pani Profesor, jej charakter, czyli –
znów się do greki odwołując – jej etos, jak
też i ogrom pracy dotąd przez nią wykonanej, a przecież wcale niezakończonej,
lecz przeciwnie: coraz bardziej twórczo
i coraz dynamiczniej na humanistykę oddziałującej, zasługują nie tylko na wielkie,
naprawdę wielkie, słowa okolicznościowej
pochwały, ale przede wszystkim na rzeczowość oceny i szczerość w jej formuło-

Janusz Smulski

Otwierając uroczystość, dziekan Wydziału Polonistyki UJ prof. Renata Przybylska podkreśliła, że stworzony
przez prof. Marię Korytowską kierunek studiów – komparatystyka literacka, od lat przyciąga rzesze słuchaczy
i rozszerza horyzonty zainteresowań polonistów

Jagiellońskim rozprawą Quatre voix du
„Manuscrit trouvé à Saragosse” de Jean
Potocki. Już choćby zestawienie tytułów
obu prac magisterskich, z całą zaś pewnością tematyki i zakresu obronionej w roku
1975 rozprawy doktorskiej poświęconej
„mitycznej strukturze wyobraźni Słowackiego” oraz wydanej w roku 1986 książki
habilitacyjnej na temat romantycznej poezji mistycznej Ballanche’a, Novalisa
i Słowackiego, wskazuje dobitnie na
otwierającą się przed młodą badaczką
perspektywę komparatystyczną. Charakterystyczne były pytania zadawane w cza-

sie doktorskiego rygorozum: „polsko-francuskie związki literackie” albo „wierzenia
ludowe w romantyzmie polskim i obcym”.
Paradygmat literaturoznawstwa porównawczego, który funkcjonował w ostatnich
dekadach ubiegłego wieku, skupiał uwagę
głównie na badaniu związków kontaktowych, przeważnie bilateralnych, w którymś stuleciu albo w tzw. „okresie literackim”, czyli w ramach określonego mniej
lub bardziej dokładnie „prądu”, rzadziej
zaś lub prawie nigdy na studiowaniu homologii i konwergencji. Dodatkowym
utrudnieniem dla każdego, kto kompara-

Grzegorz Kozakiewicz

waniu. W zasadzie trzeba by tę wypowiedź
oprzeć na wnikliwym przeczytaniu i analizie spisu publikacji i na jego merytorycznym skomentowaniu. Niestety dla nas,
a zarazem na szczęście dla Autorki, jest
tych tekstów zbyt wiele, aby bodaj pobieżnie je wszystkie tu zrekapitulować, nie
rujnując przy tym misternie ułożonego
porządku czasowego zaplanowanej na ten
wieczór uroczystości. Pozwolę sobie przeto wskazać na kilka tylko najważniejszych,
jak sądzę, właściwości wszystkich tych
artykułów, książek, recenzji, opracowań
wydawniczych i przedsięwzięć naukowych, z których imponujący ilościowo
i jakościowo dorobek prof. Marii Korytowskiej się składa. Wyrażeniem kluczowym, które bodaj najczęściej i najwcześniej w tych wszystkich tekstach występuje, jest „romantyzm”, a także określenia
od niego bliżej lub dalej się wywodzące.
Nie mówiłbym w tym przypadku tylko
o fascynacji nagromadzoną wokół tego
pojęcia problematyką badawczą, chociaż
każdy, kto zna Jubilatkę nieco bliżej niż
tylko z fotografii, zgodzi się co do tego, że
motywacja emocjonalna zawsze miała
i ma nadal ogromne znaczenie w pracy
naukowej Pani Profesor. Oprócz urzeczenia bowiem najpierw twórczością Słowackiego i oddziaływaniem w niej mitu
i mistycyzmu, potem także i Mickiewiczem (Dziadami i Panem Tadeuszem)
widać w pracach Marii Korytowskiej
stale obecny racjonalizujący namysł nad
pojęciami czy „ideami” ogólniejszymi (jak
„wolność” czy „mesjanizm”), a także –
szerzej jeszcze pole zainteresowań Uczonej postrzegając – konsekwentnie realizowany zamysł uporządkowania współczesnego dyskursu historycznoliterackiego,
uwalniania go od wpływów ideologii i od
żargonu niby-zawodowego, dającego komuś chwilową tylko złudę obiektywizującej uczoności. Można by w tym się dopatrywać oddziaływania myśli i osobowości
niektórych nauczycieli akademickich Jubilatki: przede wszystkim zapewne prof.
Kazimierza Wyki (pod którego kierunkiem
napisała i obroniła na piątkę w roku 1970
pracę magisterską Wierzenia i obrzędy
Słowian w świetle „Króla-Ducha” Juliusza Słowackiego) i prof. Mariana Tatary.
Jednakże nie mniejsze znaczenie miał tutaj
twórczy wpływ lektur reprezentatywnych
dla francuskiej, zwłaszcza nowoczesnej
krytyki literackiej, do której zbliżyły Marię Korytowską studia romanistyczne,
ukończone w roku 1972 na Uniwersytecie

Goście zgromadzeni w Stubie Communis w Collegium Maius podczas nieoficjalnej części uroczystości
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Grzegorz Kozakiewicz

Prof. Maria Korytowska przyjmuje życzenia od dr hab. Doroty Szumskiej

tystyką chciał się wtedy zajmować, było
przerwanie, ze względów ideologicznych,
na dwie mniej więcej powojenne dekady
polskiej tradycji studiów komparatystycznych, które wykazywały organiczny związek kultury narodowej z kulturą zachodnioeuropejską, polegający pierwotnie na
więzi z antycznym, grecko-łacińskim,
następnie zaś z chrześcijańskim kodem
kulturowym. Część problematyki komparatystycznej przejęła w tych okolicznościach folklorystyka, zajmująca się
obiegiem tematów i motywów oddziałujących w obszarze tzw. „kultury ludowej”,
które to pojęcie zresztą również ulegało
ideologizacji. Niemało kłopotów wynikało wreszcie z faktu, że konieczna w badaniach komparatystycznych znajomość
kilku języków nowożytnych okazywała się
dla wielu badaczy młodszego pokolenia
trudnością nie do pokonania. W takiej oto
sytuacji Maria Korytowska podjęła się
odważnie, zachęcona przez ówczesnego
dyrektora Instytutu Filologii Polskiej prof.
Jana Błońskiego, zorganizowania na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszego
w powojennej Polsce zakładu literaturoznawstwa porównawczego, słusznie – jak
się okazało – przyjmując „historię idei”
jako wzorzec strukturalny dla tego przedsięwzięcia. Dzieje pojęć opisujących oddziaływanie kategorii estetycznych, moralnych czy epistemologicznych nie tylko
w ujęciu historycznym, ale też synchronicznym w sposób wyjątkowo czytelny
wpisywały się wtedy w obszar „ziemi niczyjej”, rozciągający się pomiędzy historią
filozofii w sensie ścisłym a literaturoznawstwem „tematologicznym”, uprawianym
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już dawniej w duchu Motivgeschichte,
Stoffgeschichte czy Themengeschichte.
Obranie takiego kierunku, gdy idzie o metodę badawczą, widoczne jest w publikacjach Marii Korytowskiej prawie od samego początku jej działalności naukowej.
Umożliwiło to Jubilatce skonstruowanie
autorskiej formuły metodologicznej komparatystyki literackiej. Jej wyznacznikami
są obecne i oddziałujące w tekstach, nie
tylko poetyckich (czyli tzw. „literackich”),
ale też ikonograficznych i muzycznych,
swoiste struktury werbalne i pozawerbalne. Przedmiotem komparatystyki stało się
więc w tym ujęciu rozpoznawanie, opisywanie i badanie funkcjonalności kodów
wspólnych dla określonego, zasadniczo
europejskiego (pierwotnie śródziemnomorskiego potem zaś euroatlantyckiego)
przestrzennego układu kulturowego. Ta
myśl przewodnia zdaje się przyświecać
nie tylko konkretnym rozprawom komparatystycznym Marii Korytowskiej, ale
też całej serii organizowanych przez nią
regularnie międzynarodowych konferencji i osiemnastu już wydanych tomów
studiów (w ramach serii „Komparatystyka polska. Tradycja i współczesność”),
poświęconych takim tematom czy raczej
właśnie „ideom” jak, między innymi,
Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość
i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń
(2007), Oblicza Narcyza: obecność autora
w dziele (2008), Persefona, czyli dwie
strony rzeczywistości (2010) czy – w tomie
ostatnim – Mnemosyne. Pamięć jako źródło dzieła sztuki (2016). Przyjęta przez
prof. Marię Korytowską formuła metodologiczna wyodrębnia czytelnie swoistość

przedmiotu komparatystyki literaturoznawczej, odróżniając ją, z jednej strony,
od szeroko pojętej poetyki i retoryki historycznej, z drugiej zaś – od literaturoznawstwa „narodowego”, etnocentrycznego,
którego zresztą w tak radykalnie tradycyjnej formule (jak w określeniach „barok
polski” czy „romantyzm w Polsce”) uprawiać się nie da. Paradoksalnie zarazem,
w przyjętej przez Marię Korytowską autorskiej formule komparatystyki widziałbym zarysowany (bodaj implicite) projekt
powrotu do filologii „holistycznej”, czyli
niczym nieograniczonej wiedzy o kulturze
(także literackiej), takiej, jaką uprawiano
w Aleksandrii mniej więcej w III wieku
przed Chrystusem, a którą za naszych
czasów rozpoznajemy w książkach, między innymi, Isaiaha Berlina czy Francisa
George’a Steinera. Chcę zatem stwierdzić
z przekonaniem, że Maria Korytowska
ocaliła współczesną formułę komparatystyki jako swoistej metodologicznie wiedzy
o literaturze, odważnie demontując i ignorując jej wzorce anachroniczne i dysfunkcjonalne, zastępując je natomiast modelem
literaturoznawstwa porównawczego bezgranicznego czy raczej ponadgranicznego.
Tym stwierdzeniem powracam zarazem do
charakterystyki etosu, czyli „charakteru”
Jubilatki, o którym wspomniałem na wstępie. Otóż przychodzi mi na myśl określenie
„etos agonistyczny”, czyli „charakter waleczny”, „wojowniczy”. Posłużył się nim
Jacob Burckhardt w swojej monumentalnej
Griechische Kulturgeschichte, rozpoznając
ten model charakteru u bohaterów Homera
– Achillesa i Hektora, a także ideał homeryckiej paidei, czyli wzorca wychowawczego, którego celem było uformowanie
człowieczeństwa doskonałego. Otóż Burckhardt przytaczał dla ilustracji charakteru
agonistycznego słowa wypowiedziane do
Achillesa, którymi jego ojciec Peleus napominał go, „by przewagami się wsławiał,
najlepszy był zawsze ze wszystkich” (Iliada XI, 772, przekł. I. Wieniewskiego) – αἰὲν
ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων.
Myślę, że, nie ujmując w niczym wdzięku
prawdziwej damy naszej Jubilatce, można
– dostrzegając w jej osobowości ową szlachetną wojowniczość i waleczność – także
i do niej skierować to samo życzenie: „niech
przewagami się wsławia, najlepsza zawsze
ze wszystkich”.

Andrzej Borowski
Tekst laudacji wygłoszonej na cześć
prof. Marii Korytowskiej; 7 grudnia 2017

MEDAL MERENTIBUS I PAMIĄTKOWA KSIĘGA
DLA PROFESORA WACŁAWA URUSZCZAKA
P

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręcza medal Merentibus prof. Wacławowi Uruszczakowi;
15 stycznia 2018

Wiele z tych prac publikowanych było
za granicą: w Belgii, Francji, Holandii,
Stanach Zjednoczonych, Watykanie i we
Włoszech. Znaczna ich część została napisana po francusku i niemiecku. Wszystkie jednak łączy to, że zachowują cały
czas aktualność badawczą. Z uwagi na
upływ wielu lat od chwili publikacji były
one niekiedy niedostępne dla polskiego
czytelnika.
Uroczysta prezentacja i wręczenie księgi odbyło się podczas uroczystości mającej

miejsce 17 listopada 2017 w Collegium
Maius. Uświetnili ją licznie zgromadzeni
goście, wśród których znaleźli się rektor
prof. Wojciech Nowak oraz prorektor prof.
Dorota Malec, ale także dziekan Wydziału
Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
w Tuluzie prof. Philippe Nelidoff, prof.
Laurent Waelkens z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven oraz prof. Bohumil Jirousek z Uniwersytetu Południowoczeskiego
w Czeskich Budziejowicach. Uroczystości
przewodniczył dziekan Wydziału Prawa

Fot. Anna Wojnar

rofesor Wacław Uruszczak, zasłużony
badacz historii prawa polskiego i prawa kościelnego, obchodził na przełomie
2017 i 2018 roku pięćdziesięciolecie
pracy naukowej, którą rozpoczął wydaniem pierwszych artykułów naukowych
(O genezie i dacie statutu krakowskiego
Władysława Jagiełły, publikowanego
w tomie XX „Czasopisma Prawno-Historycznego”, oraz – wspólnie z Stefanem K.
Rzoncą – artykułu Najdawniejszy zbiór
systematyczny prawa polskiego z końca
XV w. – publikowanego w tomie XXI
„Czasopisma Prawno-Historycznego”).
Rocznica ta zbiegła się z opuszczeniem
przez profesora, w związku z przejściem
na emeryturę, stanowiska kierownika
dwóch jednostek Wydziału Prawa i Administracji: Zakładu (wcześniej Katedry)
Prawa Kościelnego i Wyznaniowego, którą
kierował przez 25 lat, oraz Katedry Historii
Prawa Polskiego, której kierownikiem był
przez ostatnie 20 lat.
Z tej okazji grono współpracowników
i uczniów Profesora przygotowało monumentalną, bo liczącą prawie 550 stron,
księgę Opera historico-iuridica selecta,
zawierającą wybór trzydziestu dziewięciu
prac Profesora z zakresu prawa kanonicznego, prawa wyznaniowego i nauki prawa
z okresu 50 lat jego działalności naukowej.

Uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej prof. Wacławowi Uruszczakowi odbyła się w auli Collegium Maius; 17 listopada 2017
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wpływem prof. Uruszczak zainteresował
się historią prawa kanonicznego, dzieląc
między nią a historię prawa polskiego
(zwłaszcza historię staropolskiego parlamentaryzmu) swoje dokonania naukowe.
Drugim był prof. André Gouron († 2009),
profesor i dziekan Wydziału Prawa i Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu w Montpellier. Pod jego kierunkiem młody doktor
Uruszczak pracował w drugiej połowie
lat 70. we Francji, prowadząc ćwiczenia
na montpellierskim uniwersytecie. ZwiązProf. Wacław Uruszczak w gronie uczniów i współpracowników; Stuba Communis, 17 listopada 2017
kom prof. Gourona z Uniwersytetem
Jagiellońskim jest też poświęcony jeden
i Administracji prof. Jerzy Pisuliński. Uruszczakowi, nie tylko jako badaczowi – z tekstów publikowanych w księdze OpeOprócz gości zagranicznych obecni byli znawcy historii prawa i prawa kanonicznego, ra historico-iuridica selecta. Ostatnim
przedstawiciele wszystkich polskich więk- ale także długoletniemu adwokatowi czy wspomnianym przez Profesora mistrzem
szych ośrodków akademickich, specjaliści autorowi publikacji z zakresu prawa ubezpie- był Juliusz Bardach († 2010), wieloletni
z dziedziny historii prawa i prawa kościel- czeń. Profesor Lewandowska-Malec swoją profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
nego, a także wielu krakowskich przedsta- przemowę zakończyła słowami Sørena który jednak pracę doktorską przygotowywicieli nauki prawa i praktyki prawniczej. Kierkegaarda: Są ludzie, którym ordery wał, podobnie jak kilkadziesiąt lat później
Ci zaś, którzy nie mogli przybyć, nadesłali przynoszą zaszczyt, i ludzie, którzy przynoszą prof. Uruszczak, pod kierunkiem prof.
listy gratulacyjne. Z uwagi jednak na ich zaszczyt orderom, dodając przy tym, że prof. Adama Vetulaniego w Krakowie. Profeliczbę i ograniczenia czasowe niemożliwe Wacław Uruszczak z pewnością należy do sor Bardach kierował monumentalnym
było ich odczytanie. Uroczystość była tej drugiej grupy.
opracowaniem dziejów polskiego Sejmu,
także okazją do wręczenia prof. UruszProfesor w swojej mowie wspomniał w którym to opracowaniu istotny udział
czakowi Medalu Rektora Uniwersytetu trzech mistrzów. Pierwszym z nich był miał prof. Uruszczak. Temat ten zresztą był
w Czeskich Budziejowicach, przyznanego promotor pracy magisterskiej i doktorskiej ściśle związany z pracą habilitacyjną Profeza długoletnią pracę dydaktyczną oraz prof. Adam Vetulani († 1976). To pod jego sora – Sejm walny koronny 1506–1540, za
rozwijanie współpracy między
którą (oprócz stopnia naukowego
oboma uniwersytetami.
doktora habilitowanego) Jubilat
Sama uroczystość poprzedzona
otrzymał również Nagrodę Mibyła mszą świętą w akademickiej
nistra Szkolnictwa Wyższego
kolegiacie św. Anny, co stało się
i Techniki oraz Nagrodę im.
okazją do przypomnienia, że w tej
Joachima Lelewela I Wydziawłaśnie świątyni przed ponad
łu PAN. Tej drugiej jednak nie
czterdziestu laty Barbara i Wacław
odebrał, gdyż przeszkodziło mu
Uruszczakowie zawarli związek
wprowadzenie stanu wojennego
małżeński.
(uroczystość zaplanowana była
Profesor Uruszczak miał okana 14 grudnia 1981). Wątek związję wystąpić w stroju orderowym
zany z historią Sejmu polskiego
papieskiego Orderu św. Sylwejest przy tym o tyle znaczący, że
stra, którego komandorią został
w tym roku obchodzić będziemy
uhonorowany w 2016 roku przez
550-lecie jego istnienia. Ustalenie
papieża Franciszka. Z papieskim
tej daty jest zaś wynikiem prac
odznaczeniem wiąże się także
prof. Uruszczaka, któremu udało
fakt nadania tytułu szlacheckiego,
się obalić istniejące od czasów
ale, jak zauważył prof. Uruszczak
Adolfa Pawińskiego przekonaw swojej przemowie, już od czanie, że początek historii polskiesów przywileju Zygmunta Starego
go dwuizbowego Sejmu można
profesorom krakowskiej Alma
datować dopiero na rok 1493.
Mater przysługuje dziedziczne
Reinterpretacja kroniki Długosza
szlachectwo.
doprowadziła prof. Uruszczaka do
Laudację wygłosiła obecna
przyjmowanej coraz powszechniej
kierownik Katedry Historii Prawa
tezy, że historia polskiego Sejmu
Polskiego dr hab. Izabela Lewanjest o co najmniej ćwierć wieku
dowska-Malec, profesor UJ, poddłuższa, niż do tej pory uważano.
kreślając wielość płaszczyzn, na
Dostojny Jubilat wspomniał też
List gratulacyjny od rektora Uniwersytetu Południowoczeskiego
których przyszło pracować prof.
w Czeskich Budziejowicach
o swojej roli w dziele rozbudo-
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wy budynku Szpitala Uniwersyteckiego
mieszczącego się przy ul. Skawińskiej oraz
odnowieniu kultu świętego Iwo Hélory, patrona prawników, w którego sprowadzeniu
relikwii z Bretanii do Krakowa w 2010 roku
Profesor brał bardzo istotny udział (więcej
na ten temat w artykule Mistrz i uczeń,
„Alma Mater” nr 128).
Miłym punktem spotkania okazały się
podziękowania, gratulacje i powinszowania
składane Jubilatowi przez licznie zgromadzonych uczniów, współpracowników,
kolegów i innych gości przybyłych na
uroczystość.
W uznaniu zasług prof. Wacława
Uruszczaka na polu organizacyjnym,
dydaktycznym i naukowym Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu
31 maja 2017 podjął uchwałę o odznaczeniu go medalem Merentibus. Wręczenie
tego prestiżowego wyróżnienia odbyło się
podczas uroczystego posiedzenia Senatu
15 stycznia 2018 w auli Collegium Maius.
Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się członkowie rodziny, przyjaciele,
współpracownicy i uczniowie Profesora.
Jak zauważył rektor prof. Wojciech
Nowak, Uniwersytet Jagielloński ściśle
przestrzega zwyczaju, zgodnie z którym
doktoraty honoris causa przyznawane są
tylko osobom niebędącym jego absolwentami. Wysokim zaszczytem, którego może
dostąpić absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest właśnie medal Merentibus.
Choć przeznaczony w zasadzie dla osób lub
instytucji niebędących pracownikami Uniwersytetu, to jednak – wyjątkowo – może
zostać przyznany także im.
Profesor Uruszczak, otrzymując medal,
dołączył do nielicznego grona profesorów
Wydziału Prawa i Administracji (do którego
należą prof. Stanisław Waltoś oraz prof.
Stanisław Grodziski) wyróżnionych w ten
szczególny sposób.

Prof. Wacław Uruszczak podczas uroczystości w auli Collegium Maius; 15 stycznia 2018

Laudację na cześć Profesora wygłosiła
prorektor Uniwersytetu prof. Dorota Malec,
która znaczną część swojego wystąpienia
poświęciła wkładowi prof. Uruszczaka
w rozbudowę budynku II Kliniki Immunologii i Chorób Wewnętrznych UJ CM,
kierowanej wówczas przez prof. Andrzeja
Szczeklika. Prorektor Malec podkreśliła,
że dzieła prof. Uruszczaka zawsze cechowało nowatorstwo i świeżość spojrzenia.
Charakterystyczne było to zarówno dla
pierwszych prac, wśród których wymieniła
tę z 1972 roku poświęconą użyciu komputera w badaniach z zakresu dekretystyki, jak
i tę nowszą, z 2017 roku, w której udało się
prof. Uruszczakowi przekonująco dowieść,
że pierwszy Sejm Walny odbył się w 1468
roku.
Profesor Uruszczak pochodzi z rodziny
o tradycjach rzemieślniczych, zapoczątkowanych przez jego dziadka – Grzegorza
Uruszczaka, który po pierwszej wojnie
światowej przybył do Podgórza spod
Sambora. Rozpoczął wtedy działalność

brązowniczą i złotniczą, notabene kontynuowaną do dziś przez przedstawicieli
rodziny Profesora. W swoim wystąpieniu
Profesor wspomniał, że cechą, którą wyniósł z domu rodzinnego, była pracowitość,
wyróżniająca jego rodziców. Trudności
związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej w okresie Polski Ludowej,
związane z postawą ówczesnych władz, zaważyły na tym, że ojciec Profesora – Marian
Uruszczak – nie nalegał, aby syn przejął
po nim rodzinną tradycję. Znakomite wyniki w nauce i szczególne zainteresowanie
historią zdecydowały o wyborze prawa.
Wybór krakowskiego uniwersytetu był zaś
oczywisty. Jak wspomniał prof. Uruszczak,
wszystko, co czynił w nauce, czynił dla dobra i pożytku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uroczystość zakończył toast wzniesiony przez uczestników ku czci uhonorowanego.

Jakob Maziarz

Katedra Historii Prawa Polskiego
Wydziału Prawa UJ

HISTORIA PRAWA POLSKIEGO JAKO ELEMENT KULTURY NARODOWEJ
P

rofesor Wacław Uruszczak należy
do grona najwybitniejszych polskich
i europejskich uczonych, historyków
państwa i prawa, jest człowiekiem wielce
zasłużonym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. [...]
Urodził się w 1946 roku w Krakowie,
w rodzinie znanych brązowników-złotników, zasłużonych dla miasta i jego

uniwersytetu. Ojciec Profesora, Marian
Uruszczak, był, między innymi, twórcą
kopii berła rektorskiego z początków XV
wieku.
Z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim związane było całe życie prof. Uruszczaka: po ukończeniu
III Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął
w 1964 roku studia prawnicze na Wydziale

Prawa i Administracji UJ, gdzie zdobywał
i poszerzał swą wiedzę, uczestnicząc
w seminariach z historii prawa i ustroju
u prof. Adama Vetulaniego, a także z prawa cywilnego u Jana Gwiazdomorskiego
i Jana Góreckiego.
Zainteresowania naukowe i temperament badawczy skierowały go jednak
wyraźnie już podczas studiów w stronę
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Laudację wygłasza prorektor UJ prof. Dorota Malec Goście zgromadzeni w auli Collegium Maius; 15 stycznia 2018

nej Polsce, dzieje europejskiej kultury
prawnej, prawo kanoniczne, współczesne
prawo wyznaniowe. Profesor Wacław
Uruszczak jest także zasłużonym edytorem
źródeł prawa, w tym wyjątkowo cennej
serii wydawniczej konstytucji sejmowych
oraz ksiąg sądowych, autorem wielu
opracowań o charakterze popularnonaukowym i popularnym, tłumaczem literatury
pięknej. Doskonały warsztat naukowy,
szerokie zainteresowania i nowatorstwo
cechują wszystkie jego prace, za przykład niech posłuży osiągnięcie ostatnie:
przesunięcie w istotny sposób chronologii
dziejów Sejmu polskiego, i jedna z pierwszych prac (z 1972 roku): O zastosowaniu
komputerów w dekretystyce, uznająca zna-

Fot. Anna Wojnar

zagadnień historycznoprawnych, na co wywarł wpływ jego wielki mistrz naukowy –
prof. Adam Vetulani, uważający Wacława
Uruszczaka za swego ostatniego ucznia.
Jeszcze jako student przyszły profesor
opublikował pierwsze prace naukowe –
obchodziliśmy niedawno 50-lecie jego
pracy naukowej. Wkrótce powstawać
zaczęły kolejne opracowania, a ich liczba
obecnie zbliża się do 600. Wśród nich
znalazło się wiele dzieł, które weszły na
trwałe do kanonu nauk historycznoprawnych, wpływając na rozwój nauki w skali
polskiej i międzynarodowej.
Szerokie zainteresowania naukowe
Profesora obejmują dzieje parlamentaryzmu, dzieje kodyfikacji i prawa w daw-

Prof. Wacław Uruszczak w otoczeniu rodziny, przyjaciół i współpracowników
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czenie nowoczesnych technologii w pracy
naukowej na długo przed pojawieniem się
komputerów osobistych oraz internetu.
Publikuje w renomowanych wydawnictwach polskich i zagranicznych,
wnosząc istotny wkład do promowania
osiągnięć Uniwersytetu Jagiellońskiego
i nauki polskiej, do rozwoju nauki w Europie i świecie. Wyrazem uznania jego
pozycji są liczne cytowania w światowej
literaturze naukowej i podręcznikach,
członkostwo wielu uznanych międzynarodowych towarzystw naukowych oraz
wielokrotne Nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora UJ,
w tym Laur Jagielloński. Jest także
komandorem Orderu św. Sylwestra,
najwyższego odznaczenia papieskiego
przyznawanego osobom świeckim, oraz,
między innymi, współzałożycielem stowarzyszenia prawników Ars Legis im.
św. Iwo Helory – patrona prawników
(2004), organizacji pożytku publicznego,
świadczącej nieodpłatną pomoc prawną
potrzebującym.
Świetny wykładowca i wychowawca
wielu pokoleń prawników, promotor
licznych magistrów, doktorów, wykładał
z powodzeniem na wielu europejskich
uniwersytetach, między innymi Montpellier, Bordeaux, Limoges i Poitiers. Zajmuje od lat szczególną pozycję w nauce
europejskiej dzięki cennym inicjatywom
w zakresie organizacji życia naukowego,
w którym tak aktywnie uczestniczy. Odbywał liczne staże naukowe, między innymi
w Instytucie Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem i na Uniwersytecie
w Antwerpii, był profesorem wizytującym
uniwersytetów w Montpellier I, Limoges,
Bordeaux I, Poitiers, utrzymywał (i nadal

Gratulacje prof. Wacławowi Uruszczakowi składa prof. Franciszek Ziejka

W czasie, gdy wykonywał zawód adwokata,
przyczynił się także do odzyskania Domu
Gościnnego UJ przy ul. Floriańskiej.
Niesłabnący entuzjazm badawczy i wielkie zaangażowanie prof. Wacława Uruszczaka w różne formy działalności na rzecz
rozwoju nauki i dla dobra Uniwersytetu
przyniosły mu w ciągu dotychczasowej, kilkudziesięcioletniej pracy naukowej pozycję
niekwestionowanego lidera, a niezłomność
charakteru i zasady uczciwości naukowej,
których zawsze przestrzegał i które wpajał
swym uczniom, rolę autorytetu dla całego
środowiska. Dla współpracowników i kolegów z Katedry niezwykle ujmujące było,
jak mocno Profesor podkreślał i podkreśla
wagę i znaczenie w jego życiu rodziny: żony,
dzieci, wnuków.
Historia prawa polskiego – dyscyplina
naukowa prof. Wacława Uruszczaka, jest
nauką ukazującą rozwój prawa jako ważnego

elementu kultury narodowej. Jej ustalenia
mają wielkie znaczenie dla formowania
współczesnych postaw wobec prawa. Dzięki
pracom Profesora kontynuowane są najlepsze tradycje krakowskiej szkoły historii
prawa i ustroju, wielkich poprzedników: Michała Bobrzyńskiego, Stanisława Kutrzeby,
Adama Vetulaniego.
Jak podkreślał niejednokrotnie, w ślad za
św. Tomaszem z Akwinu, prawo to rozrządzenie rozumu dla dobra wspólnego, dokonane przez tego, komu została powierzona
troska o społeczność. I o tych wartościach
przypominał i przypomina w swych pracach
i działaniach.
Ad multos annos, Panie Profesorze!

Dorota Malec

prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Fragment tekstu laudacji wygłoszonej na cześć
prof. Wacława Uruszczaka; 15 stycznia 2018
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utrzymuje) kontakty naukowe z uniwersytetami w Liège, Leyden, Louvain, Perugii,
Berkeley. Jest redaktorem naczelnym
elitarnego, bardzo wysoko ocenianego
i cytowanego czasopisma historycznoprawnego „Krakowskie Studia z Historii
Państwa i Prawa”.
Kilka dat dokumentujących przebieg
kariery: 1964–1969 – studia prawnicze,
wkrótce potem aplikacja sądowa, 1975 –
doktorat, 1981 – habilitacja, tytuł profesora
w 1990 roku, kilkunastoletnie wykonywanie zawodu adwokata. Rozwojowi
naukowemu towarzyszyła bardzo aktywna
działalność dla macierzystego Wydziału
Prawa i całego Uniwersytetu.
W latach 1985–1986 pełnił obowiązki
dyrektora Instytutu Historycznoprawnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach
1988–1991 był zastępcą dyrektora tego Instytutu. W latach 1990–1994 pełnił funkcję
prodziekana ds. ogólnych Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni kierownik Katedry
Historii Prawa Polskiego oraz Zakładu
Prawa Kościelnego i Wyznaniowego. Na
przestrzeni lat zasiadał i aktywnie uczestniczył w pracach większości rektorskich
i senackich komisji.
Profesor Wacław Uruszczak położył
także ogromne zasługi dla rozwoju bazy
materialnej UJ poprzez udział w pozyskaniu przez Collegium Medicum UJ środków
finansowych, przyznanych przez rząd
Flandrii w latach 1993–1998 na budowę
i wyposażenie Centrum Badawczego Chorób Środowiskowych i Immunologicznych
II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ, kierowanej przez prof.
Andrzeja Szczeklika.
Program uruchomiony został z inicjatywy prof. Hermana Van Goethema, rektora
uniwersytetu w Antwerpii, zainspirowanego
przez prof. Wacława Uruszczaka, aby potencjalne środki skierować na potrzeby krakowskiej medycyny. Program realizowany był
na podstawie umowy zawartej przez rząd
Flandrii i Uniwersytet w Antwerpii, a w Krakowie funkcję koordynatora wykonywał
prof. Wacław Uruszczak, przez cztery lata
nadzorując postęp budowy i podejmując decyzje o wydatkowaniu belgijskich środków.
W ramach programu przekazano sumę
znacznie przekraczającą wartość 1 miliona dolarów, co umożliwiło budowę
laboratorium i modernizację kliniki przy
ul. Skawińskiej 8. Tym samym prof. Wacław
Uruszczak miał duży udział w rozbudowie
tej placówki, służącej całemu społeczeństwu.

Od prawej: prof. Wacław Uruszczak, prof. Andrzej Zoll i dr hab. Grzegorz Kowalski
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DOKTORAT HONORIS CAUSA
DLA PROFESORA HANSA-RUDOLFA TINNEBERGA

Fot. Anna Wojnar

Uroczystość wręczenia prof. Hansowi-Rudolfowi Tinnebergowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się 27 listopada 2017 w auli
Collegium Maius. Wydarzeniu przewodniczył rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Prof. Hans-Rudolf Tinneberg to niemiecki uczony z Uniwersytetu Justusa Liebiga
w Giessen. Jest cenionym w międzynarodowym środowisku badaczem związanym przede wszystkim z położnictwem i ginekologią. Od kilkunastu lat współpracuje z Katedrą Ginekologii i Położnictwa UJ CM.

Łaciński tekst dyplomu odczytał dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM
prof. Maciej Małecki
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Prof. Hans-Rudolf Tinneberg w Collegium Maius

WYBITNY ZNAWCA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ
P

Anna Wojnar

rofesor Hans-Rudolf Tinneberg ma na jęło współpracę z firmą Storz, która jest drze. Aktywność naukowa, dydaktyczna
swoim koncie szczególne osiągnięcia producentem sprzętu endoskopowego i organizacyjna prof. Tinneberga, a także
związane z badaniem zagadnień prokre- najwyższej jakości. Dzięki Profesorowi szeroka współpraca z Katedrą Ginekologii
acji, endometriozy i chirurgii endoskopo- szkoła endoskopii utworzona przy naszej i Położnictwa UJ CM była powodem dewej. Należy również przypomnieć o jego Katedrze została bezpłatnie wyposażona cyzji władz Uczelni o uhonorowaniu prof.
badaniach dotyczących diagnostyki wczesnej ciąży, a zwłaszcza
o rozwoju metody wykrywania
wczesnej ciąży za pomocą czynnika wczesnej ciąży, który pojawia
się we krwi w okresie poprzedzającym implantację zarodka
jako efekt interakcji organizmu
matki i płodu. Profesor przyczynił się także do rozwoju badań
nad wpływem zanieczyszczenia
środowiska na układ rozrodczy.
Udowodnił w nich, że stężenie
dioksyn i polichlorowanych bifenyli jest dwukrotnie wyższe
w płynie pęcherzykowym niż
w surowicy.
W swoich badaniach naukowych nad endometriozą prof.
Tinneberg opracował oryginalną
teorię powstawania endometriozy i wyjaśnił mechanizm
implantacji jej komórek oraz
ustalił klasyfikację endometriozy
głęboko naciekającej. Jako uczeń Rektor UJ prof. Wojciech Nowak składa gratulacje nowemu doktorowi honoris causa UJ
prof. Kurta Semma, wybitnego prof. Hansowi-Rudolfowi Tinnebergowi
uczonego i praktyka ginekologii
endoskopowej, prof. Tinneberg osobiście w najwyższej jakości sprzęt do endosko- Tinneberga tytułem doktora honoris causa
zaangażował się w zastępowanie niektó- pii. Szkoła prowadzi regularne szkolenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
rych form tradycyjnych operacji przez z endoskopii dla lekarzy z całej Polski.
Profesor Hans-Rudolf Tinneberg
zabiegi endoskopowe i zmodyfikował
Warto też wspomnieć, że prof. Tinne- urodził się w 1950 roku w Kilonii. Jest
wiele operacyjnych technik endoskopo- berg współorganizował polsko-niemiec- żonaty i ma troje dzieci. Studiował
wych. Należy również zwrócić uwagę na kie sympozjum, w którym uczestniczyli medycynę na Uniwersytecie w Kilonii
współpracę prof. Tinneberga z Katedrą najwybitniejsi ginekolodzy z Polski w latach 1969–1975. W roku 1978 roku,
Ginekologii i Położnictwa UJ CM.
i z Niemiec. Głównymi zagadnieniami po zaprezentowaniu pracy Einfluß einer
Za najważniejsze należy uznać wspól- omawianymi w jego trakcie była endome- Sensibilisierung gegen Spermatozone osiągnięcia badań zależności między trioza i rak piersi. Co więcej, kilku naszych enantigene im zellulären System auf die
zanieczyszczeniem środowiska a repro- specjalistów przeszło szkolenie w tym Fertilitätsrate der Maus, przygotowanej
dukcją. To dzięki nim ośrodek krakowski zakresie w klinice prof. Tinneberga. Dzię- pod kierunkiem prof. Liselotte Mettler,
dołączył do międzynarodowej sieci badań ki korzystnym warunkom finansowym uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
toksykologicznych. Profesor Tinneberg mogli oni także bezpłatnie uczestniczyć W latach 1978–1979 otrzymał stypendium
szkolił pracowników Collegium Medi- w specjalistycznych kursach w Giessen naukowe na Uniwersytecie Newcastle
cum w technikach laparoskopowych, i w innych ośrodkach w Niemczech, w Australii, gdzie kontynuował badania
znajdujących zastosowanie, między a także w Zurychu i Genewie. Należy też z zakresu immunologii rozrodu. Po powroinnymi, w leczeniu raka szyjki macicy docenić naukowy nadzór prof. Tinneberga cie do Kilonii doskonalił swoje naukowe
i nowotworów endometrium. To dzięki nad nowo utworzonym Centrum Onco- i kliniczne umiejętności pod kierunkiem
Profesorowi Collegium Medicum pod- fertility, działającym przy naszej Kate- prof. Kurta Semma.
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Od prawej: prof. Hans-Rudolf Tinneberg, rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz dziekan Wydziału Lekarskiego
UJ prof. Maciej Małecki

badania nad wpływem zanieczyszczenia
środowiska na zdrowie reprodukcyjne.
W 2002 roku uzyskał tytuł profesora
zwyczajnego oraz objął Klinikę Położnictwa i Ginekologii na Uniwersytecie
w Giessen, gdzie pracuje do dziś. W 2000
roku z inicjatywy prof. Tinneberga powstał
niemiecko-tajski ośrodek szkoleniowy
chirurgii endoskopowej w Bangkoku.
Zarówno szkoła endoskopii w Giessen,
ciesząca się uznaniem w Niemczech
i w Europie, jak i osiągnięcia naukowe
Profesora zostały zauważone i docenione
przez Uniwersytet w Pecsu na Węgrzech,
który przyznał prof. Tinnebergowi tytuł
doktora honoris causa.
Profesor Tinneberg jest członkiem wielu towarzystw naukowych, między innymi
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe, International Society
of Enviromental Medicine, International
Society for Gynaecologic Endoscopy,
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (honorowy członek) oraz Hungarian
Society of Obstetrics and Gynaecology.
Ponadto był członkiem redakcji pisma
naukowego „Fertilität”, prezesem Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Endoskopie
i członkiem zarządu Deutsche Gesellschaft
für Reproduktionsmedizin. Profesor Tinneberg jest autorem i współautorem 136
prac naukowych, z których większość
została opublikowana w renomowanych
czasopismach naukowych.

Antoni Basta
Kazimierz Pityński

Klinika Ginekologii i Onkologii UJ CM

W 1988 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale
Medycznym Uniwersytetu w Tybindze
na podstawie rozprawy pod tytułem Pregnancy Factor beim Menschen. W 1992
roku rozpoczął pracę jako wykładowca
i dyrektor oddziału zapłodnienia pozaustrojowego w Klinice Położnictwa
i Ginekologii w Tybindze, kierowanej
przez prof. Hansa Hirscha. Następnie,
w 1993 roku, Profesor zrezygnował
z dotychczasowych obowiązków na
rzecz kierowania oddziałem położnictwa
i ginekologii szpitala w Bielefeld-Rosenhöhe, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł
naukowy profesora nadzwyczajnego.
Tam też stworzył ośrodek szkoleniowy
operacji endoskopowych i regionalny
ośrodek teratologii, w którym prowadził
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Tekst laudacji wygłoszonej na cześć
prof. Hansa-Rudolfa Tinneberga; 27 listopada 2017

Fot. Anna Wojnar

Gratulacje składa prorektor UJ prof. Tomasz Grodzicki

Prof. Hans-Rudolf Tinneberg podczas przemówienia w Collegium Maius

ODESZLI...
OBDARZONA MĄDROŚCIĄ I PIĘKNYM DUCHEM
Wspomnienie o prof. Annie Drzewickiej
(30 marca 1932 – 12 stycznia 2018)

Z

e wzruszeniem przychodzi nam pisać
to wspomnienie, ponieważ odszedł
ktoś bardzo ważny dla nas i dla Uniwersytetu, wybitny naukowiec i dydaktyk, mistrzyni kilku pokoleń polskich romanistów.
Anna Drzewicka urodziła się w Przemyślu 30 marca 1932 jako jedyne, upragnione, długo wyczekiwane dziecko.
Jej ojciec był szanowanym przemyskim
adwokatem, matka zajmowała się domem.
Przed wybuchem wojny państwo Drzewiccy posiadali komfortowe mieszkanie
i poczucie bezpieczeństwa. Początkowe
lata dzieciństwa Anny były szczęśliwe, ale
z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej rozpoczął się czas ciągłego lęku o życie swoje i swych bliskich, z których wielu
zginęło z rąk niemieckiego okupanta.
Anna nie przerwała wówczas nauki. Po
ukończeniu szkoły podstawowej, już w nowej, choć ciągle trudnej rzeczywistości,
podjęła naukę w I LO w Przemyślu. Jak
wspominają jej żyjące jeszcze koleżanki,

Okładka książki Minstrele Maryi Panny:
starofrancuskie opowieści o cudach Matki Bożej

była wyjątkowo zdolna, więc
przeniesiono ją do wyższej
klasy. Maturę zdała w roku
1950 i zaraz potem udała się
na studia do Krakowa. Kraków
był dla niej jedynym miejscem
studiowania, z pewnością nie
mogła sobie wyobrazić innego,
zafascynowana urokiem miasta i mądrością Wszechnicy
Jagiellońskiej. Wybór padł
na filologię romańską, którą
studiowała w trybie dwustopniowym, w latach 1950–1955.
Dodajmy, że Katedra Filologii
Romańskiej UJ mieściła się
wówczas w Collegium Novum.
To tam, w cieniu neogotyckich
arkad i łuków oraz katedry
swojego mistrza przygotowała
pracę magisterską. Mistrzem
tym, który uformował ją na
całą drogę uniwersytecką, był Prof. Anna Drzewicka
prof. Zygmunt Czerny, uczeń
Josepha Bédiera (uczestniczył w jego wiada o dobrych znajomych, że powraca
seminarium w Collège de France). Także z dalekiej podróży, gdzie spotkała Rolanpod jego kierunkiem, w trakcie studiów da, Oliwiera, Karola, Turpina, Wilhelma
doktoranckich (był to wówczas tzw. staż czy Wiwiana. Przenosiła nas do innego
aspirancki), powstała jej rozprawa doktor- świata – do świata wielkich bohaterów
ska, poświęcona starofrancuskiej epopei i wielkich wartości: przyjaźni, poświęrycerskiej (Études sur la composition cenia, męstwa, wierności, przebaczenia.
des plus anciennes chansons de geste Był to świat bardzo wymagający, ale jego
françaises [Studia nad kompozycją naj- piękno zachwycało.
dawniejszych epopei starofrancuskich]),
Drugim obszarem jej zainteresowań
obroniona w 1960 roku.
było przekładoznawstwo, teoria przekładu
Profesora Czernego wspominała czę- literackiego, jego historia, w kontekście
sto, do końca życia. Pozostała też wierna poezji, czemu dała wyraz w swojej rozeposowi i etosowi rycerskiemu: dość prawie habilitacyjnej Z zagadnień techniki
przypomnieć Starofrancuską epopeję tłumaczenia poezji. Studia nad polskimi
rycerską: szkice (PWN, Warszawa 1979) – przekładami liryki francuskiej w antoloksiążkę do dzisiaj czytaną przez specjali- giach z lat 1899–1911. Książka ukazała się
stów i studentów, napisaną w niezwykle w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu
barwny sposób, czy Pieśń o Rolandzie Jagiellońskiego” w roku 1971, kolokwium
w jej mistrzowskim opracowaniu (Zakład habilitacyjne odbyło się w listopadzie
Narodowy im. Ossolińskich, „Biblioteka tego samego roku. Zajmowała się jednak
Narodowa”, Wrocław 1991). Bohaterowie nie tylko dawną poezją. Przypomnijmy
tych utworów byli dla niej z krwi i kości, tutaj opracowany przez nią Wybór poezji
prawdziwi. Czytając jej książki i słuchając Paula Verlaine’a, zawierający jej własne
jej wykładów, miało się wrażenie, że opo- tłumaczenia niektórych wierszy (Zakład
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Prof. Anna Drzewicka

Narodowy im. Ossolińskich, „Biblioteka
Narodowa”, Wrocław 1980). Nie była
jedynie teoretykiem przekładu – była
także tłumaczem literackim najwyższych
lotów, zarówno na język polski, jak i na
francuski. W tym miejscu warto przywołać
jej książkę Minstrele Maryi Panny: starofrancuskie opowieści o cudach Matki Bożej
(Dębogóra 2010) czy Plaintes amères (Poznań–Dębogóra 2016) – kunsztowny przekład na język francuski Gorzkich żalów,
oparty na pierwszej edycji tego arcydzieła
z 1707 roku, którego jedyne dwa znane
dziś rękopiśmienne egzemplarze przechowywane są w bibliotece klasztoru sióstr
karmelitanek bosych pod wezwaniem św.
Teresy i św. Jana od Krzyża „na Wesołej”
w Krakowie. Niebawem światło dzienne
ujrzy antologia przełożonej przez nią na
język francuski polskiej poezji sarmackiej
(XVI–XVIII w.), opatrzona wstępem i komentarzem Jacka Kowalskiego.
Wielką miłością darzyła teatr starofrancuski. W 1998 roku opublikowała monografię Skupienie i zabawa. Twórczość dramatyczna w średniowiecznej Francji do końca
XIII wieku (Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego). Rozpoczyna ją w niezwykle sugestywny sposób: Jest wczesny ranek.
Wnętrze wysokiej nawy zalega mrok. Z rozjaśnionego migotem świec centrum kościoła,
z prezbiterium, płynie niespiesznym strumieniem jednostajna, chóralna recytacja.
Wspólny głos braci wznosi się, zatrzymuje,
opada, chór odpowiada chórowi. Jutrznia.
12 stycznia 2018 wieczna jutrznia rozpoczęła
się dla niej samej.
Pani Profesor była autorką wielu tekstów naukowych opublikowanych w naj-
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lepszych czasopismach specjalistycznych
Europy, także w „Romanii” (założonej
przez Gastona Parisa i Paula Meyera) –
najstarszym i najważniejszym piśmie mediewistycznym, poświęconym literaturom
i językom krajów romańskich (dzisiaj
niepunktowanym). W 2012 roku ukazał
się zbiór artykułów napisanych przez nią
w latach 1974–2008: „Volez oïr...”. Etudes
sur la littérature française du Moyen Âge
(„Volez oïr...”. Studia nad literaturą francuską średniowiecza) (Kraków, Księgarnia
Akademicka), obrazujący różnorodność
jej zainteresowań badawczych. Wszystkie
jej publikacje charakteryzuje niezwykła
kompetencja i kunsztowność językowa –
posiadała wielki talent literacki (pewnego
razu wyznała, że czasem żałuje, że nie
zajęła się powieściopisarstwem).
Była bardzo obecna w świecie nauki,
o czym świadczą jej trwałe przyjaźnie
naukowe z czołowymi uczonymi Europy,
głównie mediewistami, wśród nich Madeleine Tyssens (Uniwersytet w Liège),
Martine i Claude Thiry (Uniwersytety
w Liège i Louvain-la-Neuve), Herman
Braet i Pascale Dumont (Uniwersytet
w Antwerpii), Charles Mazouer (Uniwersytet w Bordeaux), Michel Zink (Sorbona,
Collège de France, obecnie sekretarz
generalny Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, stanowiącej, obok
Akademii Francuskiej, część Institut de
France) i wielu innych. Na wieść o jej
śmierci prof. Braet napisał: Poruszony
wiadomością o odejściu tej, która była
wielką damą studiów mediewistycznych
w Polsce, proszę, by przekazać koleżankom i kolegom moje wyrazy współczucia.
Anna Drzewicka wyróżniała się subtelnością i przejrzystością swoich prac,
a jeszcze bardziej jakością tych, w których
formowaniu brała udział.
Ale dla nas Anna Drzewicka to głównie NASZ nauczyciel. Była promotorem
naszych doktoratów. Wśród jej uczniów
i wychowanków znajdują się: prof. Regina Bochenek-Franczakowa (pierwsza
doktorantka Pani Profesor), prof. Wacław
Rapak (obecnie dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UJ), prof. Jerzy Brzozowski, dr hab. Barbara Marczuk-Szwed, dr
Joanna Gorecka-Kalita, dr Antoni Bartosz
(dziś dyrektor Muzeum Etnograficznego
w Krakowie) i inni, także piszący te słowa. Nie była jedynie naszym opiekunem
naukowym, była prawdziwym mistrzem,
kształtowała nas dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i dla mądrości.

Należy podkreślić, że Pani Profesor
zawsze miała bardzo pozytywny stosunek
do ludzi, o każdym wyrażała się życzliwie,
potrafiła go trafnie scharakteryzować
w kilku słowach. Posiadała tę rzadką dziś
cechę, jaką jest dyskrecja, także wielki takt
i prawdziwą skromność. Była człowiekiem
głębokiej wiary, spójnym i konsekwentnym w swych poglądach, twórczości
i działaniu. Nigdy nie ukrywała, że Bóg
jest dla niej na pierwszym miejscu. Z tej
perspektywy patrzyła na drugiego człowieka i właśnie dlatego patrzyła na niego
dobrze, z nadzieją. Uczestniczyła w wielu
wydarzeniach naszego życia, w naszych
ślubach, w ich miesięcznicach, potem
w rocznicach, w uroczystościach chrztu
naszych dzieci. Pocieszała w chwilach
trudnych i radowała się z naszych sukcesów. Było w niej coś, co promieniowało ciepłem, skupieniem i ciszą. Miała
szczególny dar gromadzenia wokół siebie
ludzi, zwłaszcza młodych duchem. Często
odwiedzaliśmy jej maleńkie mieszkanie
przy ul. Słomianej, gdzie czekała na nas
uśmiechnięta, zawsze gotowa wysłuchać
i doradzić. W takich rozmowach rysowały
się nowe pomysły na książki, sympozja czy
po prostu pomysły na życie. Później przenieśliśmy odwiedziny do szpitali i domów
seniora, a w końcu na intensywną terapię,
gdzie przez dwa dramatyczne tygodnie Pani
Profesor dawała nam ostatnią, milczącą

Okładka książki Plaintes ameres

lekcję – tym razem spotkania z tajemnicą
przechodzenia na drugi brzeg, do innego
świata. Całe życie poświęciła Uniwersytetowi. Nie założyła własnej rodziny, ale to
my wszyscy byliśmy jej rodziną.
Przez długie lata pełniła funkcję kierownika Zakładu Literatur Romańskich,
a w krótkim okresie była wicedyrektorem
Instytutu Filologii Romańskiej ds. studentów. Bardzo obchodził ją los studentów,
zwłaszcza w trudnych czasach komunizmu i stanu wojennego, kiedy dyskretnie, ale stanowczo i skutecznie potrafiła
stawać po stronie prawdy i wskazywać
drogę. Pewnego razu rozmawialiśmy
o stypendiach socjalnych. Padło wówczas
pochopne stwierdzenie, że, być może,
są niepotrzebne, że, być może, istnienie
jedynie stypendiów naukowych bardziej
mobilizowałoby studentów do pracy. Pani
Profesor opowiedziała wtedy, jak to pewna
studentka oddała jej pożyczoną wcześniej
od niej książkę. W tejże książce znalazła
list pozostawiony przypadkiem przez tę

dziewczynę, która pisała do swojej matki:
Mamo, dostałam stypendium socjalne,
możesz teraz kupić sobie cytryny.
Świadczyła w swym życiu liczne dzieła
miłosierdzia, hojnie dzieląc się tym, co
miała. Nie przywiązywała wagi do pieniędzy.
Kiedy rozchorował się jej ojciec, wzięła
bezpłatny urlop, by udać się do Przemyśla
i móc opiekować się nim do końca. Trwało
to dwa lata. Podobnie w ostatnich latach
życia, chociaż trudno już jej było chodzić po
złamaniu biodra, opiekowała się w Przemyślu
dużo starszą od siebie kuzynką Niną. Także
z nią była do końca.
Żyła w cieniu krakowskich kościołów.
Szczególnie lubiła kolegiatę św. Anny,
gdzie przez pewien czas jej spowiednikiem
był przyszły biskup Jan Pietraszko, oraz
kościół ojców dominikanów. Jednak
głównym kościołem jej życia była
przemyska Archikatedra. Do Przemyśla
wracała często i z radością – tam, przy
ul. Katedralnej 12, w najstarszej części
miasta, był jej dom. Podczas mszy świętej

pogrzebowej proboszcz parafii archikatedralnej w Przemyślu ksiądz Mieczysław
Rusin, który znał ją dobrze, podkreślił, że
przez całe życie była związana z tą katedrą
i żyła w jej cieniu.
Profesor Anna Drzewicka zmarła, po
długich i ciężkich cierpieniach, 12 stycznia 2018. 18 stycznia jej ciało spoczęło
w rodzinnym grobowcu. Wielka polska
romanistka i wielki Człowiek. Prawa, szlachetna, solidarna, zawsze gotowa spieszyć
z pomocą, obdarzona mądrością i pięknym
duchem. Niech nam będzie wolno zacytować na zakończenie słowa napisane w dniu
pogrzebu przez Jacka Kowalskiego, jej
ucznia i bliskiego współpracownika:
Płacze Roland, płacze Oliwier, a Matka
Boża – daj to Boże! – przyjmuje ją do niebieskich orszaków.
Niech odpoczywa w pokoju!

Katarzyna Dybeł
Piotr Tylus

Instytut Filologii Romańskiej UJ

WSPOMNIENIE O PROFESORZE JANUSZU SONDLU
17

września 2017 zmarł w Krakowie
prof. Janusz Sondel. Przyjaciele
i współpracownicy przyjęli jego odejście
ze smutkiem, któremu towarzyszyły
poczucie wielkiej pustki, a także świadomość, że śmierć Profesora stanowi niepowetowaną stratę dla nauki. Jako uczniom
Pana Profesora jest nam niezwykle trudno
mówić i pisać o nim w czasie przeszłym.
Nie jest bowiem przesadą stwierdzenie,
że był dla nas jak ojciec, prawdziwy pater
familias, nie możemy się pogodzić z jego
odejściem.
Janusz Sondel urodził się 30 kwietnia
1937 we Lwowie jako syn Jana i Karoliny
Nowakówny. Od 1938 roku mieszkał w Bojanowie koło Rawicza, po wybuchu wojny
zmuszony był ukrywać się w okolicach
Krakowa. Zakończenie działań wojennych
umożliwiło rodzinie Sondlów powrót
do Bojanowa, lecz tylko na krótki okres,

ponieważ działalność antykomunistyczna
Jana Sondla wkrótce zmusiła rodzinę do
ponownego opuszczenia Wielkopolski
i poszukiwania nowego domu, tym razem
na Pomorzu. Stabilizacja przyszła dopiero
w 1950 roku, kiedy to Sondlowie zamieszkali w Bochni, gdzie Janusz Sondel ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Króla
Kazimierza Wielkiego. Tam też w 1956
roku założył drużynę harcerską. Jako miłośnik przyrody i pieszych wędrówek był
również czynnym działaczem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi
Bocheńskiej. Z tym miastem Profesor był
związany do końca życia. Nawet bowiem,
gdy mieszkał już w Krakowie, w swych
pracach jako miejsce swojej afiliacji zawsze
podawał Bochnię.
Profesor Janusz Sondel był legendą
krakowskiego fakultetu prawniczego.
Swoje pierwsze zatrudnienie w Katedrze

Archiwum rodzinne

(30 kwietnia 1937 – 17 września 2017)

Prof. Janusz Sondel
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z Ireną Kwiatkowską, przekładu na język
polski łacińskiego tekstu prawa chełmińskiego, tzw. rewizji nowomiejskiej (Jus
Culmense Emendatum), opublikowanego
w serii wydawnictw źródłowych Uniwer-

W roku 1972 doktor Janusz
Sondel uzyskał habilitację
na podstawie pracy Precarium w prawie rzymskim,
uhonorowanej Nagrodą
III stopnia Ministerstwa
Szkolnictwa Wyższego.
Widać więc, że jego wczesne zainteresowania dotyczyły w szczególności
rzymskiego i rzymsko-bizantyjskiego prawa obligaSpotkanie z Matką Teresą z Kalkuty z okazji nadania jej doktoratu cyjnego.
honoris causa UJ
Pod koniec lat 70.
Prawa Rzymskiego w charakterze zastępcy ubiegłego wieku prof. Sondel rozpoczął
asystenta otrzymał od prof. Wacława Osu- badania nad nowymi dla polskiej nauki
chowskiego jeszcze w czasie studiów, a za- zagadnieniami: nad znaczeniem i wpływaraz po ich ukończeniu, w wieku zaledwie mi prawa rzymskiego w kulturze prawnej
lat dwudziestu − został asystentem. Miało dawnej Polski oraz szczególną pozycją
to miejsce 1 czerwca 1957. Od tej pory tego prawa w dziejach Uniwersytetu. Ukonieprzerwanie przez pięćdziesiąt lat zgłębiał ronowaniem tych badań, prócz kilkudzietajniki prawa rzymskiego, na początku, jak sięciu artykułów publikowanych w kraju
sam o sobie pisał – z niemałym trudem. i za granicą, stały się monografie: Ze
Wysiłek ten przyniósł jednak nadzwyczajne studiów nad prawem rzymskim w Polsce
efekty. Dzisiaj możemy postawić Profesora piastowskiej, Studia nad prawem rzymskim
w panteonie najwybitniejszych historyków w Jus Culmense (w 750-lecie wydania
przywileju chełmińskiego), Elementy w reprawa rzymskiego.
27 listopada 1964 prof. Janusz Sondel wizjach prawa chełmińskiego: lidzbarskiej
uzyskał stopień doktorski na podstawie roz- (‘Jus Culmense Correctum’ – 1566 r.), noprawy o szczególnych rodzajach depozytu womiejskiej (‘Jus Culmense Emendatum’ –
w prawie rzymskim. Praca ta z inspiracji 1580 r.) oraz toruńskiej (‘Jus Culmense
starszego kolegi Henryka Kupiszewskiego Revisum – 1594 r.), Ze studiów nad prazostała wysłana na konkurs do Centro di wem rzymskim w Polsce w okresie OświeStudi Romanistici w Neapolu, gdzie uzy- cenia oraz Zawsze wierny. Uniwersytet
skała zaszczytny srebrny medal, a jej autor Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki.
nagrodę w wysokości 50 tysięcy lirów. Profesor Sondel dokonał również, wraz
Fot. Archiwum rodzinne

Mały harcerz; 1946

Zdjęcie rodzinne wraz z żoną Elżbietą oraz córkami Joanną i Karoliną
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sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jest także autorem, liczącego 1442 strony,
monumentalnego dzieła zatytułowanego
Słownik historii i tradycji Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Oprócz tych zasadniczych zainteresowań badawczych dorobek prof. Sondla
obejmuje również publikacje poświęcone
nauce prawa rzymskiego w świecie współczesnym, dziełom dawnych prawników,
a także cykl artykułów poświęconych
wybitnym uczonym z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Bonifacy Garycki, Rafał
Taubenschlag, Fryderyk Zoll st., Stanisław
Wróblewski czy Adam Vetulani). Nieobca
była również Profesorowi współczesna
problematyka prawna (którą zgłębiał,
prowadząc wykłady z prawa w turystyce
na Akademii Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz
w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej). Wśród opracowań,
które pozostawił z tego zakresu, na plan
pierwszy wysuwa się obszerne studium
Odpowiedzialność karna w turystyce.
Profesor był również wybitnym polskim
znawcą łaciny, ze szczególnym uwzględnieniem łaciny prawniczej. Wielość doświadczeń w tym zakresie skłoniła go do
opracowania Słownika łacińsko-polskiego
dla prawników i historyków, w którym zawarł terminologię prawną od starożytności

Fot. Dorian Jędrasiewicz

do czasów nowożytnych, z akcentem
na ewolucję znaczeniową poszczególnych wyrazów. W rezultacie powstało
niemające odpowiednika w literaturze
światowej, pomnikowe opracowanie,
obejmujące ponad 100 tysięcy haseł.
Co warte podkreślenia, jest ono efektem pracy jednego człowieka, a nie, jak
zazwyczaj, wieloosobowego zespołu.
Słownik ten przyniósł Profesorowi
w 1998 roku nagrodę Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, zwaną
„polskim Noblem”, a także Nagrodę
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Laur Jagielloński” oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia.
Przedstawiając w skrócie stanowi- Gabinet prof. Janusza Sondla z kolekcją sówek
ska i funkcje pełnione przez Profesora,
Historyczno-Prawnego, zaś w latach
należy wspomnieć kolejno o tytule
profesora nadzwyczajnego w roku 1983, 2003−2007 Katedrą Prawa Rzymskiego.
a po zmianie ustrojowej profesora zwy- Natomiast na AWF kierował Katedrą Poczajnego. W latach 1981−1987 pełnił lityki Turystycznej.
Na wielkie uznanie zasługuje również,
funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, natomiast w latach 1990−1993 trwające ponad 50 lat, zaangażowanie
prorektora UJ do spraw ogólnych. Od 2001 Profesora w kształcenie i wychowanie
roku był rektorem WSTiE w Suchej Be- kolejnych pokoleń studentów, wśród nich
skidzkiej. Zasiadał również w Komitecie swoich następców, którzy kontynuują rozNauk o Kulturze Antycznej PAN, Komi- poczęte przez niego badania. Prócz wykłasji Prawniczej PAU, Komisji Filologii dów kursowych oraz seminarium z prawa
Klasycznej PAU, redakcji „Czasopisma rzymskiego Profesor prowadził wykłady
Prawno-Historycznego”, a także Radzie monograficzne na temat roli prawa rzymProgramowej „Zeszytów Prawniczych” skiego w kształtowaniu europejskiej kulwydawanych przez Uniwersytet Kardy- tury prawnej oraz historii ustroju państw
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. starożytnych, a także, nieprzewidziane
W latach 1984−1987 kierował Zakładem w programie studiów, konwersatorium.
Prawa Rzymskiego w ramach Instytutu Był również nieformalnym opiekunem

Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, za co w 2005 roku nadało mu ono
tytuł honorowego członka Towarzystwa.
Został także wyróżniony odznaczeniami
państwowymi, w szczególności Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Nagrodą Ministra Edukacji I stopnia oraz
Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie
kultury.
Profesor Janusz Sondel wypromował
również 11 doktorów, był też recenzentem
w kilkunastu przewodach doktorskich,
habilitacyjnych i profesorskich.
5 marca 2015, podczas uroczystego
posiedzenia Senatu UJ w auli Collegium
Maius, miało miejsce odnowienie doktoratu Profesora. Wygłaszający wówczas laudację ksiądz prof. Antoni Dębiński, rektor
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, stwierdził, między innymi,
że prezentację osoby prof. Janusza Sondla
poczytuje sobie za zaszczyt, gdyż czyni ją
w odniesieniu do wybitnego znawcy prawa
rzymskiego, współtwórcy romanistyki polskiej, uczonego niestrudzenie ukazującego
ważność i znaczenie prawa rzymskiego jako
dyscypliny naukowej, ale także systemu
prawnego. Laudator wyraził również osobistą wdzięczność Profesorowi za wszelkie
dokonania w tym zakresie, które także dla
niego stanowiły niejednokrotnie inspirację
naukową.
My natomiast jesteśmy szczęśliwi
i dumni, mogąc nazywać się uczniami prof.
Janusza Sondla. Cześć Jego pamięci!

Łukasz Marzec
Tomasz Palmirski

Nagrody otrzymane przez prof. Janusza Sondla

Katedra Prawa Rzymskiego
Wydziału Prawa i Administracji UJ
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ
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Uczestnicy uroczystości

Fot. Adam Koprowski

20 grudnia 2017 społeczność akademicka Krakowa zebrała się w auli Collegium Novum na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym.
Na przedświąteczną uroczystość przybyli nie tylko członkowie władz rektorskich oraz Senatu UJ, ale także rektorzy krakowskich
szkół wyższych, przedstawiciele władz regionu i miasta oraz korpus dyplomatyczny. Gościem specjalnym był metropolita krakowski
abp Marek Jędraszewski. Wieczorne spotkanie urozmaiciło wspólne śpiewanie kolęd wraz z Zespołem Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak i abp Marek Jędraszewski

Fot. Adam Koprowski

Przemawia rektor UJ prof. Wojciech Nowak

Uczestnicy spotkania w auli Collegium Novum

Collegium Novum UJ; 21 grudnia 2017
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UJ DLA KRAKOWA
„UJ

dla Krakowa” to tytuł cyklu
popularnonaukowych wykładów połączonych z dyskusją, które
od stycznia 2018 roku organizowane są
przez Uniwersytet Jagielloński w Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33.
Przedsięwzięcie cieszy się coraz większym zainteresowaniem krakowian.
I nic dziwnego. Na spotkania, poświęcone ważnym i obecnie najbardziej
nurtującym mieszkańców Krakowa
problemom, zapraszani są wybitni badacze najstarszej polskiej uczelni. Cel jest
szczytny: chodzi o poprawę warunków
życia ludzi funkcjonujących w naszym
pięknym mieście.
Dwie pierwsze debaty dotyczyły
kwestii zanieczyszczenia krakowskiego
powietrza i jego skutków zdrowotnych.
18 stycznia 2018 troje naukowców:
klimatolog dr hab. Anita Bokwa, geolog prof. Marek Michalik i kardiolog,
specjalista chorób wewnętrznych prof.
Ewa Konduracka, mówiło o wpływie
ukształtowania terenu na zwiększone
zanieczyszczenie powietrza w Krako-

wie i jego okolicach, zróżnicowanym pochodzeniu
tych zanieczyszczeń, między innymi z przemysłu,
samochodów i instalacji
grzewczych czy placów
budowy, a także o niebezpiecznych cząsteczkach
zawartych w smogu, które
mogą prowadzić do chorób
płuc, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, uszkodzeń
układu immunologicznego,
a nawet raka i zaburzeń
prawidłowego rozwoju organizmu u dzieci (artykuł
dotyczący charakterystyki
pyłów występujących w krakowskim
powietrzu autorstwa prof.prof. Marka
Michalika i Wandy Wilczyńskiej-Michalik
na s. 49–52).
15 lutego 2018 na pytanie: czy smog
zagraża nam także w domach, odpowiadali
dr Monika Ścibor oraz dr Bartosz Balcerzak z Instytutu Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Do końca roku akademickiego zaplanowano jeszcze siedem takich naukowych
spotkań. Najbliższe, zatytułowane Czy
leki są bezpieczne? Interakcje leków
z pożywieniem – odbędzie się 11 kwietnia
2018. Wstęp na wszystkie wykłady jest,
oczywiście, bezpłatny.

RPM
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Smog nad Krakowem, widok z Kopca Kościuszki

Piotr Żabicki

Kolejne spotkania „UJ dla Krakowa” odbędą się w maju oraz w czerwcu. Naukowcy z UJ przedstawią tematy dotyczące, między innymi, roślin miejskich, akumulatorów przyszłości oraz projektu „Smart City Kraków”. Więcej informacji
o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie: http://www.nauka.uj.edu.pl/uj-dla-krakowa

CHARAKTERYSTYKA PYŁÓW
WYSTĘPUJĄCYCH W POWIETRZU W KRAKOWIE
Zmienność w czasie pod kątem oceny obecnej sytuacji
ysoka koncentracja zanieczyszczeń
powietrza w Krakowie utrzymuje
się od ponad pół wieku przez znaczną
część roku, wykazuje wyraźną zmienność
sezonową i osiąga szczególnie wysokie poziomy w okresie zimowym. Dla
wielu niewiarygodny wydaje się fakt,
że zjawisko to jest stosunkowo dobrze
udokumentowane. Na tę długotrwałą prawidłowość wskazują wyniki pomiarów
rozpoczętych w Krakowie już w latach
60. XX wieku przez Wojewódzką Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną. Od lat 70.
XX wieku do dziś prowadzone są badania
zanieczyszczeń powietrza w licznych krakowskich ośrodkach naukowych. Od roku
1991 wykonywane są przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ)
systematyczne pomiary jakości powietrza
(w tym koncentracji PM10) w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska.
Pomiary koncentracji pyłu zawieszonego
PM2,5 rozpoczęto w Krakowie w 2009
roku. Pod koniec 2016 roku zaczęto rozbudowywać sieć pomiarową monitoringu
jakości powietrza na obszarze miasta.
Od końca 2017 roku działa osiem stacji,
w tym na trzech dokonywany jest pomiar
koncentracji PM2,5.
W Krakowie na stacjach pomiarowych WIOŚ można zaobserwować, że
przekraczane są dopuszczalne poziomy
koncentracji pyłu PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu, tlenków azotu. Zła jakość
powietrza w Krakowie utrzymuje się
od dziesięcioleci pomimo wielu podejmowanych przedsięwzięć i programów
mających na celu poprawę sytuacji.
Pierwszy program działań został przyjęty
przed ponad 50 laty przez ówczesną Radę
Narodową Miasta Krakowa (uchwała
nr 17/IV/65).
Warto zwrócić uwagę na fakt, że
w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat

Adam Koprowski

W

Prof. Marek Michalik podczas swojego wykładu w ramach pierwszego spotkania z cyklu „UJ dla Krakowa”,
poświęconego problemowi zanieczyszczenia powietrza i jego skutków zdrowotnych; Auditorium Maximum,
18 stycznia 2018

nastąpiła istotna zmiana charakterystyki
zanieczyszczeń powietrza w Krakowie
i spadek ich koncentracji.
ZMIANY KONCENTRACJI
Porównanie wyników pomiarów prowadzonych kilkadziesiąt lat temu i obecnie jest trudne ze względu na stosowanie
różnych metod pomiarowych, ale możliwe
po zastosowaniu odpowiednich przeliczeń.
W latach 70. i 80. minionego stulecia,
oprócz wysokiej koncentracji pyłu PM10
(wartości średnioroczne około 90–140 μg/
m3) notowano bardzo wysokie koncentracje dwutlenku siarki (SO2): wartości
średnioroczne to około 60–100 μg/m 3.
W latach 1982–1992 Kraków znalazł się
w obrębie krakowskiego Obszaru Ekologicznego Zagrożenia. Jednym z powodów
było okresowe, niekiedy kilkakrotne

przekraczanie poziomu dopuszczalnych
koncentracji pyłów i dwutlenku siarki.
Obniżenie koncentracji dwutlenku
siarki w Krakowie następowało stopniowo, od ekstremalnej wartości dochodzącej w latach 70. nawet do 180 μg/m3 do
poniżej 20 μg/m3 od początku XXI wieku
(wartość średnioroczna). Spadek koncentracji SO2 był związany z ograniczeniem
produkcji przemysłowej w okresie transformacji lat 90. XX wieku, ograniczeniami
emisji z dużych zakładów przemysłowych
ze względu na wprowadzenie nowych, bardziej restrykcyjnych limitów, a w związku
z tym z odsiarczaniem spalin lub spalaniem węgla o niskiej zawartości siarki
w energetyce zawodowej i w przemyśle, ze
stopniowym odchodzeniem od ogrzewania
węglem w gospodarstwach domowych
i wyłączeniem wielu lokalnych kotłowni
oraz z rozpoczęciem realizacji różne-
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1. Ziarno kwarcu z minerałami ilastymi na powierzchni z aerozolu pobranego w Krakowie

go rodzaju badań i programów, w tym
programów ochrony środowiska. Niska
koncentracja SO2, typowego składnika
związanego ze spalaniem węgla o przeciętnej koncentracji siarki w instalacjach
bez systemu odsiarczania, wskazuje na
znaczne ograniczenie wpływu spalania
węgla w paleniskach domowych na wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Na początku lat 90. XX wieku nastąpił znaczny spadek koncentracji PM10
w Krakowie (do poziomu około 50–60 μg/
m3, wartości średnioroczne). Przyczyny
spadku koncentracji PM10 w tym okresie
są podobne do przyczyn ograniczenia
koncentracji SO2. Niestety, odmiennie od
SO2, którego koncentracje od początku
lat 90. systematycznie spadały aż do dziś,
w przypadku PM10 doszło do ustabilizowania koncentracji na dość wysokim
poziomie (przeciętnie 60–70 μg/m3, wartości średnioroczne). Wahania średnich
rocznych koncentracji można wiązać ze
zróżnicowaniem warunków meteorologicznych, aczkolwiek nieznaczny spadek
notowany na niektórych stacjach jest
prawdopodobnie związany z działaniami
mającymi na celu ograniczenie emisji
z palenisk domowych. Wraz z utrzymującą się wysoką koncentracją PM10 od
końca lat 90. można obserwować wysoką
koncentrację NO2 (rzędu 40–50 μg/m3,
wartości średnioroczne).
Problemem w skali kontynentu europejskiego jest utrzymująca się, zwłaszcza
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w obszarach miejskich, wysoka (przekraczająca dopuszczalne normy) koncentracja
PM10 i PM2,5. Długotrwałe narażenie na
działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia.
ZMIANY WIELKOŚCI CZĄSTEK
Różne metody badań wielkości cząstek
pyłów zanieczyszczających powietrze
stosowane w latach 70. i 80. minionego

wieku i obecnie utrudniają porównanie ich
składu ziarnowego. Można przypuszczać,
że w minionym okresie znacznie większy
był udział cząstek o dużych rozmiarach,
co wiązało się z istotnym znaczeniem
emisji z dużych zakładów przemysłowych.
Wskazuje na to, na przykład, analiza wielkości ziaren pyłu opadającego na obszar
kombinatu metalurgicznego w latach 70.
XX wieku.
Obecnie znaczący jest udział cząstek
o małych rozmiarach, co może wskazywać, że pomimo spadku koncentracji
PM10, wyrażonej w jednostkach masy na
metr sześcienny (µg/m3), na przestrzeni
kilkudziesięciu lat liczba cząstek pyłu
w metrach sześciennych (N/m3) może być
większa lub przynajmniej nie mniejsza, niż
miało to miejsce dawniej. Trend wzrostu
liczby cząstek w jednostce objętości powietrza (nawet przy spadku koncentracji
wyrażonej w µg/m3) jest często obserwowany, co wiąże się ze wzrostem znaczenia
emisji z silników samochodowych. Warto
podkreślić, że wpływ zanieczyszczeń
pyłowych powietrza na zdrowie jest związany głównie z liczbą cząstek o małych
rozmiarach i ich składem chemicznym.
ZMIANY SKŁADU
Prowadzone przez nas przed kilkudziesięciu laty badania dotyczące pyłów
atmosferycznych w Krakowie wskazywały
na istotny udział składników takich jak

2. Agregat cząstek sadzy z aerozolu pobranego w Krakowie

tlenki żelaza, kalcyt, dolomit, siarczany
wapnia, kwarc, substancja węglista. Skład
próbek z opadu był określany przy użyciu
analizy dyfrakcyjnej rentgenowskiej i mikroskopii optycznej.
Długotrwały, około trzydziestoletni
okres (od początku lat 60. do końca lat 80.
XX wieku) utrzymywania się w powietrzu
atmosferycznym wysokich koncentracji
związków siarki, ale także i innych składników gazowych i pyłów zawierających
wapń, magnez, sód i potas stał się przyczyną szybko postępującej deterioracji materiałów budowlanych, w tym elementów
najcenniejszych zabytków. Uwodnione
siarczany wapnia były głównymi składnikami suchej pozostałości po odparowaniu
wody z opadów atmosferycznych. Proces
niszczenia kamiennych elementów związany był przede wszystkim z krystalizacją
gipsu i innych soli w przestrzeniach porowych skał (tzw. wietrzenie solne) i był opisywany szczegółowo przez wielu autorów.
Obecnie prowadzone badania, ze
szczególnym uwzględnieniem analizy
pojedynczych cząstek aerozoli pobranych
na filtry membranowe przy użyciu mikroskopu elektronowego skaningowego
wyposażonego w system analizy składu
chemicznego, wskazują na ich znaczne
zróżnicowanie pod względem składu
chemicznego, wielkości oraz pochodzenia.
W próbkach aerozoli stwierdzono krzemiany (il. 1), glinokrzemiany, węglany,
siarczany, chlorki, azotany, tlenki żelaza
i inne cząstki o wysokiej zawartości
żelaza, cząstki węgliste. W próbkach
występują także bioaerozole. Największe
cząstki osiągają rozmiary zdecydowanie
przekraczające 10 µm i są to najczęściej
krzemiany, glinokrzemiany lub ich agregaty, niekiedy zawierające także siarczany.
Najmniejsze cząstki mają rozmiary poniżej
100 nm (PM0,1, nanocząstki) i są to najczęściej cząstki węgliste, wśród których
dominują sadze (il. 2). Są to jednocześnie
najliczniej występujące cząstki aerozoli.
Rozpoznanie pochodzenia sadzy jest trudne i wymaga bardziej zaawansowanych
badań, gdyż cząstki z poszczególnych
źródeł nie różnią się w sposób istotny
morfologią ani nie odznaczają się specyficznym, łatwym do określenia, składem
chemicznym.
Obecne są cząstki zawierające różne
metale (żelazo, tytan, aluminium, wanad,
chrom, nikiel, arsen, cyna). Cząstki różnią
się także pochodzeniem – mogą pochodzić
ze źródeł emisji (aerozole pierwotne) albo
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powstawać w trakcie reakcji w atmosferze
z różnych prekursorów (aerozole wtórne).
Wśród cząstek aerozoli wtórnych można
wyróżnić nieorganiczne (siarczany, chlorki, azotany) i organiczne. Warto zwrócić
uwagę na fakt, że cząstki wtórnych aerozoli nieorganicznych mają najczęściej
złożony skład chemiczny, tzn. stwierdza
się w nich oprócz magnezu, wapnia, sodu,
potasu obecność siarki i chloru (cząstki,
które można uznać za „czyste” siarczany,
występują stosunkowo rzadko).
Rozróżnienie cząstek węglistych pierwotnych i wtórnych organicznych przy
obecnym stanie poznania tych składników
nie jest możliwe. Pochodzenie cząstek pierwotnych pyłów jest silnie zróżnicowane.
Obecne są cząstki naturalne – wywiewane
z gleb, wietrzejących skał i podobnych źródeł, a także składniki powstające w trakcie
procesów przemysłowych, przykładowo
kuliste formy o składzie glinokrzemianów
(il. 3) czy kuliste formy tlenków żelaza.
Dużą grupę stanowią składniki o trudnym
do określenia pochodzeniu, jak nieregularne
cząstki glinokrzemianowe mogące powstawać w procesach przemysłowych, ale
też pochodzić z erozji gleb. Rozpoznanie
pochodzenia utrudnia fakt, że nie jest znana charakterystyka cząstek emitowanych
obecnie z zakładów przemysłowych, mogąca być podstawą do identyfikacji. Warto
podkreślić, że wprowadzanie do użytku
nowych materiałów (na przykład materiałów budowlanych) powoduje pojawienie

się wśród cząstek aerozoli składników,
które wcześniej nie były notowane (cząstki
tlenku tytanu).
IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ EMISJI
Poprawna, gruntowna identyfikacja
źródeł pyłu w Krakowie i inwentaryzacja
wszystkich źródeł jest niezwykle istotna dla
planowania racjonalnych działań mających
na celu poprawę sytuacji aerosanitarnej.
Badania pyłów ze źródeł emisji prowadzono już w latach 70. XX wieku. Ostatnio
sytuacja uległa zmianie ze względu na trudność uzyskania do badań materiału z emisji
z zakładów przemysłowych.
Charakterystyka materiału emitowanego ma zasadnicze znaczenie dla oceny jego
dyspersji w atmosferze (wielkość cząstek,
morfologia, gęstość i inne) i umożliwia
jego rozpoznanie metodą analizy pojedynczych cząstek. Przykłady materiału
emitowanego z różnych źródeł przedstawiono na ilustracjach (materiał emitowany
z elektrowni z kotłem pyłowym opalanym
węglem – il. 4, materiał emitowany z silnika Diesla – il. 5).
WNIOSKI
Wysoki poziom zanieczyszczenia
powietrza w Krakowie utrzymuje się od
dziesięcioleci. Na przestrzeni lat zmieniła
się charakterystyka zanieczyszczeń i ich
źródła. Ze względu na różne metody
pomiarów i badań w przeszłości i dzisiaj
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Ilustracje zamieszczone w tekście zostały uzyskane
przez prof. Marka Michalika i prof. Wandę Wilczyńską-Michalik w trakcie prowadzonych przez nich obserwacji cząstek aerozoli w mikroskopie elektronowym.

PODZIĘKOWANIA

4. Kuliste formy popiołu emitowanego z elektrowni wyposażonej w kocioł pyłowy
opalany węglem kamiennym

analiza porównawcza napotyka na wiele
trudności. Zanieczyszczenia powietrza,
zarówno w przeszłości, jak i obecnie,
wpływały i wpływają bardzo niekorzystnie
na zdrowie ludzi.
Wyniki analiz pojedynczych cząstek
wskazują na występowanie w powietrzu
w Krakowie cząstek różnego pochodzenia
z dominacją składników drobnych i bardzo
drobnych reprezentowanych przez cząstki
węgliste. Słabe rozpoznanie udziału różnych źródeł pyłu, a w szczególności cząstek
węglistych (sadze z silników samochodowych, sadze z palenisk domowych opalanych węglem lub drewnem, sadze z emisji
przemysłowych) utrudnia podejmowanie
racjonalnych kroków zaradczych.
Działania mające na celu poprawę sytuacji ukierunkowane głównie na jedno ze
źródeł emisji nie mogą przynieść wyraźnej
poprawy, a jedynie odsuwają w czasie
osiągnięcie zadowalającego stanu.
Także działania o ograniczonym regionalnie zasięgu (na przykład obszar
pojedynczych gmin) nie mogą być w pełni
skuteczne. Konieczne są działania skierowane na eliminację wszystkich istotnych
źródeł zanieczyszczeń powietrza.
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5. Cząstki sadzy emitowane z silnika Diesla

BADANIA ZLECONE –
JAK TO SIĘ ROBI NA UNIWERSYTECIE?
J

edną z najpowszechniejszych form
współpracy nauki z biznesem, z sukcesem realizowaną również na Uniwersytecie Jagiellońskim, są badania zlecone, czyli komercyjne usługi badawcze zamawiane
na Uczelni przez podmioty zewnętrze. Jest
to aktywność mieszcząca się w kategorii
„transfer wiedzy i technologii”, w ramach

wszystkich: Uniwersytetu, naukowców
oraz firm, instytucji publicznych i społeczeństwa. Cieszy fakt, że zainteresowanie
biznesu usługami badawczymi dostępnymi
w obrębie jednostek naukowych jest coraz
większe. Ale w związku z tym rodzi się
też coraz większa potrzeba efektywnej
komunikacji między środowiskiem nauko-

Podmioty zaangażowane w procedurę badania zleconego

której, w zależności od dziedziny i zakresu
zapotrzebowania zgłoszonego przez firmę,
następuje wykorzystanie niejednokrotnie
rzadkich kompetencji, kreatywności,
wiedzy i doświadczenia uniwersyteckich pracowników naukowych. Efektem
zrealizowanych usług jest nie tylko sam
fakt wykonania pewnych czynności dla
podmiotu trzeciego, ale przede wszystkim
są nimi raporty, wyniki badań, wymyślone
na rzecz przedsiębiorcy procedury lub
nowe metody badawcze, a także wynalazki, które na bazie zawieranej umowy
przenoszone są na zamawiającego. Wiedza
i doświadczenie kadr naukowych stanowi
ogromny potencjał, który dzięki zainteresowaniu biznesu może zostać wykorzystany w praktyczny sposób z korzyścią dla

wym a otoczeniem gospodarczym, a także
potrzeba sprawnego współdziałania, wyrażona, między innymi, jasnymi zasadami
zawierania kontraktów i realizacji zleceń.
KORZYŚCI Z REALIZACJI
BADANIA ZLECONEGO
Zdając sobie sprawę z niejednokrotnie
negatywnego postrzegania przez uniwersyteckie środowiska naukowe współpracy
z biznesem jako tej formy działalności,
która stoi w sprzeczności z tradycyjnym
pojmowaniem misji uczelni, chcemy przekonywać, że realizacja badań zleconych
ma sens i że warto angażować swój czas
i potencjał w tym obszarze. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że nie tylko nie ma

zakazu prowadzenia prac badawczych na
rzecz zewnętrznych podmiotów gospodarczych, ale także, że taka działalność
nie powinna być w dzisiejszych czasach
uznawana za przynoszącą ujmę. Choćby
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
wprost zezwala na taką działalność, stanowiąc, że jedną z form działalności i częścią
misji uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac
rozwojowych na rzecz podmiotów
gospodarczych. Nadanie dużego
znaczenia współpracy z biznesem
znacząco wpłynęło także na wyniki ostatniej oceny parametrycznej
jednostek naukowych. Obok doskonałości naukowej, środki zarobione
na współpracy z biznesem, patenty, wdrożenia oraz niematerialne
efekty, związane z praktycznym
wykorzystaniem wyników badań,
wpłynęły na hierarchię jednostek
naukowych niemal w każdej dyscyplinie naukowej. Aby znaleźć się
na szczycie, nie można poprzestać
tylko na najwyższej jakości publikacjach naukowych, trzeba także
wykazać się wymiernymi efektami
otwartości na otoczenie społeczno-gospodarcze. Wszystko wskazuje także na
to, że z tego kursu nie zejdziemy w ciągu
najbliższych lat. Wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, środki publiczne przeznaczane
na praktyczne badania naukowe, w tym
te skierowane do firm i przeznaczone na
zakup usług badawczych w jednostkach
naukowych oraz kapitał na inwestycje
w spółki zajmujące się komercjalizacją
wyników badań, tylko to potwierdzają.
Pozostaje więc przełamać się i wzorując
się na zagranicznych uczelniach, otworzyć
działalność akademicką na współpracę
z otoczeniem. Dla tych naukowców, którzy
jeszcze nie zmienili postrzegania zadań
uczelni i nie są do końca zdecydowani,

ALMA MATER nr 199

53

odpowiedzią na wątpliwości niech będą
przykłady ich kolegów z poszczególnych
wydziałów (od nauk przyrodniczych
po społeczne i filozoficzne), którzy na
stałe włączyli komercyjną działalność
w aktywność swoich zespołów, zarówno
odpowiadając na pojawiające się zapytania
ofertowe firm, jak i aktywnie poszukując
współpracy z nimi. Nie należy tu zapominać o usługach badawczych i eksperckich
świadczonych przez zespoły naukowe UJ
dla jednostek publicznych różnego stopnia, między innymi urzędów miast, urzędów gmin, sądów, prokuratury, komend
policji czy też innych uczelni.
Usługi badawcze zlecane uczelni
i naukowcom przez podmioty zewnętrzne
dają znaczne korzyści nie tylko zamawiającym. Do tych płynących w stronę
Uniwersytetu, wydziałów i naukowców
należy zaliczyć: korzyści materialne –
zarówno dla samych wykonawców, czyli
kadry naukowej, jak i dla wydziałów oraz
uczelni jako takiej, możliwość wykorzystania infrastruktury badawczej, która
generując przychody, może zarobić na
swoje utrzymanie, możliwość doposażenia
laboratoriów, możliwość wykorzystania
wyników badań naukowych do dalszych
celów naukowych i dydaktycznych, a co
za tym idzie – własny rozwój, inspirowanie się w znajdowaniu nowych tematów
badawczych, rozbudowanie sieci kontaktów, czyli zwiększenie w przyszłości
możliwości realizacji wspólnych grantów,
zagwarantowanie miejsc pracy (utrzymanie istniejącej kadry) lub stworzenie
nowych, a tym samym pozyskanie stałych
nowych współpracowników, włączenie
wskaźników związanych z komercjalizacją i efektami praktycznymi w ocenę
parametryczną, prestiż i poczucie sukcesu.
Podsumowaniem niech będzie wypowiedź dr. Seweryna Krupnika, kierownika Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk
Publicznych, które jest jednym z uniwersyteckich liderów, zarówno w liczbie
świadczonych usług, jak i ich wartości
monetarnej: CEAPP UJ specjalizuje się
w szytych na miarę projektach badawczych i doradczych, realizowanych dla
administracji publicznej i w partnerstwie
z nią. Realizowaliśmy projekty dla Komisji
Europejskiej, krajowych ministerstw oraz
instytucji rządowych i samorządowych.
Współpracujemy także z biznesem i organizacjami pozarządowymi (obecnie,
między innymi, z Fundacją Uniwersytet
Dzieci, Stowarzyszeniem Wiosna). CEAPP
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UJ zrzesza ekspertów z obszaru badań
społecznych, ewaluacji i analizy polityk
publicznych. I takie właśnie projekty realizujemy. Dlaczego je realizujemy? Z kilku
powodów. Po pierwsze, wiemy, że jest zapotrzebowanie na nasze działania. A lubimy
robić rzeczy potrzebne. Po drugie, mamy
poczucie, że realizowane przez nas projekty w jakimś stopniu przyczyniają się do
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
czy kraju. Po trzecie, widzimy korzyści
z realizacji projektów dla innych obszarów
naszej działalności: pracy naukowej czy
dydaktyki. Mam poczucie, że studenci także
te korzyści dostrzegają. W naszej dziedzinie
nauki regularny kontakt z rzeczywistością,
którą staramy się badać i rozumieć, jest
nieodzowny. Ważnym powodem jest też
to, że lubimy ze sobą współpracować.
W działania Centrum w różnym stopniu zaangażowanych jest ponad 20 ekspertów. To
stwarza niesamowite możliwości wzajemnej
inspiracji i rozwoju – dodaje dr Krupnik.
Naukowcem intensywnie współpracującym od lat z otoczeniem biznesowym jest
kierownik Zakładu Hydrologii w Instytucie
Geografii i Gospodarki Przestrzennej na
Wydziale Geografii i Geologii dr hab.
Mirosław Żelazny. Oto jego komentarz
w sprawie badań zleconych: W ramach
uniwersyteckiej procedury badań zleconych realizuję prace z zakresu hydrologii
i hydrochemii, dotyczące generalnie relacji
człowiek–środowisko. Zwykle oceniana
jest siła oddziaływania człowieka na różne
składowe środowiska abiotycznego. W odniesieniu do zagadnień hydrologicznych
najczęściej szacowane są zasoby wodne
w kontekście przepływu nienaruszalnego,
zmiany reżimu hydrologicznego i hydrochemicznego w podłużnych profilach rzek.
Badana jest rola zrzutów podczyszczonych
ścieków z dużych oczyszczalni na zmiany jakości wody (skład chemiczny, cechy fizyczno-chemiczne, bakteriologia). W związku
z obserwowanymi zmianami klimatycznymi
istnieje duże zapotrzebowanie w branży
turystyki narciarskiej na określenie bilansu
wodnego zlewni, gdzie prowadzone jest intensywne naśnieżanie stoków. Występujące
współcześnie głębokie odwilże w czasie
zimy skutkują potrzebą wielokrotnego
naśnieżania stoków, co wymaga dokładnego określenia zasobów wodnych oraz
zwiększenia gwarancji pozyskania wody
poprzez magazynowanie jej w zbiornikach
retencyjnych. Obecnie wraz z zespołem
prowadzę badania dla spółek różnej rangi:
spółki z o.o, spółki akcyjne i cywilne.

Oprócz zadań o charakterze aplikacyjnym wykonujemy także badania o charakterze poznawczym, gdzie głównym celem jest
poznanie naturalnych procesów hydrologiczno-chemicznych zachodzących w zlewniach,
w których zaistniały katastrofalne zjawiska,
na przykład wiatrołomy, gradacja kornika –
mówi dr hab. Mirosław Żelazny .
Badania tego typu umożliwiają przenoszenie wiedzy z nauk podstawowych
w obszar aplikacyjny. Warto zauważyć, że
żadna spółka nie inwestowałaby w naukę,
gdyby nie konieczność pozyskania niezbędnych danych w celu rozwiązania problemu, jak ekspertyzy, dokumentacje, oceny
oddziaływania na środowisko. Dobrze
zaplanowane badania aplikacyjne pozwalają uzyskać wiele korzyści, na przykład:
– tworzymy lub korzystamy z profesjonalnych sieci monitoringowo-diagnostycznych środowiska,
– otrzymujemy dostęp do nowoczesnych technologii – pozyskujemy profesjonalne mierniki, sondy konieczne do badań
terenowych oraz odczynniki niezbędne do
analiz laboratoryjnych,
– mamy możliwość wykonania kosztownych eksperymentów terenowo-laboratoryjnych (jak badanie zależności krótkookresowej zmienności składu chemicznego
wody w czasie fal wezbraniowych),
– pozyskujemy unikatowe dane hydrologiczno-hydrochemiczne z tzw. zlewni
reprezentatywnych, reperowych i eksperymentalnych,
– poznajemy relacje człowiek–środowisko, na przykład w zakresie przepływu
nienaruszalnego, zasobów wodnych,
reżimu hydrochemicznego, jakości wody,
– tworzymy zadaniowe zespoły interdyscyplinarne (przykładowo: hydrolog,
hydrogeolog, klimatolog, gleboznawca,
mikrobiolog, geolog),
– pozyskane dane są wykorzystywane
w procesie dydaktycznym (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie),
– dane służą także do stawiania hipotez
naukowych, które są przedmiotem publikacji o charakterze naukowym.
PROCEDURA BADAŃ ZLECONYCH
– ZASADY DZIAŁANIA
Najważniejsze dla zespołu naukowego
jest podjęcie decyzji o zamiarze realizacji
konkretnego badania zleconego (być może
o zamiarze złożenia oferty na konkretne
zapytanie ofertowe) i niezwłoczne zgłoszenie tego zamiaru do Centrum Transferu

Technologii CITTRU celem wspólnego
przygotowania oferty oraz umowy, jeśli
jest konieczna. Pracownicy CITTRU zajmujący się badaniami zleconymi stanowią
zespół, którego zadaniem jest wspieranie
naukowców, w szczególności
w procesie formalnego osadzenia zlecenia w strukturze
Uczelni, doradzania w zakresie przygotowania oferty,
wypełnienia wymogów administracyjnych, przygotowania
i negocjowania stosownej
umowy zabezpieczającej
interesy wykonawcy, czyli
i naukowca, i Uczelni. Dzięki
czynnemu wsparciu CITTRU
naukowcy mogą skupić swoją
uwagę głównie na aspektach
naukowych badania zleconego. Oczywiście, by stan taki
osiągnąć, aktywna współpraca kadry naukowej, w szczególności kierownika zlecenia
z pracownikami CITTRU,
w pewnym zakresie jest jednak konieczna. Należy ponadto podkreślić, że działalność
CITTRU nie pociąga za sobą
żadnych kosztów dla zespołu
naukowego realizującego
zlecenie. CITTRU nie czerpie
żadnych korzyści finansowych z tytułu zaangażowania
się w jakikolwiek element
procesu.
CITTRU czynnie uczestniczy w każdym etapie procedury badań zleconych,
wykonując wiele czynności
w imieniu zespołu naukowego, które ostatecznie uwieńczone zostają podpisaniem
umowy z kontrahentem i realizacją badania. Do zadań CITTRU należy, między
innymi, weryfikacja przedłożonych przez
kierownika pracy zleconej dokumentów, pozyskanie niezbędnych, zgodnie
z uniwersytecką procedurą, podpisów
pod dokumentami od radców prawnych
i kwestora, negocjowanie treści umowy
pomiędzy stronami, przygotowanie i pozyskanie niezbędnych pełnomocnictw dla
kierownika pracy zleconej. Zespoły naukowe mają do dyspozycji gotowe wzory
dokumentów oraz narzędzi ułatwiających
przygotowanie stosownej kalkulacji
uwzględniającej koszty pośrednie i zysk.
Dla przypomnienia, bo ta część kalkulacji
często obrasta legendą, koszty pośrednie,

zgodnie z procedurą UJ, w zależności od
wartości zlecenia plasują się na poziomie
10 lub 20 procent kosztów bezpośrednich
i są dzielone w proporcji 50/50 pomiędzy
wydział a administrację centralną. Zysk

Schemat procedury badania zleconego

natomiast można naliczać bez ograniczeń,
taki, na jaki w toku negocjacji zgodzi się
zamawiający, a dzieli się go w proporcji
korzystnej dla wydziału i jednostki realizującej zlecenie: 80 procent dla wydziału
z przeznaczeniem dla zespołu realizującego zlecenie i 20 procent dla administracji
centralnej. Ponadto, co ważne i przydatne
w praktyce, CITTRU udostępnia także,
opracowane już i zaakceptowane przez
radców prawnych UJ, wzory umów stosowanych w badaniach zleconych: umów
prostych na realizację pojedynczych badań, umów warunkowych, często stosowanych umów ramowych, umożliwiających
długofalową współpracę z kontrahentem
bez konieczności każdorazowego definiowania warunków współpracy, czy umów
konsorcjum. Jeśli zamawiający zgadza

się na warunki zaproponowane w tych
wzorach umów, cała procedura ulega
znacznemu skróceniu.
Nie wchodząc w szczegóły proceduralne badań zleconych, warto podkreślić, że
udział kadry naukowej w tej
procedurze został zminimalizowany do poziomu koniecznego. Kierownik pracy zleconej jest angażowany w takim
zakresie, w jakim jedynie on
posiada wiedzę niezbędną
do dopełnienia formalności.
I tu oczywistym jest, że jedynie kierownik pracy zleconej może określić niezbędne komponenty kosztorysu,
określając, między innymi,
zapotrzebowanie na materiały, sprzęt, wynagrodzenia,
wskazać zespół naukowy
biorący udział w realizacji
zlecenia czy sprecyzować
możliwy do realizacji i osiągnięcia zakres merytoryczny
badania zleconego, a także
ustalić termin i sposób jego
realizacji.
W trakcie realizacji zlecenia kierownik pracy zleconej, obejmując tę funkcję,
automatycznie przyjmuje na
siebie szereg obowiązków,
które związane są nie tylko
z realizacją merytoryczną
zlecenia, ale również z jego
organizacją i administracją.
Kierownik pracy zleconej
otrzymuje od rektora UJ pełnomocnictwo do złożenia
w imieniu UJ oferty oraz pełnomocnictwo
do zaciągania zobowiązań finansowych na
etapie realizacji zlecenia.
Procedura badań zleconych jest
w większości przypadków realizowana
bez zasadniczych przeszkód. Przeprowadzenie pełnej procedury zajmuje przeciętnie od kilku do kilkunastu dni. Zdarzają się, oczywiście, również przypadki
większych lub mniejszych komplikacji,
powodujących konieczność powtórzenia
pewnych czynności lub wydłużających
termin załatwienia spraw. Przypadki te
należy jednak traktować jako wyjątek
spowodowany stopniem skomplikowania
sprawy, koniecznością prowadzenia długotrwałych negocjacji umowy czy wreszcie
problemami wynikającymi z niezależnych
i nieprzewidywalnych okoliczności typu
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nieobecność osób upoważnionych do
podpisywania dokumentów.
Należy uznać, że czynności związane
z procedurą badań zleconych nie są nadzwyczajne i nader skomplikowane. Ten
sam naukowiec wykonałby prawdopodobnie te same lub zbliżone czynności, gdyby
działał na własną rękę, prowadząc własną
działalność gospodarczą poza strukturami
UJ. Chcąc zabezpieczyć właściwie swoje
interesy, zapewne dokonałby uważnej wyceny zlecenia, negocjowałby i zawierałby
umowę z kontrahentem, korzystając z obsługi prawnej, nadzorowałby zatrudniony
przez siebie zespół wykonujący zlecenie,
dokonywałby zakupów i rozliczał koszty
prac w ramach przewidzianego z góry
budżetu zlecenia, wreszcie przedłożyłby

do odbioru wykonaną pracę i wystawiłby
za nią fakturę. Działałby jednak na własne
ryzyko i wszystkie czynności musiałby
jako przedsiębiorca wykonać sam. Działając natomiast w ramach UJ, naukowiec nie
tylko korzysta ze wsparcia CITTRU, ale
również korzysta z parasola ochronnego
i gwarancji, jakie daje mu Uniwersytet.
Choć badanie zlecone jest realizowane
przez zespół naukowy, to Uniwersytet
jest formalnym oferentem i stroną umów
względem kontrahentów. Formalnie więc
to Uniwersytet, z jednej strony, odpowiada za prawidłową realizację zlecenia,
z drugiej strony zaś, przy udziale radców
prawnych UJ, gwarantuje ochronę prawną
kontraktu przed i po realizacji. To Uniwersytet jest stroną ewentualnych sporów

z kontrahentem lub egzekwuje niezapłacone należności.
Szczegółowe informacje na temat procedury badań zleconych można uzyskać
od pracowników CITTRU telefonicznie,
mailowo lub umawiając się na indywidualne spotkania. CITTRU planuje również
przeprowadzenie szkoleń, adresowanych
do pracowników naukowych oraz do
osób z administracji wydziałów i innych
pozawydziałowych jednostek realizujących zlecenia. Przygotowywana jest także
szczegółowa broszura Badania zlecone –
krok po kroku.

Zespół Centrum Transferu
Technologii CITTRU UJ

W STRONĘ
KOSMOSU
gata Kołodziejczyk, absolwentka
Wydziału Biologii UJ i doktor
Uniwersytetu w Sztokholmie, otrzymała
Złoty Medal Fromborski. Odznaczenie
zostało ustanowione w maju 2010 roku
przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora i Warmińską Kapitułę
Katedralną dla upamiętnienia powtórnego
pochówku Mikołaja Kopernika we From-

Fot. Anna Wojnar

A

Od prawej: dr Agata Kołodziejczyk, prorektor UJ prof. Jacek Popiel, rektor Akademii Humanistycznej
prof. Adam Koseski

borku. Raz w roku medalem wyróżniane są
osoby i instytucje zasłużone w rozwijaniu
wiedzy o kosmosie i nowych technologiach.
Doktor Agata Kołodziejczyk otrzymała medal w szczególności za inicjatywę utworzenia pierwszej w Polsce
bazy kosmicznej Habitat Lunares, symulującej warunki podczas lotów na
Księżyc i na Marsa. Baza mieści się na
terenie wojskowego lotniska w Pile,
gdzie od lipca 2017 przeprowadzono
już trzy międzynarodowe symulacje
misji kosmicznych. Przedsięwzięcie jest
realizowane we współpracy ze spółką
Space Garden, Obserwatorium Astrono-
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micznym Królowej Jadwigi i Europejską
Agencją Kosmiczną.
Doktor Agata Kołodziejczyk jest neurobiologiem i miłośniczką astronomii.
Prowadziła badania dotyczące neurologii
układu wzrokowego u owadów i jego
powiązania z systemem zegara biologicznego. Odkryła nową warstwę neuronów
stanowiących „wewnętrzną powiekę”
w oku muszki owocowej. Realizowała
także badania zmian zachodzących w mózgu pod wpływem selekcji w kierunku
zachowań drapieżniczych u nornicy rudej.
Doktor Agata Kołodziejczyk aktywnie
działa w środowisku astronomicznym,

przyznanej przez Fundację na rzecz Nauki
Polskiej.
Uroczystość wręczenia medalu,
z udziałem prorektora UJ prof. Jacka Popiela, odbyła się 24 stycznia 2018 w Collegium Maius. Zebranych gości powitał
dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka, wspominając, że Mikołaj Kopernik,
wraz z bratem Andrzejem, rozpoczął studia
na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1491
roku. Był to czas świetności krakowskiej
szkoły astronomiczno-matematycznej.
O inicjatywie przyznawania Medali
Fromborskich, które honorują osoby działające na rzecz rozwoju i promocji myśli
kopernikańskiej, mówił rektor Akademii
Humanistycznej prof. Adam Koseski.

Uczestników uroczystości, która odbyła się 24 stycznia 2018 w Librarii Collegium Maius,
powitał dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka

Moment wręczenia Złotego Medalu Fromborskiego dr Agacie Kołodziejczyk

atką Nagrody Rojszczaka za popularyzację
astronomii i astronautyki, przy zachowaniu
biologii jako dziedziny własnych badań,
Fot. Anna Wojnar

łącząc biologię z nauką o kosmosie. Jako
naukowiec w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Holandii, w zespole Advanced
Concepts Team, zajmowała się biomimetyką, transhumanizmem, badaniem
środowiska stratosfery, architekturą czasu
i alternatywnymi bioreaktorami do zastosowań kosmicznych. Obecnie zajmuje się
prowadzeniem badań naukowych, organizacją szkoleń i analogowych misji kosmicznych w bazie Lunares. Aktywnie działa na
rzecz popularyzacji astronautyki. Prowadzi
zajęcia dla młodzieży i nauczycieli, pisze
artykuły o tematyce bioastronautycznej
oraz organizuje naukowe misje stratosferyczne. Była wielokrotnie nagradzana.
Otrzymała, między innymi, tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich,
dwukrotnie znalazła się w gronie laureatów
międzynarodowego konkursu Global Space
Balloon Challenge w dziedzinie „najlepszy
eksperyment naukowy”. Jest również laure-

Srebrnym Medalem Fromborskim zostali również wyróżnieni rodzice
dr Agaty Kołodziejczyk – Magdalena i Bogdan Wszołkowie

Poinformował, że medal jest wyjątkowy,
ponieważ jest w nim zatopiony okruszek
ponadsiedemdziesięciokilogramowego
meteorytu, który 30 stycznia 1868 spadł
w powiecie pułtuskim. Do dziś jeszcze
mieszkańcy tego rejonu odnajdują w ziemi
jego odłamki.
Wystąpił również dziekan Warmińskiej
Kapituły Katedralnej ksiądz prof. Andrzej
Kopiczko. Mówił o latach spędzonych
przez Mikołaja Kopernika we Fromborku. Wspominał, że wielki astronom przez
ponad 40 lat był członkiem Warmińskiej
Kapituły Katedralnej, pełniąc w niej różne funkcje. Dziś w archiwum Kapituły
znajduje się 10 rękopisów Kopernika, na
trzech są jego autentyczne podpisy.
Doktor Agata Kołodziejczyk, dziękując za wyróżnienie, powiedziała:
Chcieliśmy stworzyć pierwszą w Polsce
bazę kosmiczną nie tylko do prowadzenia
badań, ale również do edukacji w dziedzi-
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Srebrne Medale Fromborskie odebrali także przedstawiciele firm
wspierających projekt Bazy Lunares

nie eksploracji kosmosu, aby przybliżać
szerszemu odbiorcy drogę do gwiazd,
nauki i do głębszego zrozumienia praw
przyrody. Dodała, że bez edukacji, którą od

najmłodszych lat otrzymywałam od moich
rodziców – astronomów, potem tutaj, na
Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie
w Europejskiej Agencji Kosmicznej, to

wszystko nie byłoby możliwe. Podczas uroczystości wręczono również Srebrne Medale Fromborskie osobom i instytucjom
związanym z inicjatywą budowy pierwszej
w Polsce bazy kosmicznej. Uhonorowane
zostały spółki Space Garden, Space is
More i Astrotech oraz rodzice dr Agaty
Kołodziejczyk – Magdalena i Bogdan
Wszołkowie, którzy założyli i prowadzą
Obserwatorium Astronomiczne Królowej
Jadwigi w Rzepienniku Biskupim.
Spotkanie zakończyło wystąpienie
dr Agaty Kołodziejczyk, która opowiedziała zebranym o realizacji projektu stworzenia bazy kosmicznej Habitat Lunares.

AWoj

BAZA LUNARES
ierwsza w Polsce baza do symulacji
misji kosmicznych to specjalistyczne
laboratorium zlokalizowane na terenie
wojskowego lotniska w Pile. Nazwa „Lunares” wywodzi się od słów: Luna – Księżyc i Ares – Mars, podkreślając ogólnoświatową orientację agencji kosmicznych
i instytutów badawczych na eksplorację
i kolonizację tych dwóch ciał niebieskich
w nadchodzących dekadach. Zgodnie
z międzynarodową strategią, w pierwszej
kolejności przetestowane ma być życie
człowieka w bazie na Księżycu, a jeśli to
okaże się bezpieczne, umożliwiona będzie
podróż człowieka na Marsa. Potrzeba
rozwoju bezpiecznych, sterowalnych
z Ziemi, a zarazem autonomicznych technologii utrzymywania życia w warunkach
kosmicznych sprawia, że zainteresowanie
symulacjami misji kosmicznych, w tak
zwanych analogach habitatów, wzrasta na
całym świecie.
Habitat Lunares to analogowa baza
służąca do przeprowadzania symulacji
misji kosmicznych z udziałem maksymalnie sześcioosobowych załóg analogowych
astronautów. Takie osoby to obecnie głównie inżynierowie i naukowcy, ponieważ
po fazie robotów pierwsi ludzie, którzy
wylądują na Księżycu czy Marsie, będą
reprezentowani właśnie przez te specjalizacje. Dopiero w fazie kolonizacji przyjdzie zapotrzebowanie na przedstawicieli
innych grup społecznych. Dobór załogi
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Dr Agata Kołodziejczyk podczas wykładu w Collegium Maius

zależy od charakteru misji i realizowanych
w jej trakcie zadań, ale zawsze osoby te
muszą wykazać się bardzo dobrym stanem zdrowia fizycznego i psychicznego,
zdolnością życia w izolacji, umiejętnością
udzielania pierwszej pomocy i radzenia
sobie w sytuacjach stresujących. Czas
izolacji obejmuje pełne dwa tygodnie,
zaś w przypadku misji zorientowanych
na badania psychologiczne – co najmniej
trzy tygodnie.
Podobnych baz do symulacji misji
kosmicznych z udziałem ludzi jest kilka
na świecie. Unikatowymi cechami bazy
Lunares są: pełna izolacja od światła
słonecznego, izolacja od czasu ziemskiego
i ograniczona przestrzeń. Tej ostatniej
jest zdecydowanie mniej niż w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo jedynie

108 metrów kwadratowych. Poza bazą
analogowi astronauci wychodzą na izolowany (wewnątrz hangaru lotniczego) teren
spacerów kosmicznych o powierzchni 300
metrów kwadratowych. Aby się na niego
dostać, należy przejść przez śluzę z symulacją dekompresji i sterylizacji w specjalnych
skafandrach kosmicznych. Teren spacerów
kosmicznych dostosowany jest do celów
misji – zawiera odpowiednie łaziki, sprzęt
badawczy czy meteoryty. Na połowie znajdują się bazaltowe kratery – podobnie jak na
Księżycu, druga część przypomina wzgórza
rdzawego terenu marsjańskiego. Warunki
spacerów kosmicznych modyfikowane
są przez zdalnie sterowane oświetlenie
(białe albo czerwonawe, w zależności od
potrzeb). Wszystkie ściany hangaru okryte
są dodatkowo białym ekranem na potrzeby

Archiwum Agaty Kołodziejczyk

Moduł sypialni bazy Lunares. Analogowa astronautka astrobiolożka uzupełnia w wolnym czasie
raporty z misji. Zdjęcie pochodzi z pierwszej w Europie edukacyjnej misji księżycowej z udziałem
młodzieży gimnazjum w Lęborku i III Liceum w Gdyni, wykonane zostało przez członka załogi

Misja księżycowa Lunar Expedition I.
Zdjęcie wykonane w trakcie spaceru
kosmicznego i operacji z łazikiem
Modernity użyczonego przez studentów
Politechniki Częstochowskiej.
Zdjęcie zrobił analogowy astronauta
– członek załogi Lunar Expedition,
Mariusz Słonina
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misji zostały prawidłowo zrealizowane.
Psycholog i lekarz misji odpowiedzialni
są za wsparcie załogi, monitoring zdrowia,
jakość komunikacji i relacji interpersonalnych.
Baza Lunares wyposażona jest w specjalnie przygotowany system operacyjny
pozwalający na integrację danych. Każdy
analogowy astronauta czy członek centrum
kontroli misji ma własne konto i niezależny,
specyficzny dostęp do danych misji, raportów, wyników prowadzonych eksperymentów, parametrów środowiskowych habitatu
czy parametrów fizjologicznych załogi. Komunikacja na zewnątrz bazy
jest kilkukanałowa. Podstawowymi
kanałami komunikacyjnymi pomiędzy centrum kontroli misji są e-maile
i Skype. Na czas izolacji telefony
są wyłączane, również prywatne
kontakty przez internet. Centrum
kontroli misji umożliwia kontakt
prywatny wyłącznie na umotywowaną prośbę analogowego astronauty
bądź osoby powiązanej, na przykład
rodziny uczestnika misji.
Aktywność załogi w habitacie
jest skrupulatnie zaplanowana przez
ekspertów centrum kontroli misji.
Astronauci otrzymują grafik dnia
z rozpisanymi zadaniami, oddzielnie
dla każdej z osób. Praca w modułach laboratoryjnych zajmuje około
ośmiu godzin dziennie. Każdy analogowy astronauta przygotowany jest
jeszcze przed misją do realizacji własnych eksperymentów badawczych,
za które odpowiedzialny jest w haMariusz Słonina

stosowania technik augmented i virtual
reality. W przypadku misji księżycowej
załoga posługuje się czasem księżycowym,
w przypadku misji marsjańskiej – marsjańskim. Przebieg i jakość misji kontrolowane
są przez centrum kontroli misji, zlokalizowane niejednokrotnie w Holandii na terenie
Europejskiej Agencji Kosmicznej. Należą
tutaj osoby doświadczone w prowadzeniu
misji analogowych, lekarz misji, wsparcie
naukowe, techniczne i informatyczne bazy
Lunares. Osoby te mają dopilnować, aby
wszelkie zadania badawcze i techniczne
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Moduł sypialni
bazy Lunares

Archiwum Agaty Kołodziejczyk

Uroczystość otwarcia bazy Lunares.
Załogi trzech dwutygodniowych analogowych misji:
marsjańskiej PMAS, księżycowej Lunar Expedition I
oraz ICAres-1; lipiec 2017

bitacie. Codziennie spisywane są raporty
wysyłane poprzez system operacyjny do
opiekunów projektów badawczych celem
weryfikacji i ewaluacji. Tylko nieliczne
badania naukowe prowadzone są przez
więcej niż jedną osobę. Związane to jest
z ograniczoną przestrzenią w modułach
laboratoryjnych bazy. Ściśle wyliczone
posiłki bazują na gotowych, certyfikowanych racjach żywnościowych. Astronauci
jedzą je wspólnie celem integracji. W ciągu
dnia na trzy posiłki astronauci poświęcają
trzy godziny. Kolejną stałą częścią grafiku
analogowego astronauty jest sen, na który
przeznaczone jest minimum osiem godzin.
Porę snu poprzedza godzina czasu wolnego. Aktywność fizyczna w izolacji jest
niezwykle ważna dla utrzymania zdrowia,
dlatego poświęca się na nią aż dwie godziny dziennie na członka załogi. Dobór
ćwiczeń nie jest w pełni restrykcyjny,
astronauta może sobie pozwolić na pewną
dowolność. Istnieją jednak obowiązkowe
części aktywności sportowej, jak trening na
rowerze spinningowym, w czasie którego
generowany jest prąd dla bazy, czy wspólne sesje jogi, gdzie załoga ma możliwość
wspólnego relaksu i integracji. Ostatnim
stałym elementem grafiku misji są spacery
kosmiczne. Każdego dnia dwie osoby
z załogi odbywają dwugodzinne spacery
kosmiczne, kontrolowane przez trzeciego
analogowego astronautę z wnętrza bazy.
Pomimo że w bazie Lunares analogowi
astronauci nie doznają obniżonej grawitacji,
istnieje możliwość przeprowadzania badań
w warunkach modyfikowanej grawitacji
dzięki skonstruowanym maszynom do

Agata Kołodziejczyk

Mariusz Słonina

symulacji mikrograwitacji, tak zwanych
Random Positioning Machines. W wyposażeniu modułu biolabu znajduje się
również mikroskop, komora próżniowa,
mieszadła, centryfugi, pipety i odczynniki
chemiczne. Z kolei w laboratorium analitycznym medyk misji przeprowadza dwa
razy dziennie, rano i wieczorem, rutynowe
badania zdrowia astronautów. Na stanowisku technicznym możliwe jest drukowanie
3D, konstruowanie płytek elektronicznych
i innych elementów celem umożliwienia
autonomii załogi. Analizy widm próbek
geologicznych czy biologicznych można wykonać w module operacyjnym na
dostępnym spektroskopie, działającym
w zakresach UV i VIS. Moduł operacyjny
wyposażony jest dodatkowo w biblioteczkę, szafki i biurka, gdzie astronauci mogą
sporządzać raporty bądź analizować dane
na swoich laptopach czy tabletach. Ważnym
wyposażeniem habitatu jest szereg testowanych bioreaktorów mikrobiologicznych
i zwierzęcych, a także systemy hydroponiczne. Jednym bowiem z celów bazy jest
opracowanie wydajnych, autonomicznych
bioreaktorów do oczyszczania wody, powietrza i odpadów stałych.
Podstawowym celem bazy Lunares jest
przeprowadzanie badań chronobiologicznych na roślinach, zwierzętach i ludziach,
czyli badań związanych z funkcją zegara
biologicznego. W warunkach izolacji od
światła słonecznego następuje bowiem
proces desynchronizacji rytmów biologicznych, powodujący nieprawidłowe

Dwoje astronautów z misji Lunar Expedition I w czasie procedury wyjścia na spacer kosmiczny.
Pobyt w śluzie trwa 15 min celem symulacji wyrównania ciśnień i sterylizacji ultrafioletem

funkcjonowanie ziemskich organizmów
żywych i poważną utratę zdrowia. Charakterystycznymi objawami zbyt niskiej
ekspozycji na światło słoneczne u ludzi
jest depresja – obecnie cywilizacyjna
choroba dotykająca coraz młodszych.
Badania w kosmosie dotyczące rytmów
biologicznych do dziś nie są miarodajne
i porównywalne, a zagadnienie to zdaje się
mieć kluczowe znaczenie dla możliwości
utrzymania życia poza ziemią. Twórcy
bazy Lunares pracują nad opracowaniem optymalnego oświetlenia statków
kosmicznych i baz pozaziemskich, które
może przysłużyć się również na naszej
planecie do oświetlania szkół, szpitali,
biurowców czy innych przestrzeni izolo-

wanych, zapewniając zdrowy substytut
światła naturalnego. Warunki oświetlenia
wewnątrz bazy Lunares sterowane są zdalnie przez centrum kontroli misji. Dzięki
temu każda dwutygodniowa symulacja
misji odbywa się w porównywalnych
warunkach środowiskowych i umożliwia
analizę porównawczą rytmów biologicznych generowanych przez przebywających
w izolacji analogowych astronautów.
Baza Lunares należy do polskiej spółki
Space Garden, utworzonej przez specjalistów branży kosmicznej. Otwarta została
w lipcu 2017. Dotychczas przeprowadzono
w bazie trzy dwutygodniowe międzynarodowe symulacje misji kosmicznych, angażując ponad 100 studentów i pracowników
naukowych, reprezentujących agencje
kosmiczne, uniwersytety, instytuty
badawcze, stowarzyszenia i fundacje.
Ponadto przeprowadzono pierwszą na
świecie edukacyjną misję księżycową
dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
„Youth for Moon”. Baza ma służyć do
kształcenia wyspecjalizowanej kadry
dydaktycznej, rozwoju sektora kosmicznego w Polsce i nowych technologii
z dziedziny astronautyki, telemedycyny
i systemów utrzymywania życia. Baza
Lunares oferuje unikatowe szkolenia
analogowych astronautów na podobieństwo szkoleń prawdziwych astronautów,
ale podstawową misją jest szeroko pojęta
współpraca naukowa, realizacja prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich
i doktorskich. Serdecznie zapraszamy
do prowadzenia własnych badań i testoLądownik ExoGeoLab, wyposażony w zdalnie sterowany spektrometr UV VIS i teleskop, służący do operacji telerobotycznych, znajduje się w izolowanym hangarze do symulacji spacerów kosmicznych. Analogowi wania własnych prototypów urządzeń
astronauci w czasie spaceru kosmicznego dostarczają próbki do analizy, a dane przesyłane są do habitatu. w naszej bazie.
Lądownik księżycowy wypożyczony został od prof. Bernarda Foinga z Centrum Nauki i Technologii Europejskiej Agencji Kosmicznej w Holandii w ramach współpracy międzynarodowej

Agata Kołodziejczyk
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ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ W MEDYCYNIE
Rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality) oznacza połączenie świata realnego z generowanym komputerowo.
Według amerykańskiego inżyniera i wynalazcy Ronalda Azuma AR to system umożliwiający swobodę ruchów w trzech
wymiarach. Za pomocą półprzezroczystych okularów można, na przykład, obserwować życie toczące się na ulicach
miasta i równocześnie elementy wytworzone przez komputer i nałożone na rzeczywisty świat. Technologia ta stale się
rozwija i znajduje coraz więcej zastosowań.
Red.

P

Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości w celach dydaktycznych – wirtualna tablica pokazuje slajdy
dotyczące konkretnego tematu

Zapoznanie studentów medycyny
z tymi nowoczesnymi technikami wprowadza Zakład Bioinformatyki i Teleme-

dycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum. Jest to możliwe
dzięki zakupionemu w ramach działań

Fot. Klaudia Proniewska

ojęcie rozszerzonej rzeczywistości jeszcze
niedawno kojarzyło się z science fiction.
Dziś ta technologia zaczyna stanowić składnik
naszego, niemal codziennego, życia.
Medycyna jest dyscypliną, która nie ma
sobie równej w szybkości wykorzystywania
rozwiązań innowacyjnych – ich stosowania
w diagnostyce, terapii i rehabilitacji pacjentów. Na tym polu najbardziej praktyczne
jest wykorzystanie wizualizacji mieszanej
– Mixed Reality, łączącej obraz rzeczywisty
z obrazem uzyskanym, na przykład, w czasie
procesu diagnostycznego za pomocą technik
obrazowania.
Przeprowadzając zabieg na dowolnym narządzie (sercu czy wątrobie), poza
dostępem do obrazu rzeczywistego tego
narządu można mieć równocześnie dostęp do obrazu RTG, TK, USG lub innej
wizualizacji. Przy wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości możliwa jest ocena wizualna zarówno zewnętrznej, jak
i wewnętrznej struktury danego narządu.

Okulary do wizualizacji w świecie
rozszerzonej rzeczywistości
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Obrazowanie serca połączone z obiektem i jego lokalizacją

Na ekranie jest zaprezentowana wizualizacja, którą widzi osoba w okularach HoloLens

w umieszczanych na głowie goglach Microsoft HoloLens. Pionierskie rozwiązanie
do wizualizacji wewnętrznych organów

Fot. Klaudia Proniewska

dydaktycznych oraz aktywności Studenckiego Koła Naukowego Telemedycyny
i Informatyki Medycznej UJ CM odpowiedniego sprzętu w postaci okularów
typu HoloLens. Zakład wdraża do edukacji
system wizualizacji danych 3D, bazujący
na rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości, oprogramowaniu i sprzęcie Microsoft
HoloLens.
Zakupione urządzenie Microsoft HoloLens pozwoli studentom medycyny UJ
CM, jako pierwszym w Polsce, wykorzystać zaawansowane techniki obrazowania
w procesie kształcenia. Urządzenie najnowszej generacji daje możliwość wizualizacji struktur anatomicznych w formie
interaktywnego obrazu holograficznego
na podstawie skanów z obrazowania medycznego.
Dostępne funkcje obejmują podstawową statyczną wizualizację danych
medycznych oraz możliwość przecięcia
w przestrzeni, stanowiąc referencje dla

Wizualizacja naczyń krwionośnych bez relacji do obiektu ich prawdziwej lokalizacji

lekarzy. Użytkownik, widząc obrazy holograficzne, może wejść w interakcję z nimi,
co stanowi innowację w dziedzinie wizualizacji danych medycznych w przestrzeni
trójwymiarowej. Obrazy w mieszanej
rzeczywistości (Mixed Reality) powstają

pacjenta, zarówno anatomicznych, jak
i patologicznych struktur, wykorzystujące
najnowocześniejsze urządzenie do rozszerzonej/mieszanej rzeczywistości (AR/MR)
jest odzwierciedleniem nowoczesnych
technologii wykorzystywanych w me-

dycynie „szytej na miarę”, realizowanej
w ramach zindywidualizowanej terapii.
Wprowadzanie najnowszych technologii w procesie edukacji wskazuje ścieżki
rozwoju w medycynie i kształtuje w studentach medycyny chęć korzystania z dobrodziejstw nowych technologii. W konsekwencji wzbogaca jakość kształcenia.
Temat holografii w medycynie,
a szczególnie jej zastosowanie kliniczne,
między innymi w zabiegach strukturalnych serca, jako pierwszy zainicjował
prof. Dariusz Dudek, przewodniczący
Rady Instytutu Kardiologii UJ CM.
Pierwszy pokaz zastosowania holografii
w kardiologii został zaprezentowany na
konferencji NFIC – New Frontiers in
Interventional Cardiology w 2016 roku.
To nowa era w wizualizacji danych medycznych. Prace nad udoskonaleniem
modeli struktur serca są kontynuowane
wspólnie z dr inż. Klaudią Proniewską
z Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM, u której można uzyskać więcej
szczegółowych informacji dotyczących
tej nowatorskiej techniki.

Klaudia Proniewska

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM
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MIĘDZYNARODOWE BADANIA NAD WITRAŻOWNICTWEM
XIX I XX WIEKU

Corpus Vitrearum Poloniae / Grzegorz Eliasiewicz, Rafał Ochęduszko

S
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tained Glass from c. 1800 to 1945:
Terminology – Periodization – Forms
to tytuł międzynarodowej konferencji
naukowej, która w dniach 6–7 grudnia
2017 odbyła się w Instytucie Historii
Sztuki UJ. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez nowo utworzone przy
Wydziale Historycznym UJ i Wydziale
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych. Konferencja, której inicjatorem
był kierownik Centrum prof. Wojciech
Bałus, a przygotowaniami zajmowała się
Joanna Utzig, została zrealizowana dzięki
finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W wydarzeniu wzięło udział jedenaścioro referentów z Austrii, Katalonii,
Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych,
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Program
konferencji obejmował również wizyty studyjne w kościele Franciszkanów
i Bazylice Mariackiej. Obrady otworzyli
prodziekan Wydziału Historycznego UJ
dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak oraz
dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ dr
hab. Marek Walczak.
Konferencja dotycząca witrażownictwa XIX i XX wieku odzwierciedlała
intensywność prac podejmowanych w tym
zakresie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Nie bez znaczenia jest także fakt, że z Instytutem Historii Sztuki UJ związany jest,
od samego początku swojego istnienia,
Polski Komitet Narodowy Corpus Vitrearum – międzynarodowej organizacji naukowej inicjującej i koordynującej badania
nad sztuką witrażową. Polska przystąpiła
do tego gremium w roku 1958, a wieloletnim prezydentem komitetu polskiego był
prof. Lech Kalinowski, po którym funkcję
objął właśnie prof. Wojciech Bałus. Zainteresowania i działania Corpus Vitrearum
ograniczały się początkowo do przeszkleń
średniowiecznych i nowożytnych, co
zresztą miało swoje odbicie w pierwotnej
nazwie organizacji: Corpus Vitrearum

Matka Boska wręczająca szkaplerz
św. Szymonowi Stockowi,
witraż w kościele Karmelitanek Bosych w Krakowie;
wyk. Krakowski Zakład Witrażów Władysława Ekielskiego
i Antoniego Tucha; 1904

Doświadczenie naukowo-organizacyjne okazało się niezwykle pomocne
w sformułowaniu obowiązujących obecnie międzynarodowych wytycznych Corpus Vitrearum w zakresie inwentaryzacji
i opracowania historyczno-artystycznego
zespołów witrażowych z XIX i XX stulecia. Warto dodać, że w Międzyuczelnianym Centrum Badań Witrażowych
prowadzone są również prace dotyczące
zachowanych w Polsce przeszkleń średniowiecznych i jeszcze w tym roku – po
wielu latach przygotowań – ukaże się
monografia prezentująca gotyckie witraże
kościoła Mariackiego w Krakowie.
Ponieważ problematyka witraży powstałych po roku 1800 została podjęta
przez Corpus Vitrearum stosunkowo
niedawno, wiele zagadnień, dotyczących
choćby terminologii, wzorów artystycznych, importów witrażowych, wielokrot-

Fot. Corpus Vitrearum Poloniae / Grzegorz Eliasiewicz, Rafał Ochęduszko

Medii Aevi. W 2014 roku podjęto oficjalną decyzję o poszerzeniu zakresu badań
o witraże ostatniego dwuwiecza, w czym
niemałą rolę odegrał Polski Komitet
Narodowy, który jako pierwszy podjął
szeroko zakrojone studia nad dziejami
witrażownictwa tego czasu, finansowane
przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Przyznane fundusze pozwoliły
na uruchomienie w roku 2012 projektu
„Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii
krakowskiej i przemyskiej”. Ten sam
tytuł nosi seria prezentująca wyniki badań
(do roku 2017 ukazało się pięć tomów –
dotyczących przeszkleń w świątyniach
archidiecezji krakowskiej oraz diecezji
bielsko-żywieckiej, kieleckiej i tarnowskiej). W ramach projektu uruchomiono
również ogólnodostępną bazę danych
(http://cvp.baza-witrazy.uj.edu.pl/).

Św. Marek Ewangelista, witraż w kościele Misjonarzy
w Tarnowie (fragment kompozycji); wyk. pracownia
Benedikta Škardy w Brnie (?); 1907–1909

nego wykorzystywania tych samych projektów, nadal wymaga usystematyzowania i pogłębionej refleksji. Właśnie te cele
przyświecały konferencji Stained Glass
from c. 1800 to 1945: Terminology –
Periodization – Forms. W otwierających ją referatach, ściśle powiązanych
z przedsięwzięciami prowadzonymi
w Polsce (Tomasz Szybisty, Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie, Corpus Vitrearum Poloniae) i Austrii (Christina Wais,
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Corpus Vitrearum Österreich),
poza prezentacją uzyskanych wyników
i założeń obu projektów omówiono de
facto dwa odmienne modele organizacji
badań. Pierwszy z nich, wybrany w Krakowie, przewiduje możliwie kompletną
inwentaryzację i opracowanie naukowe
witraży na danym obszarze, pozwalając
nie tylko na uchwycenie zjawisk o charakterze historyczno-artystycznym (jak,
przykładowo, przemiany stylistyczne
i ikonograficzne), ale również na precyzyjne analizy statystyczne, dotyczące
choćby udziału w rynku poszczególnych
pracowni (w tym zagranicznych, którym
w referacie poświęcono stosunkowo
wiele miejsca), kierunków ich ekspanALMA MATER nr 199
Św. Franciszek, witraż w kościele Franciszkanów w Krakowie (fragment kompozycji); proj. Stanisław
Wyspiański (uzupełnienia Bernard Rice), wyk. Tiroler Glasmalerei w Innsbrucku; 1899
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Otwarcie konferencji Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology –
Periodization – Forms. Przemawia prodziekan Wydziału Historycznego UJ
dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, obok prof. Wojciech Bałus

pracami twórców tej miary co Stanisław
Wyspiański i Józef Mehoffer. Tymczasem
gros przeszkleń powstałych w XIX i XX
wieku nosi cechy produkcji masowej.
Wzorami dla nich mogły być zwykłe obrazki dewocyjne, ilustracje w książkach
religijnych czy dawne i współczesne
malarstwo sztalugowe, a nawet rzeźby
i plakaty. Kwestia ta jest poważnym
problemem badawczym, nasuwającym
liczne pytania o transfer intermedialny,
oryginalność dzieła sztuki, jego funkcję
religijną i społeczną, pobudki stojące za
wyborem takiego, a nie innego wzorca.
Nierzadko decydowali o nim zamawiający, którzy zazwyczaj skłaniali się ku dość
konserwatywnym formułom obrazowym,
a do tego dysponowali ograniczonymi

Corpus Vitrearum Poloniae / Grzegorz Eliasiewicz, Rafał Ochęduszko

Podczas dyskusji głos zabrała prof. Virginia Raguin z USA

Św. Anna nauczająca Marię, witraż w kościele
w Zielonkach; proj. Maciej Makarewicz, wyk. pracownia Romana Ryniewicza w Krakowie; 1944
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sji, a ponadto, co nie mniej ważne, na
strzeżenie przeszkleń o niższej jakości
artystycznej, lecz mających doniosłe znaczenie historyczne lub społeczne. Drugi
model, przyjęty przez Austriacki Komitet
Narodowy, zakłada ześrodkowanie badań
jedynie na wybranych zagadnieniach –
w tym przypadku na najstarszych witrażach, z początku XIX wieku, w zamku
Laxenburg, kompozycjach utrzymanych
w stylistyce nazareńskiej i polityczno-religijnym programie ideowym przeszkleń
w kościołach wznoszonych dla uczczenia
kolejnych jubileuszów panowania cesarza
Franciszka Józefa.
W rozpowszechnionym wyobrażeniu,
utrwalonym przez popularne wydawnictwa ilustrowane, witraż kojarzony jest
zazwyczaj z wybitnymi i unikatowymi

środkami finansowymi. Zresztą wobec
faktu, że największe pracownie witrażownicze, jak choćby funkcjonująca do dzisiaj
monachijska firma Mayera, produkowały
rocznie nawet kilkaset witraży, zrozumiałe
jest, że nie każdy z nich mógł być dziełem
niepowtarzalnym. Kwestie te zostały –
w różnych kontekstach – podjęte w kilku
referatach wygłoszonych podczas konferencji, między innymi w wystąpieniu
Jasmin Allen (The Stained Glass Museum,
Ely) dotyczącym intermedialności witraży
dziewiętnastowiecznych czy odczycie
Sílvii Cañellas i Núrii Gil (Corpus Vitrearum Catalunya), które zaprezentowały
liczne przykłady witraży katalońskich
z XIX i XX wieku. Jest to niezwykle heterogeniczny zasób, obejmujący, między
innymi, przeszklenia projektu szkockiego

artysty Oscara Patersona, Francuza René
Beauclaira czy pochodzącego z Niemiec
Hermana Göhlera i szwajcarskiego architekta Alberta Lüthiego. Zagadnienie
powtarzalności oraz masowej produkcji
witraży dziewiętnastowiecznych omówił
w kontekście przemian religijno-społecznych i artystycznych tego czasu Daniel
Parello (Corpus Vitrearum Deutschland,
Freiburg im Breisgau). Konieczność sprostania olbrzymiej liczbie zamówień doprowadziła, zwłaszcza na przełomie XIX i XX
wieku oraz w okresie międzywojennym,
do wytworzenia się specyficznych metod
warsztatowych. Scharakteryzowały je
Valérie Sauterel i Camille Noverraz (Vitrocent Romont) na przykładzie szwajcarskie-

go zakładu Kirsch & Fleckner, pokazując, że tworzenie
witrażu mogło przypominać
puzzle i polegać na zestawianiu „nowej” kompozycji
ze starszych, wielokrotnie
wykorzystywanych elementów. Przedmiotem analiz
Virginii Raguin (College of
the Holy Cross, Worcester,
Corpus Vitrearum USA) były
z kolei repetycje określonych
wzorców ikonograficznych
w pracach zakładów amerykańskich.
Ponieważ witraż rozwinął
się w średniowieczu, stałym

Narodziny św. Jana Chrzciciela, witraż w krypcie kaplicy
Zmartwychwstanek w Kętach, lata 30. lub 40. XIX wieku

Fot. Corpus Vitrearum Poloniae / Grzegorz Eliasiewicz, Rafał Ochęduszko

punktem odniesienia
dla tego gatunku sztuki,
w szczególności dla
historyzującej produkcji wieku XIX, były
przeszklenia gotyckie.
Niekiedy postulowano
wręcz konieczność ścisłego ich naśladowania
(vitrail archéologique),
co jednak nie przeszkadzało dziewiętnastowiecznym konserwatorom na dość swobodne
„poprawianie”, a w najlepszym przypadku –
restaurację zespołów
dawnego malarstwa witrażowego. Podejmowane przez nich działania dawały zarazem
możliwość zrozumienia zasad rządzącym
średniowiecznym rzemiosłem i mogły być
katalizatorem rozwoju
miejscowych pracowni
witrażowniczych. Kwestie związane z tą pro-

Ukrzyżowanie, witraż w kaplicy cmentarnej w Radziszowie (przeznaczony
pierwotnie do kaplicy grobowej Gubrynowiczów w Zagórzu);
proj. Jan Śliwiński, wyk. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński; 1939

blematyką zaprezentowali w odniesieniu
do wybranych przykładów niemieckich
i brytyjskich Cornelia Aman (Corpus
Vitrearum Deutschland, Poczdam) oraz
Martin Crampin (University of Wales).
Warto podkreślić, że konferencja,
zorganizowana przez Międzyuczelniane
Centrum Badań Witrażowych, była pierwszą w historii Corpus Vitrearum dotyczącą
wyłącznie przeszkleń XIX i XX wieku.
Dała ona nie tylko impuls do prezentacji
wyników badań i wymiany naukowych
doświadczeń, ale i ujawniła głęboką
potrzebę koordynacji przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie w różnych
krajach. Pierwszym uchwytnym efektem
konferencji jest koncepcja międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego
importów witrażowych, drugim – pomysł
specjalistycznego słownika terminologicznego, który zostanie opracowany
w najbliższych latach przez Polski Komitet Narodowy Corpus Vitrearum. Z kolei
komitet austriacki zapowiedział organizację konferencji poświęconej wybranym
zagadnieniom poruszanym w Krakowie.

Tomasz Szybisty

Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie / Corpus Vitrearum Poloniae
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roblematyka wypalenia zawodowego jest podejmowana w literaturze
psychologicznej od lat 70. XX wieku.
Określenie „wypalenie się” (burnout)
metaforycznie zwraca uwagę na wyczerpanie sił, którego człowiek doświadcza
wskutek silnie stresujących warunków
pracy, i zostało wprowadzone do języka
nauki, równolegle i niezależnie od siebie,
przez psychiatrę Herberta Freudenbergera
i psycholog społeczną Christinę Maslach.
Istnieje wiele definicji wypalenia
zawodowego. Na przykład, Christina
Maslach ze współpracownikami definiują wypalenie zawodowe jako zespół
wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań
osobistych, który może wystąpić u osób
pracujących z innymi ludźmi w pewien
określony sposób, i dostrzegają, że wypalenie zawodowe jest zarówno problemem
zawodowym, jak i klinicznym. Ponadto
Maslach we wcześniejszej publikacji za
przyczynę wypalenia zawodowego uznaje
„pracę z ludźmi”, a wypalenie to ujmuje
jako „utratę troski o człowieka”, która
prowadzi do pewnego rodzaju dehumanizacji człowieka, gdzie traktuje się go jak
przedmiot.
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WIELOWYMIAROWE UJĘCIE
WYPALENIA ZAWODOWEGO
Wielowymiarowe ujęcie wypalenia
zawodowego Christiny Maslach do dnia
dzisiejszego jest uważane za jedno z najbardziej odpowiednich podejść do opisu
problemu wypalenia zawodowego, obserwowanego w szczególności u lekarzy,
pielęgniarek, kuratorów zawodowych,
dziennikarzy, nauczycieli, prawników
i urzędników. Wspólnymi cechami tych
zawodów jest konieczność utrzymywania wysokich standardów w kontaktach
z ludźmi, a także negatywne konsekwencje
w przypadku popełnienia błędu. Dodatkowym elementem wspólnym dla reprezentantów tych profesji jest kwestia, że ich
wynagrodzenia uważane są z reguły za
niewystarczające. Różnicą jest natomiast
to, że pracownicy medyczni napotykają
w swej pracy ludzi, którzy cierpią lub
umierają, a ponadto kontakt między nimi
jest częstszy i bardziej bezpośredni, co
stanowi źródło dodatkowego obciążenia.
Mimo różnicy w specyfice kontaktów
z interesantem, klientem, uczniem czy
pacjentem wykonywanie wyżej wymienionych zawodów może być źródłem

chronicznego stresu, który niejednokrotnie
jest przyczyną pojawienia się zespołu
wypalenia zawodowego.
WIELOWYMIAROWE UJĘCIE
WYPALENIA ZAWODOWEGO
W ODNIESIENIU DO ZAWODÓW
MEDYCZNYCH
Christina Maslach, którą do tworzenia
teorii wyjaśniającej mechanizm wypalenia
zawodowego zainspirowała analiza doświadczeń emocjonalnych w zawodach
medycznych, takich jak zdystansowana
troska – idealne połączenie współczucia z dystansem emocjonalnym, oraz
obronna dehumanizacja – polegająca na
samoobronie przed obezwładniającymi
emocjami poprzez traktowanie innych
jak przedmioty. Przejawem takich postaw
jest chociażby określanie pacjenta przez
lekarza nie jako osobę, lecz jako jednostkę chorobową, na przykład: rak jelita
grubego. Zjawiska zdystansowanej troski
i obronnej dehumanizacji przyczyniły się
do postawienia pytań, czy i jak pracownicy medyczni stosują je w codziennej
praktyce. Okazało się, że doświadczenia
emocjonalne mają wpływ na sprawowanie
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Theory of Conservation of Resources),
która zakłada, że depersonalizacja jest nie
tylko behawioralnym przejawem wypalenia, lecz obejmuje również strategię utraty
kontroli, stosowanej w celu zapobieżenia
dalszemu zmniejszaniu ograniczonych
już zasobów. Teoria ta przewiduje, że
w krótkim czasie takie zachowanie może poprawić zdolność
pracownika do utrzymywania
odpowiedniego sposobu wydajności w sytuacjach stresowych.
Jednak w dłuższej perspektywie depersonalizacja może
zmniejszyć dostęp do wsparcia
społecznego, następnie powodować izolację, dodatkowo
zmniejszając zasoby osobiste.
Według Stevana E. Hobfolla
ludzie dążą do uzyskania, utrzymania i ochrony tego, co jest
dla nich cenne, a także promują
i potwierdzają słuszność tego,
co uważają za ważne w ich życiu. Obiekty, o których mowa,
autor teorii nazwał zasobami.
Do zasobów należą przedmioty, warunki, cechy osobowości
i pokłady energii, które albo są
cenione same w sobie – jako potrzebne do przetrwania (bezpośrednio lub pośrednio), albo służą do zdobycia owych zasobów
umożliwiających przetrwanie.
Ten stres psychologiczny autor
definiuje jako reakcję wobec
otoczenia, w którym (a) istnieje
zagrożenie stratą zasobów netto,
(b) nastąpiła już strata zasobów
netto i (c) nie został osiągnięty
zysk w zasobach w następstwie
ich zainwestowania. Na szczególną uwagę w tej teorii zasługuje model
zachowania zasobów COR. Pokazuje on
praktyczne użycie teorii gospodarowania
zasobami w odniesieniu do wypalenia
zawodowego. Przedstawienie go wymaga
syntezy trzech definicji wypalenia. Pierwszą z nich jest definicja Herberta Freudenberga i Geraldine Richelson. Według ich
ujęcia wypalenie jest stanem zmęczenia
czy frustracji wynikającym z poświęcenia się jakiejś sprawie, sposobowi życia
lub związkowi, co jednak nie przyniosło
oczekiwanej nagrody. Kolejnym ważnym
spojrzeniem jest definicja Christiny Maslach, ujmująca wypalenie jako zespół
wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań

osobistych, który może wystąpić u osób
pracujących z innymi ludźmi w pewien
określony sposób. Natomiast Ayala Pines
i Elliot Aronson twierdzą, że wypalenie
jest stanem fizycznego, emocjonalnego
i psychicznego wyczerpania, spowodowanym przez długotrwałe zaangażowanie
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opieki zdrowotnej, a zdystansowana troska
jest niezwykle trudna w praktyce – u niektórych lekarzy czy pielęgniarek zamiast
dystansu emocjonalnego i troski pojawia
się niechęć, a nawet pogarda – dehumanizacja pacjenta.
Przedmiotowe traktowanie pacjentów
(depersonalizacja) to jeden z trzech elementów składających się na wypalenie
zawodowe – określane też jako dystansowanie, wycofywanie się z kontaktów
albo uciekanie się w zdystansowaną (zobiektywizowaną) troskę. Efektem takich
zachowań jest bezosobowa interakcja,
polegająca na odczłowieczaniu innych
osób, z którymi wchodzi się w kontakty
zawodowe, towarzyskie czy rodzinne. Cynizm, dominujący w obrazie klinicznym
wypalonych zawodowo pracowników,
wywołuje chłodną postawę zdystansowania wobec pracy oraz współpracowników,
jak i spadek zaangażowania w pracę. Jest
on swego rodzaju próbą samoobrony
przed wyczerpaniem i rozczarowaniem.
Początkowy entuzjazm, zapał do pracy
i perspektywa sukcesu ustępują miejsca
negatywnym postawom – co uwzględnia
procesualny model wypalenia, a depersonalizacja pojawia się w wyniku wyczerpania emocjonalnego, które z kolei
spowodowane jest dużymi wymaganiami
środowiska, charakteryzującego się silnie
angażującymi emocjonalnie relacjami
z odbiorcami opieki.
Podatność na wypalenie zawodowe
ma także związek z emocjami, jakie rodzą
się wobec pacjentów. Jeśli należą one do
kategorii typowo ludzkich (żal, wstyd,
smutek, nadzieja, podziw), stają się predyktorem wypalenia zawodowego wśród
pracowników medycznych – zwłaszcza
tych, którzy mają stały, bezpośredni kontakt z cierpiącym, terminalnie chorym
pacjentem. Ponadto odczuwanie emocji
podstawowych, rozumianych jako typowo
zwierzęce (lęk, złość, niepokój, irytacja,
wrogość), korzystnie redukuje syndromy
wypalenia zawodowego, poprawiając
poczucie własnej skuteczności oraz zaangażowanie w pracę wśród pracowników
służby zdrowia.
Większość badaczy wypalenia przypisuje określoną funkcję depersonalizacji,
która różni się od przyczynowej roli obu
pozostałych wymiarów. Traktowana jest
często jako strategia radzenia sobie w celu
zmniejszenia uczucia wypalenia. Pogląd
ten opiera się zasadniczo na teorii zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla (COR –

w sytuacje, które są obciążające pod
względem emocjonalnym.
W przytoczonych definicjach uwagę
może zwrócić to, że stan wypalenia zawodowego jest podobny do teorii zasobów
Hobfolla. Jednak nie powinno się tego
utożsamiać. Ujednolicając powyższe
definicje, wypalenie określa się jako stan
bądź zespół wyczerpania fizycznego,
emocjonalnego i psychicznego – obejmującego zarówno własną osobę, jak
i stosunek do innych, ujawniający się przez
depersonalizację. Jest on spowodowany
przez obniżone poczucie własnej wartości
wynikające z nieuzyskania adekwatnej do
włożonego wysiłku nagrody oraz jej zbyt
długiego odraczania, a także angażowania
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tego, co ma im zapewnić praca. Jednak
dla ludzi, którzy swoją wartość wiążą
z rezultatami własnego działania i którzy
starają się czerpać ze swej pracy poczucie
egzystencjalnego znaczenia, porażka jest
druzgocącym doświadczeniem i potężnym
czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu
wypalenia.
Natomiast Cary Cherniss, analizując
wypalenie zawodowe, zwraca uwagę na
czynniki podmiotowe, a szczególnie na
brak profesjonalizmu i deficyt w zakresie
kompetencji interpersonalnych. Przecież
empatia pozwala wyznaczyć ogólne ramy
kompetencji – zarówno osobistych, jak
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się w sytuacje, które – pod względem emocjonalnym – są nadmiernie obciążające.
Stevan E. Hobfoll określił wypalenie
zawodowe jako skutek braku przyrostu
zasobów, następującego po znacznym
zainwestowaniu zasobów czasu i energii.
Oznacza to, że pracownicy, którzy już
zainwestowali znaczne ilości czasu i zasobów energetycznych w pracę, mogą nie
być w stanie pozyskać nowych zasobów,
które pomogłyby im w realizacji wymagań zawodowych i utrzymania poziomu
optymalnego funkcjonowania w długim
okresie. Dlatego wypalenie zawodowe
może dotyczyć zarówno osób długo już
pracujących, jak i dopiero zaczynających
swoją ścieżkę kariery. Osoby te, przyjmując rolę entuzjastycznego pracownika, mają dużą szansę na zbytnie
zaangażowanie się emocjonalne
w pracę i wcześniejsze poczucie
wyczerpania, doprowadzając
do powtarzalnego zmniejszenia zasobów, spowodowanego
dysfunkcjonalnymi sposobami
radzenia sobie ze stresem – taką
sytuację Hobfoll określił pojęciem „spirali strat” (loss spiral).
Przykładowo, w zawodzie
pielęgniarskim wypalenie jest powiązane ze wzrostem liczby zadań
przypadających na pielęgniarkę oraz
ze spadkiem możliwości podejmowania decyzji w toku pracy. Oba powyższe
czynniki oraz brak informacji zwrotnych
od podopiecznych powodują wzrost tendencji do dehumanizacji i zobojętnienie
wobec problemów pacjentów, mniejsze
zaangażowanie i skuteczność, a także
większą skłonność do konfliktów
i zwiększonego ryzyka popełnienia
błędu, jak również wypadków w pracy.
Jedną z możliwości zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia wypalenia zawodowego u pielęgniarek jest zapewnienie
im odpowiedniego wsparcia społecznego,
wymiany doświadczeń i refleksji oraz
tworzenie optymalnych warunków pracy.
Próbując te spostrzeżenia odnieść do
modeli teoretycznych, można uznać, że
najlepiej wyjaśniałby to model wypalenia
zawodowego w ujęciu egzystencjalnym,
opracowany przez Ayalę Pines, gdyż
rozpatruje on osoby o wysokim poziomie
motywacji, które rozpoczynają pracę
w wybranym przez siebie zawodzie,
co bardzo odpowiada kandydatom do
zawodu lekarza, ze wzniosłymi celami
oraz dużymi oczekiwaniami dotyczącymi

i społecznych – warunkujących efektywne
funkcjonowanie w roli zawodowej. Dlatego istotności przeciwnego związku niektórych wymiarów wypalenia zawodowego
z poziomami empatii u pracowników
medycznych są uzasadnione. Na uwagę
zasługuje również to, że już studentów
kierunków medycznych charakteryzują
podobne związki – wykazano je w innych
badaniach.
Niewątpliwie zawody lekarza i pielęgniarki stawiają duże wymagania tym,
którzy chcą je dobrze wykonywać, a jeżeli
realizują to osoby z potrzebnymi predyspozycjami psychicznymi, łatwiej osiągają
współpracę. Tym samym można przyjąć
słuszność opracowanej przez Maslach

i współpracowników teorii dopasowania
pomiędzy osobą a pracą, gdyż występujące w pracy problemy są skuteczniej
rozwiązywane przez lekarzy i pielęgniarki
charakteryzujących się empatią dojrzałą,
czyli kompetencjami osobistymi i społecznymi. Powoduje to, że świadczona
przez nich opieka jest satysfakcjonująca
dla pacjentów i przez to mająca wpływ na
ich satysfakcję z pracy.
ROZPOZNAWANIE
WYPALENIA ZAWODOWEGO
Podobnie jak wielu z przywoływanych
autorów uważam, że wypalenie zawodowe
jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem,
które wymaga stosowania skutecznych
metod rozpoznawania i pomiaru. Moim
zdaniem diagnoza tego zjawiska powinna
odbywać się na dwóch płaszczyznach:
indywidualnej i systemowej. Uważam
ponadto, że wypalenie zawodowe
pozostaje w ścisłej zależności od
siły obciążeń i podatności na ich
wpływy i jest inaczej nazywane
syndromem wyczerpania. Zaczyna się on powoli lub nagle w postaci stanu wyczerpania cielesnego, duchowego
lub uczuciowego, występuje
w życiu zawodowym, w czasie
wolnym od pracy, w kręgu przyjaciół, w związku partnerskim
i w rodzinie, i często wiąże się
z awersją, mdłościami i myślami
o ucieczce, poprzedzony jest
charakterystycznym, długotrwałym
przerostem wymagań bez
odpowiedniego środka równoważącego.
Aby po rozpoznaniu można było
skutecznie zapobiegać wypaleniu zawodowemu, według Michaela Leitera
i współpracowników, bardzo ważnym jest
znalezienie oddolnych (indywidualnych)
strategii, które pomagają ludziom radzić
sobie z ich doświadczeniem wypalenia
zawodowego.
INDYWIDUALNE STRATEGIE RADZENIA SOBIE
Z WYPALENIEM ZAWODOWYM
Richard Lazarus i Susan Folkman
zaproponowali, na podstawie celów strategii radzenia sobie, istotne rozróżnienie
między radzeniem sobie zorientowanym
na problem i radzeniem sobie zorientowanym na emocje. Autorzy ci stwierdzili, że
radzenie sobie nastawione na problem sta-

strategii skoncentrowanych na problemie,
jak i skoncentrowanych na emocjach.
POCZUCIE HUMORU JAKO CZYNNIK
ZWIĘKSZAJĄCY ZASOBY JEDNOSTKI
W swych badaniach Christine Healy
i Michael McKay wykazali, że stany dobrego humoru i te związane ze śmiechem
mogą poprawić różne wskaźniki zdrowotne, między innymi w okresach stresu,
rehabilitacji kardiologicznej czy regulacji
progu bólu. Jednak Martin i inni stwierdzili, że nie wszystkie rodzaje humoru są
korzystne, a poszczególni ludzie różnią
się w jego stosowaniu, i rozróżnili cztery
rodzaje występowania humoru: humor
w służbie ego, afiliacyjny, masochistyczny i agresywny. Po stronie pozytywów
zaobserwowali, że humor w służbie ego
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nowi próbę bezpośredniej odpowiedzi na
stresującą sytuację, podczas gdy radzenie
sobie zorientowane na emocje zawiera wysiłki w zakresie łagodzenia emocjonalnej
reakcji na stresujące wydarzenia.
Analizując relacje strategii radzenia
sobie z wypaleniem zawodowym, Thornton stwierdził istotny zgodny statystycznie
związek między unikowym radzeniem
sobie i wypaleniem zawodowym w grupie
pracowników kliniki psychiatrycznej. Potwierdzono to w późniejszych badaniach
Chan i Hui, którzy wykazali, że strategie
radzenia sobie skierowane na unikanie
pozytywnie korelują z trzema składnikami
wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkół średnich.
Natomiast Koeske i inni stwierdzili
w długoterminowym badaniu z udziałem
pracowników socjalnych, że aktywne strategie radzenia sobie zapewniają
większą zdolność do radzenia
sobie z trudnymi sytuacjami
w pracy, podczas gdy w innych badaniach wykazano, że
brak skutecznej odpowiedzi
radzenia sobie może służyć
wzmocnieniu kolejno poczucia bezradności i daremności.
Zauważono, że radzenie sobie
zorientowane na problem jest
adaptacyjne w sytuacjach sterowalnych, podczas gdy unikowe radzenie sobie ze stresem
jest adaptacyjne w sytuacjach
trudnych do kontrolowania, co
poniekąd potwierdzają Anton
Aluja-Fabregat i inni, sugerując, że skuteczność w radzeniu sobie
zależy od sytuacji.
W badaniach ukierunkowanych na
stwierdzenie związku doboru strategii
z rozmiarem wypalenia Jenaro i inni
wykazali, że
• pracownicy z wyższym poczuciem
osobistych osiągnięć mają tendencję do
korzystania ze strategii radzenia sobie
zorientowanych na problem i zaprzestania
wykorzystywania strategii skoncentrowanych na emocjach,
• pracownicy z wysokim poziomem wyczerpania emocjonalnego są bardziej skłonni
do korzystania ze strategii ukierunkowanych
na emocje, jak również niektórych strategii
ukierunkowanych na problem,
• pracownicy z dużym poczuciem
depersonalizacji (drażliwość i negatywne,
zimne i bezosobowe postawy wobec innych)
powstrzymują się od inicjowania zarówno

odnosi się do tendencji bycia rozbawionym
z powodu braku kongruencji życia oraz
posiadania prawdziwie humorystycznej
perspektywy, nawet w chwilach stresu,
humor afiliacyjny wyraża się poprzez
rozbawianie innych, ułatwia kontakty
i zmniejsza napięcie interpersonalne.
Po negatywnej stronie wytypowali natomiast humor masochistyczny, odnoszący
się do lekceważących dowcipów na własny
temat, oraz humor agresywny – typ wrogiego humoru, którego celem jest ranienie
lub manipulowanie innymi – głównie, aby
bronić się przed zagrożeniem.
Humor w służbie ego i afiliacyjny
konsekwentnie pozytywnie odnoszą się
do fizycznej, psychicznej i społecznej
pomyślności jednostek, a masochistyczny i agresywny humor pokazuje ujemną
korelację z poczuciem dobrobytu i optymalnym funkcjonowaniem.

KONFLIKT RÓL JAKO STRATEGIA
DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA WZAJEMNYM
ODDZIAŁYWANIEM POMIĘDZY SFERAMI
PRACY I NIEZWIĄZANYMI Z PRACĄ
Konflikt praca – rodzina jest zdefiniowany jako forma konfliktu pomiędzy
rolami, w których presje danej roli z dziedziny pracy i spraw rodzinnych są wzajemnie niezgodne, sprzeczne pod jakimś
względem. Oznacza to, że wypełnianie
roli związanej z pracą (rodziną) jest utrudnione ze względu na wypełnianie roli
związanej z rodziną (pracą). Większość
badaczy rozróżnia dwa rodzaje konfliktu
ról: konflikt praca–dom, odnosząc się
do sytuacji, w której presja roli w pracy
utrudnia funkcjonowanie w domu, oraz
konflikt dom–praca, odnosząc się do
presji roli w domu, która zakłóca funkcjonowanie w pracy.
Z kolei hipoteza niedoboru
roli została użyta do wyjaśnienia
negatywnych skutków przeniesienia (przelania się) lub konfliktu. Zgodnie z tą hipotezą ludzie
posiadają ograniczone i ściśle
ustalone ilości zasobów (czasu
i energii).
Zarządzanie wieloma rolami (pracownika, małżonka,
rodzica) jest problematyczne,
gdy korzysta się z tych samych
ograniczonych zasobów. Wysokie wymagania związane
z pracą wymagają od pracowników poświęcenia większej
ilości zasobów (czasu, emocji)
w pracy, pozostawiając mniej zasobów
przeznaczonych dla ich życia rodzinnego.
Peeters i współautorzy stwierdzili, że
wymagania związane z pracą i wymagania związane z życiem rodzinnym mają
bezpośredni i pośredni wpływ (poprzez
zakłócenia odpowiednio praca–dom
i dom–praca) na wypalenie zawodowe.
Również Haar potwierdził, że te dwa
rodzaje konfliktów (praca–dom i dom–
praca) były istotnymi predyktorami wypalenia pracowników. Zbadał on również
łagodzący wpływ strategii radzenia sobie
pracownika w relacji do obydwu typów
konfliktów i wypalenia. Wyniki wykazały,
że aktywne radzenie sobie zintensyfikowało
negatywne relacje zarówno w odniesieniu
do konfliktu praca–-dom oraz dom–praca, a pracownicy radzący sobie poprzez
zwiększenie nakładów pracy doświadczali
zintensyfikowanych skutków wypalenia.
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Z uwagi na fakt, że przełożeni poprzez swoje działania mają bezpośredni
wpływ na podwładnych, ukierunkowany na afekt, efektywność, satysfakcję
z pracy i zaangażowanie w pracę,
można założyć, że przełożeni i ich style
zarządzania mają znaczący wpływ na
dobrostan podwładnych: konstruktywne
style zarządzania zapobiegają wypaleniu
zawodowemu, natomiast destruktywne
style nasilają wypalenie zawodowe
wśród podwładnych.
Dobrzy przełożeni mogą wcześnie
rozpoznać pracownika wypalonego, gdyż
charakteryzuje go brak energii, brak emocjonalnego zaangażowania w pracę, brak
emocjonalnych zasobów potrzebnych do

celów w pracy. Nieefektywne zarządzanie prowadzi często do wypalenia
zawodowego zarówno podwładnych,
jak i samych przełożonych jako reakcja
na długotrwałe doświadczanie wymagań
w pracy zawodowej takich jak niesprecyzowane role i konflikt ról zawodowych
oraz przeciążenie pracą.
Cavanaugh i inni uważają, że wymagania zawodowe mogą być postrzegane
przez pracownika jako przeszkody i wyzwania. Przeszkody powodują nasilenie
objawów wypalenia zawodowego, wymagają inwestycji dużej ilości zasobów i są
frustrujące z punktu widzenia pracowników i osiągania celów. Jedną z istotnych
przeszkód są działania przełożonego
o stylu destruktywnym.
Inni autorzy w swoim modelu dotyczącym relacji wymagań w pracy

wykonywania pracy, negatywny, cyniczny stosunek do pracy oraz niskie poczucie
skuteczności.
Teorie dzielą się w zależności od
zmiennych określających efektywność
zarządzania, wyróżniając cechy lidera
(jakie cechy sprawiają, że jest efektywny?), charakterystykę podwładnego (kiedy
identyfikuje się z liderem?), charakter środowiska pracy (kultura organizacji pracy),
oraz teorie łączące powyższe zmienne.
Analizując model konstruktywnych
i destruktywnych zachowań przełożonego wobec pracownika, należy zwrócić
uwagę na zachowania zorientowane na
podwładnych, które wpływają na motywację, dobrostan i satysfakcję z pracy
podwładnych. Równocześnie powinny
być uwzględniane zachowania kadry kierowniczej zorientowane na organizację,
odnoszące się do osiągania założonych

i zasobów (Model JD-R Job Demands–
Resources) wyróżniają działania przełożonego o stylu destruktywnym, które
doprowadzają do nadwerężenia zdrowia
pracownika, uszczuplają zasoby, powodują wyczerpanie zasobów, a nie dostarczanie ich przez zarządzającego, korelują
dodatnio z wypaleniem zawodowym,
interpretowane są jako żądania, doprowadzają do wyczerpania emocjonalnego.
Wyróżniają także konstruktywne zarządzanie, które samo w sobie stanowi zasób zapobiegający wypaleniu zawodowemu, stymuluje pracowników w obszarach
dobrostanu, motywacji i osiągania celów,
utrzymuje wysokie zasoby, gwarantując
rozwój pracowników, satysfakcję, poczucie skuteczności i osiąganie celów,
wpływa na postrzeganie pracy przez pracowników: obniżony poziom cynizmu,
poczucie przynależności.

TEORIA LMX: WYMIANA LIDER –
CZŁONKOWIE GRUPY
Teoria LMX (lider – członek grupy)
polega na tym, że lider tworzy z każdym członkiem unikalną relację opartą
na wymianach, a jakość relacji stanowi
swoiste kontinuum. W teorii tej można
wyróżnić występowanie wysokiej jakości
relacji, w której (1) stosunki oparte są na
wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zobowiązaniach, (2) lider ma wysokie oczekiwania, jednocześnie udzielając wsparcia,
(3) kontakty są pożądane przez pracowników
i (4) są postrzegane jako wsparcie społeczne (coaching). Natomiast niską jakość
relacji według tej teorii cechują (1) jedynie
formalne stosunki, (2) słaba komunikacja,
(3) delegowanie pracowników do nudnych, niechcianych zadań.
Wilmar Schaufeli i Arnold Bakker przeprowadzili w swych badaniach
analizę syntezy JD-R
i LMX, rozważając jakie
zasoby dostępne w pracy
wpływają na wypalenie
zawodowe czy wsparcie
kolegów i feedback mają
w tym względzie znaczenie. W efekcie stwierdzili
ponad wszelką wątpliwość, że duża dostępność
zasobów wyzwala wzrost
zaangażowania, podczas
gdy mała dostępność zasobów jest bezpośrednio
związana z nasileniem
wypalenia zawodowego.
Badania Despoiny Xanthopolou
i współpracowników, dotyczące zależności
pomiędzy zasobami osobistymi, zasobami
zawodowymi, wypaleniem zawodowym,
autonomią, wsparciem społecznym, LMX
i rozwojem zawodowym, wykazały, że
wysokie LMX poprawia samoocenę,
wpływa na poczucie skuteczności, dodaje
optymizmu i chroni przed wypaleniem
zawodowym. Wsparcie społeczne oraz
wsparcie kierownicze działa prewencyjnie
w stosunku do wypalenia zawodowego.
Bardzo przydatne w tym działaniu obok
wsparcia społecznego są inne zasoby
zawodowe, takie jak autonomia i konstruktywna krytyka.
Swój udział we wsparciu społecznym
ma empatia. Okazywanie empatii, troska,
utwierdzanie, zaufanie i tworzenie możliwości do ekspresji emocjonalnej tworzy
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wsparcie emocjonalne. Dostarczanie
materiałów pomagających w rozwiązaniu
problemu to wsparcie instrumentalne,
a udzielanie rad i wskazówek stanowi
wsparcie informacyjne.

cjonalnego wyczerpania pracowników. Są
to, według różnych autorów, skłonność
do przeżywania pozytywnego afektu,
skłonność do przejmowania emocji innych
ludzi, wsparcie współpracowników.

PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE

PRZYWÓDZTWO PASYWNO-UNIKAJĄCE

Jak podaje Baas, przywództwo transformacyjne charakteryzuje: idealizujący
wpływ, inspirująca motywacyjność,
stymulacja intelektualna i stymulacja
indywidualna, podczas gdy inni badacze
zwracają uwagę na większą produktywność, poczucie zobowiązania, satysfakcję
i zaangażowanie i twierdzą, że jest ważnym zasobem dla pracowników.

Przywództwo pasywno-unikające cechuje bierna postawa przełożonych, którzy
są z reguły nieobecni – kiedy są potrzebni.
Cechuje ich unikanie podejmowania decyzji
i brania za nie odpowiedzialności oraz nieangażowanie się w sprawy związane z pracą
swoich pracowników. Postawa ta prowadzi
do konfliktów ról pracowników, niejasność
zadań, konfliktów interpersonalnych i znęcania się pracowników nad współpracownikami (bullying). Ponadto zauważalny

DESTRUKTYWNE PRZYWÓDZTWO

gdyż z powodu wspólnego środowiska pracy
nasilenie tych stresorów wpływa na wypalenie zarówno pracowników, jak i przełożonych. Przykładowo, badania na trenerach
i ich uczniach pokazały, że wyczerpanie
emocjonalne trenera wpływa na poziom
wypalenia ucznia. Przełożeni i pracownicy
zazwyczaj doświadczają podobnych emocji wówczas, gdy dojdzie między nimi do
interakcji – na przykład, osoby pozostające
w częstej interakcji ze sobą są bardziej skłonne nawet do synchronizowania własnych
wyrazów twarzy, postaw czy ruchów.
Podsumowując, można stwierdzić, że
konstruktywne przywództwo chroni przed
wypaleniem, podczas gdy destruktywne
jest czynnikiem, który je powoduje. Należy
kontynuować badania w tej kwestii, analizując, w sposób jaki przełożeni wpływają na

Destruktywne przywództwo to wolicjonalne zachowanie lidera, które realnie
szkodzi lub jego intencją było szkodzenie
organizacji kierowanej przez lidera i/
albo jego pracownikom przez zachęcanie pracowników do dążenia do celów,
które zaprzeczają ustanowionym wcześniej interesom organizacji lub interesy te
naruszają, oraz stosowanie stylu przywódczego, który angażuje użycie krzywdzących metod wpływu na pracowników bez
uzasadnienia swojego zachowania.

Znieważające przywództwo to styl,
w którym przywódcy przejawiają zachowania agresywne werbalne i niewerbalne,
ale nie dopuszczają się agresji fizycznej.
Jednak w miejscu pracy i ta forma agresji skutkuje wypaleniem zawodowym.
Przykładami zachowań nacechowanych
agresją są: oskarżanie pracowników
o coś, czego nie zrobili, łamanie danych
obietnic oraz wyładowywanie złości
spowodowanej przez kogoś lub coś innego
na pracownikach. Emocjami i uczuciami,
które towarzyszą pracownikom znieważającego przywódcy, są frustracja, bezradność i poczucie alienacji w miejscu pracy.
Znieważające przywództwo ma negatywny wpływ także na nastawienie
pracowników do wykonywanych zadań,
ich satysfakcję z pracy oraz ich zdrowie
i wydatnie przyczynia się też do występowania wśród pracowników emocjonalnego
wyczerpania. Należy jednak dodać, że
istnieją czynniki moderujące wpływ znieważającego zarządzania na obniżenie emo-
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jest brak wymagań, odpowiedzialności
i jasnych ról – a to wszystko, według badań,
przyczynia się do wypalenia zawodowego.
Przywództwo pasywno-unikające jest szczególnie mocno skorelowane z emocjonalnym
wyczerpaniem i depersonalizacją. Silna
negatywna korelacja występuje też między
tym rodzajem zarządzania a osiągnięciami
zawodowymi pracowników.
Analizując wpływ wypalenia zawodowego lidera na pracowników, można
zauważyć, że taki emocjonalny wpływ
interpersonalny zachodzi w przypadku lęku,
stresu czy depresji nie tylko między współpracownikami, ale i małżonkami.
Pozycja dominująca lidera stwarza podobieństwo emocji podległych pracowników
i ważnym jest, aby obie strony kontrolowały
stopień nasilenia codziennych stresorów,

wypalenie swoich pracowników (konkretne mechanizmy = przyczyna–efekt) i, co
ważniejsze, jaki wpływ na wypalenie mają
zbyt wysokie wymagania czy zachowania
przełożonego oraz rola, jaką odgrywa indywidualny charakter osoby.
MINDFULNESS
Potrzeba spokoju, relaksu, zauważenia
chwili obecnej – zamiast nieustannego
skupiania się na przeszłości lub przyszłości – jest umiejętnością cenną, prostą
i niedocenioną.
Chcąc ukazać wpływ terapii Mindfulness na stres oraz wypalenie, należy
wyjaśnić, czym jest stres. Początkowo
starano się umiejscowić go w otoczeniu
lub w człowieku, jednak współczesna psy-
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funkcjonalnych nawyków, tak aby móc
być świadomym obecnej chwili i na nią
przeznaczyć nasze zasoby.
Przyglądając się efektywności terapii,
warto zwrócić uwagę na badania dotyczące
pielęgniarek, prowadzone przez Bazarko
i innych, które w dużej części są narażone
na negatywne efekty stresu oraz należą do
grupy zwiększonego ryzyka na wystąpienia wypalenia zawodowego.
Badania nad studentami szkół medycznych pokazują, że dobrym sposobem na
redukcję poziomu stresu oraz wypalenia
jest MBSR. Studia medyczne wiążą się
z wysokim poziomem stresu i mogą prowadzić do konsekwencji zdrowotnych
oraz psychicznych na poziomie osobistym,
a także zawodowym – co może sugerować
w przyszłości wypalenie zawodowe. W badaniu oceniano wpływ krótkoterminowych, trwających osiem tygodni medytacji
opartych na MBSR. Wyniki wskazują, że
udział w medytacji zmniejsza poczucie
lęku, a także poczucie trudnej sytuacji
psychologicznej, w tym również depresji.
Dzięki temu zwiększył się także ogólny
poziom empatii. Jest to ważne szczególnie
dla studentów, którzy mają problemy ze
skupieniem się na nauce. Istotne są badania wykazujące relację między wysokim
poziomem uważności a zmniejszeniem
objawów stresu, lęku oraz poprawy samopoczucia. Potwierdzono także większą
świadomość siebie przy stosowaniu ośmiu
sesji programu MBSR.
CZY TERAPIA MINDFULNESS JEST RÓWNIE
EFEKTYWNA JAK PSYCHOTERAPIA?
W badaniu skupiono się na pacjentach
klinicznych. Porównano efektywność

terapii poznawczo-behawioralnej do
grupowego treningu Mindfulness dla
pacjentów z depresją i lękiem. Grupowy
trening Mindfullness trwał osiem tygodni.
Z badań wynika, że nie było statystycznie istotnej różnicy w odpowiedziach
na kwestionariusz na temat stopnia
nasilenia depresji i lęku. Natomiast w obu
grupach poziom objawów depresji i lęku
zmniejszył się znacząco. Nasuwają się
zatem wnioski, że Mindfulness można
traktować jako alternatywę w leczeniu
depresji i lęku dla indywidualnej terapii
poznawczo-behawioralnej, zwłaszcza
w podstawowej opiece zdrowotnej, która nie jest w stanie zapewnić każdemu
indywidualnej terapii. Warto podkreślić,
że są to grupowe treningi, dzięki czemu mogą objąć większą liczbę osób,
a przez to zmniejszyć czas oczekiwania
na uzyskanie pomocy oraz zwiększyć
liczbę pacjentów otrzymujących pomoc
psychologiczną.
Przeprowadzając przegląd badań dotyczących wpływu Mindfulness na stres
i wypalenie oraz skutków terapii, można
odnieść wrażenie, że jest to rewolucyjna
metoda dla każdego człowieka. Jednak czy
aby wywołać i zachować zmianę, potrzebne są długotrwałe sesje terapeutyczne?
Badania z Carnegie Mellon University
pokazują, że już dwadzieścia pięć minut
przez trzy dni wystarczy, aby poprawić
zdrowie psychiczne i fizyczne. Badanie
polegało na porównaniu grup, z których
jedna była poddana ćwiczeniom opartym
na Mindfulness, natomiast druga miała
program oparty na metodzie poznawczego rozwiązywania problemów na
podstawie krytycznej analizy poezji. Po
trzech dniach sprawdzono uczestników
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chologia lokalizuje go w pewnej interakcji.
Jest nią relacja między wymaganiami
obiektywnymi a realnymi możliwościami
osoby. Jest to ważne, ponieważ pokazuje,
że problem stresu można rozwiązać. Stanie
się to dzięki analizie tej interakcji oraz
odpowiednim wyważeniu każdej ze stron.
Mindfulness często jest określana
w Polsce jako uważność. Zapożyczono ją
z buddyjskich praktyk medytacji. Termin
wprowadził Jon Kabat-Zinn. Uważność
jest świadomością umysłu, rozwijaną przez
szczególnego rodzaju skupienie uwagi,
skoncentrowanie się na tym, co jest w teraźniejszości, bez osądzania czegokolwiek.
Jak podaje Polskie Towarzystwo Mindfulness, jest to sztuka świadomego życia,
poprzez systematyczną samoobserwację
i badanie własnej natury. Polega na rozwijaniu umiejętności skupienia na doświadczeniach dotyczących teraźniejszości.
Terapia MBSR, czyli w wolnym tłumaczeniu: zmniejszenie stresu w oparciu
o uważność (Mindfulness Based Stress
Reduction), jest programem rozwoju
umiejętności trwającym osiem tygodni.
W ramach treningu pracuje się nad świadomą obserwacją swojego ciała, emocji
oraz myśli. Z rozwijaniem świadomości
własnego ciała można się również spotkać w praktykowaniu jogi. W Mindfulness jednym z głównych założeń jest
akceptowanie wszystkich myśli i uczuć,
które nieustannie się pojawiają. Istotne
jest, aby ich nie oceniać, nie walczyć
z nimi ani ich nie przyciągać. Przez
osiągnięcie relaksacji można uzyskać
wolność od tendencji do bycia wciąganym w automatyczne reakcje na myśli,
uczucia i wydarzenia. Trening MBSR
jest także istotny w oduczeniu się nie-

badania pod względem radzenia sobie
ze stresem. Mieli za zadanie rozwiązać
zadania matematyczne i przeprowadzić
przemówienie przed osobą ich oceniającą.
Następnie określili poziom odczuwanego
stresu i został u nich zbadany poziom kortyzolu, który powszechnie jest uważany za
hormon stresu. Grupa, która była poddana
treningowi Mindfulness, miała niższy poziom postrzeganego stresu oraz wykazała
większą reaktywność kortyzolu. Badania
te wskazują, że krótki trening Mindfulness
sprzyja większej aktywności radzenia sobie ze stresem, powodując zmniejszenia
stresu psychologicznego kosztem większej
reaktywności kortyzolu.
Mindfulness jest dobrym narzędziem
do terapii osób z ryzykiem wypalenia oraz
wzmożonego stresu. Z przytoczonych wyżej rozważań wynika, że warto poświęcić
czas na pogłębienie znajomości terapii
uważnością oraz wykorzystywać ją w pracy psychologa. Mindfulness jawi się jako
narzędzie uniwersalne, które nie potrzebuje dużego nakładu środków finansowych,
a także może być prowadzone w grupie,
co zwiększa jej atrakcyjność i ułatwia jej
praktykę przez potrzebujące osoby.
PODSUMOWANIE
I DALSZE KIERUNKI BADAŃ
Indywidualne sposoby radzenia sobie
z wypaleniem zawodowym mogą być
niezbędnym uzupełnieniem odgórnych
interwencji organizacji zarządzających
mających na celu zmniejszenie ryzyka
wypalenia. Podejście pozytywne to
działania wzmacniające umiejętności
społeczne, kompetencje komunikowania
się i właściwe wykorzystanie potencjałów
empatii i zaangażowania, podczas gdy
negatywne to minimalizacja czynników
ryzyka, takich jak niskie zarobki, niski
status społeczny, braki materialne i organizacyjne. Należy także uwzględnić
niekorzystne cechy podmiotowe, takie
jak nieracjonalne przekonania, tendencje
ucieczkowe i brak rzeczywistych kompetencji zawodowych.
Aiken i inni oraz Ramirez i inni
stwierdzili ochronny wpływ satysfakcji
na wypalenie zawodowe. Ponadto związki właśnie satysfakcji z wymiarami tego
wypalenia wykazali w swoich badaniach
we Włoszech Renzi i inni.
Oprócz korzyści ochronnych przed
wypaleniem zawodowym, empatia może
również pośrednio wpływać na działanie

innych zmiennych w procesie terapii.
Benson i Maraith w swych badaniach
wykazali rolę grupy Balinta w obniżeniu
trudności, które towarzyszą w pracy
lekarzy z pacjentami. Podkreślili znaczenie empatii w tych zawodach jako
ważnego elementu w efektywnej terapii
i zapewnieniu wysokiej jakości opieki.
Jest też ważnym elementem, według
tych autorów, dla samych lekarzy, gdyż
daje im wgląd we własne emocje oraz
wcześniej sygnalizuje o dysfunkcji i pomaga wyjaśniać osobowe zachowanie
wobec pacjentów. Badania pokazały, że
lekarze, którzy dystansują się od cierpienia i trudności pacjenta, są już wypaleni
emocjonalnie.
Przyszłe badania powinny poszerzyć
wiedzę na temat innych możliwych
strategii, aby uniknąć wypalenia lub
zminimalizować jego negatywne skutki.
Kluczową kwestią jest również zbadanie, czy łączne użycie kilku strategii jest
bardziej skuteczne niż zaangażowanie
wyłącznie jednej nich. Istotna jest wreszcie wiedza, w jaki sposób można uzyskać
pomoc w samorozwoju lub nauczeniu
się skutecznych strategii radzenia sobie
z wypaleniem zawodowym.

Ewa Wilczek-Rużyczka
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Ze zbiorów stowarzyszenia NE CEDAT ACADEMIA

HISTORIA MAGISTRA VITAE

PAMIĘĆ O TAJNYM NAUCZANIU

Komplet chemiczny podczas ćwiczeń z wiskozymetrem
u państwa Pogany przy ul. św. Marka 8

19

marca 2018, w 73. rocznicę pierwszej powojennej inauguracji na
Jagiellońskiej Wszechnicy, w Collegium
Novum zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca wykładowców, studentów
i organizatorów tajnego nauczania uniwersyteckiego w Krakowie pod okupacją
niemiecką w latach drugiej wojny światowej. Fundatorem dzieła, powstałego
z inicjatywy stowarzyszenia NE CEDAT
ACADEMIA1, są władze Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Tablica z brązu o wymiarach 100 na 80 centymetrów, wykonana
przez artystę rzeźbiarza, dr. Marka Dryniaka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, będzie umieszczona na drugim piętrze
Collegium Novum w prawej niszy na
zewnętrznej ścianie auli. Do istniejących
już tablic: przy ul. Podwale 2, gdzie w czasie wojny mieściła się kancelaria tajnego
nauczania UJ, oraz przy ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela 6, gdzie odbywały się
tajne komplety Wydziału Lekarskiego UJ,
dołącza kolejna – w samym sercu Almae
Matris. Świadczy to o ogromnej roli, jaką
podziemny uniwersytet odegrał nie tylko
w historii najstarszej polskiej uczelni,
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ale też w walce cywilnej o godność oraz
przetrwanie nauki i kultury polskiej, a tym
samym całego narodu.
Data zbliżającej się uroczystości nie jest
przypadkowa. Nawiązuje do dnia 19 marca
1945, kiedy to w odgruzowanej po okupacyjnej dewastacji auli Collegium Novum
uroczyście inaugurowano rok akademicki
1945 i dla wszystkich było wówczas jasne,
że tak szybki powrót do normalnego życia
Uniwersytet zawdzięcza profesorom i studentom tajnych kompletów. Bardzo trafnie
opisuje to prof. Antonina Kowalska na
zakończenie swych wspomnień: Wreszcie
koniec wojny. Pamiętam zapisy na jawny już
Uniwersytet Jagielloński: stoły rozstawione
na korytarzach Collegium Novum i kolejki
osób zapisujących się. Po podejściu do
stolika, z radością dowiedziałam się (obawiałam się, jak to będzie bez świadectwa
maturalnego), że moje nazwisko już zostało
umieszczone na liście studentów Wydziału
Filozoficznego, kierunek matematyka-fizyka. Tajny uniwersytet przekazał swoich
studentów2.
Uczestnictwo w tajnym nauczaniu było
świadectwem wielkiej odwagi i patrioty-

zmu. Było także wyrazem niezłomności
ducha w ratowaniu nauki i kultury polskiej,
stanowiło bowiem konstruktywne przeciwstawienie się planom hitlerowskich
Niemiec, które chciały – począwszy od
słynnej Sonderaktion Krakau – unicestwić
warstwę polskiej inteligencji. Odsłonięcie
tablicy w 2018 roku, gdy naród polski
obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości ojczyzny po 123 latach zaborów,
nabiera szczególnego znaczenia. W ten
sposób pragniemy uczcić bohaterów,
którzy uczestnicząc w tajnym nauczaniu
w czasie drugiej wojny światowej, narażali swoje życie, walcząc o niepodległość
ducha. Nie żyją już profesorowie i organizatorzy konspiracyjnych kompletów. Ale
żyje jeszcze garstka tajnych studentów. Są
to osoby, które dawno przekroczyły 90. rok
życia. Wielu z nich jest schorowanych, ale
duch nadal w nich niezłomny. Liczymy
na to, że ci ostatni świadkowie historii
pojawią się na uroczystości. Swój przyjazd
zapowiedziała, między innymi, pani Ewa
Heise-Zielicz, studentka tajnej polonistyki,
która przybliży zebranym tamten wojenny
czas. Znamienna jest jej wypowiedź, za-

ki, po krótkich informacjach wstępnych,
umówił się z nami, iż w razie nieproszonej
„wizyty” będziemy pozorowali lekcję języka niemieckiego, po czym wygłosił swój
pierwszy wykład. Tak więc rozpoczęliśmy
regularne studia polonistyczne. Zgodnie
z oficjalnym przeznaczeniem lokalu rzekomo powstawał tam słownik niemieckich
zapożyczeń w języku polskim. Wiszące
na drzwiach zaświadczenie, opieczęto-

w porozumieniu z wykładającymi, godzin,
zawiadamianie o dniu i godzinie wykładów wszystkich studentów należących do
danego kompletu, w razie zaś ujawnienia
jakiegoś niebezpieczeństwa – odwołanie
wykładu i zawiadomienie o tym odpowiednio wcześnie wszystkich uczestników.
Podlegali oni głównemu komendantowi młodzieży, który raz na tydzień zobowiązany był składać raport z działalności
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notowana na kartkach zbioru wspomnień
uczestników tajnego nauczania: może
nigdy termin ”universitas” nie był tak
wymowny jak w owych wojennych czasach.
Profesorów i studentów łączyła wspólnota
losu, niebezpieczeństwa, konspiracji –
staliśmy w tym samym szeregu w obliczu
spraw ostatecznych: śmierci, bohaterstwa,
podłości, wierząc w sens humanistyki, gdy
było o to najtrudniej3.
Napis umieszczony na tablicy głosi:
Niechaj Ci, którzy w obronie wolności
nauki i niepodległości narodu polskiego
swoją bohaterską postawą i niezłomnością
ducha przeciwstawili się barbarzyńskiemu
niszczeniu nauki i kultury polskiej przez
okupanta niemieckiego, stanowią wzór
dla przyszłych pokoleń. Właśnie aby zainteresować przyszłe pokolenia – dzisiejszą
młodzież – historią tajnego nauczania
i wartościami z niego wypływającymi,
15 marca 2018 odbędzie się zespołowa
gra miejska, która w atrakcyjny sposób
przybliży gimnazjalistom i licealistom tę
tematykę. Zostanie ona zorganizowana
przez krakowski oddział Instytutu Pamięci
Narodowej we współpracy ze stowarzyszeniem NE CEDAT ACADEMIA. Wcielając
się w role studentów tajnych kompletów,
uczestnicy gry otrzymają do wykonania
zadania, dzięki którym zapoznają się,
między innymi, z organizacją i wybranymi
postaciami tajnego nauczania, jak również
z zasadami działalności konspiracyjnej.
Dla uczniów będzie to również okazja do
poznania topografii Krakowa pod kątem
miejsc działalności podziemnego Uniwersytetu. Ogłoszenie zwycięskich drużyn
oraz rozdanie pamiątkowych dyplomów
i nagród nastąpi podczas uroczystości
19 marca 2018 w auli Collegium Novum.
W tym miejscu warto przypomnieć
kilka faktów związanych z historią tajnego
nauczania4. Pierwszy regularny komplet
odbył się w poniedziałkowy wieczór
27 kwietnia 1942, w oficynowym
mieszkaniu nr 8 na I piętrze domu przy
ul. Podwale 2. Zebrała się tam pierwsza
polonistyczno-slawistyczna grupa studencka działająca pod auspicjami tajnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. – W dwóch
maleńkich pokoikach pełnych książek
i papierów obok gospodarza spotkałam
sześć osób, pierwszych studentów tajnych
kompletów – napisała po latach Izabela
Kupcówna-Kleszczowa5. Byli to: Janina
Chmielewska, Akwilina Gawlik, Janina
Oborska, Janina Paszkowska, Ludwika
Tabeau i ks. Jan Drozd. Profesor Małec-

Gipsowy odlew tablicy, która 19 marca 2018 zostanie odsłonięta w Collegium Novum

wane przez Institut für Deutsche Ostarbeit
(IDO), chroniące od zajęcia przez urząd
mieszkaniowy, a także położenie lokalu,
z oknami wychodzącymi na komendę
esesmanów przy ul. Kapucyńskiej, było
przykładem często stosowanej w konspiracji zasady, że najciemniej jest pod
latarnią. Pierwsze komplety mobilizowały
do pracy inne kierunki studiów. Zwarta,
niemal wojskowa struktura organizacyjna
była silnie scentralizowana i oparta na
hierarchicznym powiązaniu wydziałów
podlegających rektorowi i kierownikowi
tajnego nauczania, który de facto pełnił
funkcję prorektora do spraw dydaktycznych. Młodzież była podzielona na zespoły
składające się z 5–10 osób. Na czele każdego z nich stał kierownik kompletu, który
był odpowiedzialny za cały zespół przed
kierownikiem kompletów całego wydziału.
Do ich obowiązków należało wynajdywanie lokali wykładowych, wyznaczanie,

wszystkich kompletów kierownikowi
tajnego nauczania. Ten ostatni podlegał
rektorowi Tajnego Uniwersytetu, którym
wówczas był prof. Władysław Szafer.
W rękach kierownika tajnego nauczania
prof. Mieczysława Małeckiego oraz
głównego komendanta młodzieży Józefa
Stefana Trojanowskiego zbiegały się
wszystkie nici konspiracyjne. Profesor
Małecki w swoim sprawozdaniu z tajnego
nauczania podkreśla: Fakt nieodkrycia
przez władze niemieckie tajnego Uniwersytetu trzeba zawdzięczać przede wszystkim zwartości i solidarności społeczeństwa
polskiego, wśród którego dosyć głośno
mówiło się o uruchamianiu poszczególnych wydziałów... Mimo to wszystko pozostawało w obrębie jednej wielkiej rodziny,
jaką przedstawiało w czasie okupacji całe
polskie społeczeństwo.
W grudniu 1942 roku rektor Władysław Szafer wyraził zgodę na wskrzeszenie
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Ze zbiorów Zofii Czajki

Bratniej Pomocy Studentów UJ. Tajny ono bowiem świadczyło najwymowniej a 19 lutego ogłosił rozpoczęcie pierwBratniak działał jako stowarzyszenie o jego życiu, tak jak rytmicznie i bez szych po wojnie wpisów na wszystkie
wydziały. 16 marca rektor TUJ
ogólnoakademickie. Na poprof. Władysław Szafer przedstaczątku jego głównym zadaniem
wił na posiedzeniu Senatu sprabyła pomoc w prowadzeniu
wozdanie z tajnego nauczania. Na
studiów. Faktycznie system
jego wniosek Senat Akademicki
organizacyjny Bratniej PomoUJ podjął jednomyślną uchwałę,
cy i struktura Tajnego Unistwierdzając, że: lata akademicwersytetu stanowiły jedność.
kie od 1939/1940 do 1944 roku
Organizację tajnego nauczania
nie stanowią luki w historii Unioparto bowiem na studentach,
wersytetu. Pierwsza po okupacji
ponieważ wykładowcy mogli
inauguracja roku akademickiego
być pod obserwacją okupanta.
stała się radosnym świętem BratPracę organizacyjną załatwianiej Pomocy Studentów UJ, która
ły osoby młode, nierzucające
wychodząc z podziemia, wydała
się w oczy szpiclów. Było to
swoim członkom legitymacje
odwróceniem zwykłego poz datą inauguracji: 19 marca
rządku rzeczy, ale uczynienie
1945 roku.
młodzieży głównym filarem
To dzięki profesorom i stutajnych studiów, dezoriendentom tajnego nauczania życie
tując Niemców, zapobiegło
krakowskiej wszechnicy poddekonspiracji. Dla niepoznaczas wojny nie ustało. Wszyscy
ki skarbnik Bratniej Pomocy
oni mogli z dumą powiedzieć:
Roman Stankiewicz oznaczył
Byliśmy bijącym sercem naszej
poszczególne komplety nazwaAlmae Matris. Tablica z brązu
mi firm handlowych polskich
w najważniejszym budynku
i niemieckich znajdujących się
Uniwersytetu Jagiellońskiego jest
w tym czasie w Krakowie, jak,
godnym upamiętnieniem ich walna przykład, filozofia – Aladin,
ki. Natomiast na pełną monograhistoria – Foto Hecker, Olimfię dziejów tajnego uniwersytetu
pia, Światowid, matematyka –
wciąż jeszcze czekamy. Fenomen
Bujwid, polonistyka – MotoseTajnego Uniwersytetu Jagiellońrvice, Toledo, medycyna – Cheskiego zasługuje na poważne
miotechnika, Pharma, prawo
Legitymacja Bratniej Pomocy Studentów UJ, uczestników tajnego
opracowanie naukowe i liczymy,
– Feniks, rolnictwo – Jedność.
nauczania, wydana 19 marca 1945
że wkrótce znajdzie się badacz,
Ten rodzaj szyfru stosował też
prof. Małecki w sporządzonym pod ko- przerwy bijące serce świadczy o życiu który z pasją podejmie ten niedoceniany,
niec 1944 roku sprawozdaniu z tajnego człowieka... Gdybyśmy na planie Kra- choć niezwykle ważny temat.
nauczania, które nazywał Spółdzielnią, kowa umieścili te placówki, powstałby
a profesorów i asystentów – majstrami obraz przypominający obleganą twierdzę
Andrzej R. Małecki
i podmajstrami.
otoczoną napierającymi na nią zewsząd
Monika Małecka
Tajne nauczanie prowadzone na pierścieniami ofensywy, przed którą musi
Maria Gracja Krzyżanowska
Uniwersytecie Jagiellońskim podczas skapitulować... Jak zwarta to była ofenokupacji niemieckiej było heroicznym sywa, świadczy liczba ponad 160 lokali 1 Stowarzyszenie NE CEDAT ACADEMIA powstało w 1998
epizodem w ponad 650-letniej historii w Krakowie, w których odbywały się
roku w Krakowie, skupiając w ramach jednej organizacji
członków rodzin profesorów aresztowanych w ramach
Almae Matris. Jego uczestnicy, profeso- zajęcia tajnego nauczania, oraz ogólna
Sonderaktion Krakau oraz studentów i wykładowców
rowie i studenci konspiracyjnych komple- liczba studentów, którą da się określić
tajnego nauczania w czasie drugiej wojny światowej. Stowarzyszenie swą nazwę wzięło z napisu w portalu Zietów, nie ustając w walce o duszę młodego przypuszczalną liczbą jednego tysiąca
lonej Sali Collegium Maius, który oznacza: NIECH SIĘ
pokolenia Polaków, tworzyli ofensywę osób – jak konkluduje statystykę TUJ
AKADEMIA NIE PODDAJE. Z jednej więc strony, kultywuje ono pamięć o martyrologii krakowskich uczonych
armii napierającej na hitlerowską twier- prof. Mieczysław Małecki.
aresztowanych 6 listopada 1939 w ramach Sonderaktion
dzę w okupowanym Krakowie, którą tymi
Gdy 18 stycznia 1945 roku Kraków
Krakau. Z drugiej – nie zapominamy o wielkim świadecsłowami opisał rektor Władysław Szafer: został oczyszczony z wojsk niemieckich,
twie patriotyzmu i niezłomności ducha krakowskiej społeczności akademickiej, działającej w tajnym nauczaniu
Oto okupanci zostali z upływem czasu władze akademickie były gotowe podjąć
uniwersyteckim.
otoczeni polskimi placówkami dydaktycz- czynności celem jak najszybszego uru- 2 A. Kowalska, [w:] „Vivat Academia”, 2000, nr 10, s. 11.
nymi, naukowymi i administracyjnymi, chomienia Uniwersytetu. 1 lutego rektor 3 E. Heise, Ocalony od zapomnienia [w:] NE CEDAT ACADEMIA (red. M. i A. Zarębowie), s. 118.
które pracowały wytrwale w ramach wydał odezwę wzywającą młodzież, która
4
Odsyłamy do pełnej wersji artykułu o tajnym nauczaniu,
szeroko zakrojonej działalności Tajnego dotychczas brała udział w kompletach
który ukazał się w „Alma Mater” 2007, nr 91 i nr 92.
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najważ- tajnego nauczania, do kontynuowania 5 I. Kleszczowa, Moje wspomnienia z tajnych kompletów UJ
[w:] NE CEDAT ACADEMIA, s. 118.
niejszą rolę odegrało tajne nauczanie, studiów w tych samych zespołach,
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W DOMU PRZY UL. MARCINA BORELOWSKIEGO-LELEWELA 6
a środku stał stół, w kącie mikroskop,
sprowadzony niegdyś przez dr. Zdzisława Nowickiego z Zakładu Histologii,
a przy lustrze szkielet ludzki przyniesiony
potajemnie z dawnego Gimnazjum św. Jacka, z ul. Siennej. Tak urządzony był jeden
z pokoi mieszkania rodziny Komorowskich
w domu przy ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela 6, gdzie 6 listopada 1942 tajną
działalność rozpoczął Wydział Lekarski UJ.
Wykład inauguracyjny wygłosił wówczas
lekarz histolog prof. Stanisław Maziarski,
rektor UJ w latach 1933–1936. Wydarzenie
to miało miejsce dokładnie w trzecią rocznicę aresztowania w sali nr 56 w Collegium
Novum 183 krakowskich profesorów
i nauczycieli akademickich, w tym 155 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w ramach podstępnej akcji gestapo, tzw.
Sonderaktion Krakau. Nic więc dziwnego,
że czternaścioro1 rozpoczynających naukę
studentów słuchało swego wykładowcy
z wielkim wzruszeniem i szczególną uwagą. Byli to: rodzeństwo Anna i Stanisław
Komorowscy, Adam Raczyński, Kazimierz
Bednarz, Stanisław Czajka, Eligia Dzielska,
Anna Górska, Zbigniew Harlender, Wanda
Jura, Mieczysław Klee, Rafał Leśniak,
Rena Modrewska, Lidia Zelek i Barbara
Zglińska. Później studenci tajnego uniwersytetu, ze względów bezpieczeństwa,
spotykali się w mniejszych grupach.

Fot. Anna Wojnar

N

Tablica pamiątkowa znajdująca się na budynku przy ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela 6 w Krakowie

Mieszkanie rodziny Komorowskich,
w którym do sierpnia 1944 roku w ramach
tajnego nauczania kształciło się ponad 100
osób, było doskonałym miejscem na organizację zajęć nie tylko ze względu na to, że
do kamienicy można było wejść i od frontu,
i od podwórka, a przez małą sień przedostać
się również do budynku obok. Chodziło też
o to, że w lokalu tym, bez wzbudzenia podejrzeń Niemców, mogły się znajdować różne
sprzęty medyczne: mikroskop, preparaty,
plansze i książki. Powszechnie było bowiem

wiadomo, że mieszkanie należało niegdyś do
znanego przedwojennego lekarza krakowskiego, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. Bolesława Komorowskiego, a po
nim do jego najbliższych – żony Urszuli
i trójki dzieci: Anny, Stanisława i Jerzego.
18 lat temu, 6 listopada 2000, z okazji
uroczystego odsłonięcia na fasadzie domu
przy ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela 6
tablicy upamiętniającej rozpoczęcie działalności tajnego Wydziału Lekarskiego
UJ, w mieszkaniu rodziny Komorowskich
odbyło się wyjątkowe spotkanie, podczas
którego przeprowadziłam wywiady z trzema uczestnikami tajnego uniwersytetu:
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Front budynku przy ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela 6 w Krakowie

Anna Wojnar

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej rozpoczęcie działalności tajnego Wydziału Lekarskiego UJ w domu przy
ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela 6. W pierwszym rzędzie od lewej: ówczesny rektor UJ prof. Franciszek Ziejka,
ówcześni prorektorzy: prof. Maria Nowakowska i prof. Wiesław Pawlik; dalej: prof. Andrzej Małecki (syn Mieczysława), Janusz Kozłowski (właściciel mieszkania), pierwsza z prawej Anna Komorowska-Kownacka; 6 listopada 2000

Anną Komorowską-Kownacką, Adamem
Raczyńskim oraz Jolantą Horzelową z domu
Würfel. Wywiady te opublikowane zostały
w 27. numerze „Alma Mater” (2000/2001).
Anna Komorowska po maturze, zdanej
w 1939 roku, zapisała się na Wydział Farmacji UJ, ale wybuch drugiej wojny światowej uniemożliwił jej rozpoczęcie studiów.
Podczas okupacji pracowała u doc. Józefa
Hano i prof. Stanisława Skowrona jako laborantka w Pracowni Analiz Lekarskich,
która znajdowała się w suterenie Domu
Zdrowia przy ul. Siemiradzkiego 1. Tam
w 1942 roku poznała Adama Raczyńskiego.
To właśnie oni oboje byli pomysłodawcami
organizacji tajnego kształcenia w kamienicy
przy ul. Marcina Borelowskiego-Lelewela 6,
wybudowanej notabene przez ojca Anny
– wspomnianego już dr. Bolesława Komorowskiego2.

Doktor nauk medycznych Adam Raczyński w 1942 roku był młodzieżowym animatorem studiów medycznych. W 1943 roku
pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Bratniej
Pomocy Studentów UJ. Od początku okupacji marzył o podjęciu studiów lekarskich.
W Radzie Głównej Opiekuńczej, gdzie
również pracował, poznał przedwojennego
wicesekretarza Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. Jana Regułę, który skontaktował go
z prof. Stanisławem Skowronem i doc. Józefem Hano z Pracowni Analiz Lekarskich.
Szybko okazało się, że zatrudniona tam jako
laborantka Anna Komorowska także marzy
o studiach lekarskich.
Jolanta Horzelowa z domu Würfel z Adamem Raczyńskim kontaktowała się jako
grupowa. W ramach działalności w tajnej
Bratniej Pomocy Studentów UJ miała z nim
też dyżury przy ul. Lubicz, gdzie znajdował

się punkt, na który przyprowadzano, między
innymi, ludzi ocalałych po Powstaniu Warszawskim. Dyżury pełniła tylko nocą, bo na
godzinę 8 szła do pracy. Od stycznia 1944
roku pracowała w szpitalu, w pracowni bakteriologicznej. Studia ukończyła w 1949 roku.
Uroczystość wmurowania w Collegium
Novum tablicy pamiątkowej poświęconej
tajnemu nauczaniu, zaplanowana na 19
marca 2018, jest doskonałą okazją do przypomnienia fragmentów wywiadów ze studentami tajnego uniwersytetu, zwłaszcza że
wszyscy troje moi rozmówcy już nie żyją...

Rita Pagacz-Moczarska
1

2

Tu pojawia się pewne nieścisłość. Adam Raczyński w swoim artykule Tajny Wydział Lekarski („Alma Mater” nr
11/1999) pisze, że oprócz Anny Komorowskiej i jej brata Staszka w mieszkaniu zebrało się wówczas 15 osób.
W udzielonym mi wywiadzie również potwierdził, że na
wykład przyszło 15 osób. Z kolei prof. Andrzej Małecki
w artykule 65. rocznica tajnego nauczania UJ, opublikowanym w „Alma Mater” nr 91/2007, podaje, że w spotkaniu wzięło udział 14 studentów, do których wlicza także
Annę i Stanisława Komorowskich.
Ten znany krakowski lekarz społecznik studia medyczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1891 roku,
za czasów rektora Wincentego Zakrzewskiego i dziekana Lucjana Rydla. Był wspaniałym lekarzem, który leczył także najuboższych i w ramach prywatnej praktyki
przyjmował chorych nieodpłatnie. Pracował też u dr.
Henryka Jordana. Był twórcą i wiceprezesem towarzystwa
Ochronka dla Małych Dzieci, a także zasłużonym lekarzem stowarzyszenia Rodzina Sieroca, za swoje zasługi
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Ciekawostką jest, że Bolesław Komorowski
był wujem prof. Adama Bielańskiego z Wydziału Chemii
UJ, ożenił się bowiem z siostrą jego matki. Zmarł w 1936
roku, w wieku 68 lat. Pochowany został na cmentarzu
Rakowickim, a w jego pogrzebie uczestniczyło tysiące
krakowian. Wkrótce po śmierci dr. Bolesława Komorowskiego, decyzją rady miasta jego imieniem nazwano przecznicę pomiędzy ulicami Kościuszki i Senatorską.

Rozmowa z Adamem Raczyńskim – jednym z pierwszych studentów tajnych studiów medycznych

■ O godzinie 17, na dwie godziny przed godziną policyjną, okna zostały zasłonięte. Profesor
Maziarski, który miał wtedy 69 lat, na początku
podkreślił, że to jest pierwszy wykład medyczny
w czasie wojny. Staszek Komorowski podsunął mu
fotel, ale rektor zdecydował, że będzie przemawiał
stojąc. Później nawiązał do wypadków sprzed
trzech lat [aresztowania 183 krakowskich profesorów i pracowników naukowych w Collegium
Novum w ramach Sonderaktion Krakau – RPM].
Nie było wśród nas takiego studenta, któremu by
łzy nie ściekały z oczu. Byliśmy bardzo wzruszeni. A później profesor przeszedł do zasadniczego
tematu, czyli do histologii.

80

ALMA MATER nr 199

Archiwum Aleksandra Skotnickiego

□ Proszę przypomnieć, jak wyglądało to pierwsze spotkanie studentów medycyny w czasie
okupacji?

W mieszkaniu rodziny Komorowskich; w środku Adam Raczyński, pierwsza z lewej
Anna Komorowska-Kownacka, pierwsza z prawej Jolanta Horzelowa z domu Würfel

□ Jak doszło do zorganizowania tego
pierwszego wykładu?

Profesor Robel zajął się tajną medycyną
bardzo intensywnie i współdziałał z prof.
Maziarskim. Dla nas był najgroźniejszym
egzaminatorem przed wojną. Zdanie
egzaminu z chemii na I roku stanowiło
największą trudność na medycynie. Ale
to był złoty człowiek. W swojej pracowni
chemii sądowej przechowywał naszą pełną dokumentację. Pomagał nam nie tylko
w czasie wojny, lecz też i po wojnie. Miał
też u siebie wszystkie materiały dotyczące
Katynia. Bezpośrednio po wojnie został
aresztowany, ale po miesiącu go wypuszczono. [...]

Narodowe Archiwum Cyfrowe

■ Dowiedziałem się, że prof. Mieczysław Małecki organizuje tajne studia.
Za pośrednictwem mojego kuzyna,
który był na tajnych kompletach prawa,
dotarłem do profesora. Było już kilku
kandydatów na medycynę, ale prof.
Małecki nie znał programu studiów
medycznych, polecił mi więc zorientować się, jakie przedmioty obowiązywały na pierwszym roku studiów
i jacy profesorowie prowadzili zajęcia.
Poszedłem do dr. Stanisława Kirchmayera, późniejszego profesora, który dał
□ W pokoju za ścianą mieszkali Niemcy.
mi program studiów przedwojennych,
To wydaje się nieprawdopodobne, jak
i z tym programem wróciłem do prof.
w takich warunkach, w takich okoliczMałeckiego. Po kilku dniach otrzymanościach można było spotykać się na
łem od niego polecenie zgłoszenia się na
tajnych kompletach...
ul. Orzeszkowej do prof. Maziarskiego,
którego znał z obozu koncentracyjnego.
■ Niemcy nie urzędowali cały czas. Poza
Bez żadnych problemów rektor podjął
tym rodzina Komorowskich była dość
Prof. Stanisław Maziarski
się zorganizowania studiów medycznych.
liczna – mieszkało tam troje młodych
O medycynie rozmawiałem wstępnie z Hanką Komorowską, która
Komorowskich: Hanka, Staszek i Jurek. Niemcy byli przypracowała w Zakładzie Analiz Lekarskich pod kierownictwem doc.
zwyczajeni, że kręciła się tam młodzież. Zresztą pani Urszula
Józefa Hano i prof. Stanisława Skowrona. Chodziłem tam, pracuKomorowska ukrywała tutaj osoby szczególnie poszukiwając w Radzie Głównej Opiekuńczej, uczyć się analiz lekarskich.
ne przez Niemców. Tylko na pierwszy wykład przyszło nas
Planowaliśmy wspólne studia. I ten dom, przy ul. Borelowskie15 osób. Później, ze względu na niebezpieczeństwo, podziego-Lelewela 6, został wybrany właśnie przez Hankę. Jej matka,
liliśmy się na 5–6-osobowe grupy. Obowiązywały nas pewne
Urszula Komorowska, była cudowną, bardzo odważną kobietą.
zasady: nie mogliśmy się spóźniać, a przychodziliśmy i wychodziliśmy pojedynczo. Dzięki temu nie mieliśmy właściwie
□ Potem ruszyły wykłady z innych przedmiotów...
żadnej wpadki. [...]

Aleksander Skotnicki

■ Zaraz potem wykłady z parazytologii rozpoczął prof. Skow□ W sierpniu 1944 roku, po dwóch latach, tajny Wydział Leron, a prof. Konstanty Zakrzewski zorganizował zajęcia z fizyki.
karski musiał zawiesić działalność z powodu wielkiej obławy
Spotkania z prof. Zakrzewskim, które
odbywały się u niego w domu, miały
charakter seminariów, a podstawą
nauki był napisany przez profesora
podręcznik. W późniejszym okresie
wciągnął do prowadzenia kompletów z zakresu fizyki profesorów
z Akademii Górniczej w Krakowie,
między innymi Mieczysława Jeżewskiego. Początkowo mieliśmy
pewne trudności ze zorganizowaniem zajęć z chemii, co opisałem
w artykule Tajny Wydział Lekarski
w „Alma Mater” [nr 11/1999]. Nie
dopuszczano mnie do przedwojennego wykładowcy chemii dr. Jana Z.
Robla, który pracował w Instytucie
Ekspertyz Sądowych. Stało się to
możliwe dopiero dzięki pomocy
dr. Jana Reguły, przedwojennego
wicesekretarza Uniwersytetu, z którym pracowałem w jednym pokoju
Po odsłonięciu tablicy uczestnicy uroczystości zgromadzili się w pokoju, w którym w latach 1942–1944
w Radzie Głównej Opiekuńczej.
odbywały się wykłady tajnego Wydziału Lekarskiego UJ
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przeprowadzonej przez Niemców w Krakowie 6 sierpnia.
Ale też trudno było dalej prowadzić zajęcia bez praktyki...
■ Podczas tej ogromnej obławy aresztowano tysiące osób.
Wiele z nich wywieziono do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i do obozu w Płaszowie. W tej
sytuacji nie mogliśmy się dalej spotykać na kompletach.
Jednak w styczniu 1945 roku, jak tylko Niemcy uciekli, nasi
profesorowie natychmiast powrócili do pracy, tak byśmy mogli uzupełnić braki. Doktor Stanisław Kohmann [wieloletni
asystent Zakładu Anatomii Opisowej UJ, późniejszy profesor
Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu – RPM] zorganizował
nam zajęcia w prosektorium, odrabialiśmy je codziennie po
południu, kontynuował też zajęcia z anatomii. Następnie dr
Bożydar Szabuniewicz, fizjolog, zorganizował nam ćwiczenia

z zakresu fizjologii [ćwiczenia z fizjologii prowadził także
doc. Hugon Kowarzyk, odbywały się one w pracowni badań
lekarskich prowadzonej przez państwa Kowarzyków przy ul.
Podwale – RPM]. Wykłady z chemii fizjologicznej kontynuował dr Robel. Dzięki temu do września 1945 roku około 60
studentów tajnych kompletów (spośród 117), mając zdane
wszystkie wymagane egzaminy i pozaliczane ćwiczenia, mogło
zostać przyjętych na III rok studiów, pozostali byli przyjęci na
II rok. Uratowaliśmy w ten sposób w okresie wojny dwa lata
studiów. To nie było dużo. Prawnicy, humaniści rozpoczynali
i kończyli studia w czasie wojny. Dla nas jednak w tym niesamowicie przygnębiającym okresie okupacji ważny był jakiś cel
i bezpośredni kontakt z profesorami. Dzięki nauce mogliśmy
w coś wierzyć, do czegoś dążyć. To nam ułatwiło przeżycie
tych strasznych chwil. [...]

Rozmowa z Anną Komorowską-Kownacką, w mieszkaniu której odbywały się wykłady
tajnego Wydziału Lekarskiego UJ

Podczas spotkania Anna Komorowska-Kownacka opowiadała, że preparaty z Muzeum
Anatomii Opisowej przynoszono na wykłady w dużych puszkach po marmoladzie
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□ Pani rodzice zgodzili się bez
oporów? Nie bali się?
■ Ojciec już wtedy nie żył, a mama
godziła się na wszystko. Kiedy
moja przyjaciółka Basia miała iść
do getta, mama kazała chłopcom
przyprowadzić ją do nas do domu.
Basia mieszkała u nas kilka lat.
Obok w pokoju byli Niemcy, robili
sobie herbatę w kuchni. Mama
wykazała się dużą odwagą. [...]

□ Czy trudno było zorganizować
ten wykład? Brakowało przecież
Anna Komorowska-Kownacka w rozmowie
pomocy naukowych: podręczz Ritą Pagacz-Moczarską; 6 listopada 2000
ników, tablic, preparatów. Jak
radzili sobie Państwo w tamtych czasach?
Archiwum Aleksandra Skotnickiego

■ Profesor Małecki skierował Adama
Raczyńskiego, który pracował w RGO,
do doc. Józefa Hano. Adam przychodził
więc do nas. Razem robiliśmy badania
pod mikroskopem, uczyliśmy się, trochę gadaliśmy i omawialiśmy sprawę
studiów. Kiedy stało się pewne, że tajny
Wydział Lekarski rozpocznie działalność, to tak jakoś doszliśmy do wniosku,
że można by się spotykać u nas w domu.
Do nas zawsze przychodziło bardzo dużo
młodzieży, kilka osób więcej nie rzucało
się więc w oczy.

Aleksander Skotnicki

□ Jak doszło do tego, że właśnie w Pani
mieszkaniu zorganizowany został ten
pierwszy wykład?

■ Profesor Maziarski na arkuszach tekturowych
wykonał sto kilkadziesiąt rysunków, niestety
wszystkie te tablice przepadły. Rysunki poszczególnych tkanek zostawiał nam do przerysowania.
Przerysowywaliśmy je na kartach z zeszytu.
Większych nie można było wykonać z uwagi na
niebezpieczeństwo. Doktor Stanisław Kohmann,
późniejszy profesor Śląskiej Akademii Medycznej
w Zabrzu, był jedynym wykładowcą anatomii
i wykładał właściwie na wszystkich kompletach.
Uczył anatomii bez możliwości demonstracji, bez
prosektorium. Z osteologią nie było większych problemów. Kości zawinięte w papier krążyły po całym
mieście. Do nauki anatomii Stanisław Kohmann
przynosił nam przez siebie robione atlasy, rysował
mięśnie i kości (część tych rysunków zachowało się
i można je zobaczyć w Muzeum Historii Medycyny
UJ). Z Muzeum Anatomii Opisowej za papierosy

□ Często wspomina Pani tamte czasy?

i wódkę wynosił preparaty muzealne w dużych puszkach po
marmoladzie. Preparaty były wyciągane ze słoi z formaliną
i strasznie śmierdziały. Ten zapach nie pozwalał przewozić
puszek w tramwaju, trzeba było chodzić z nimi. Preparaty
przechowywał Adam Raczyński, który w razie niebezpieczeństwa zanosił je do piwnic ojców bonifratrów, oczywiście
za ich zgodą.

■ Trzy lata temu [w roku 1997 – RPM] w sprawie kompletów
rozmawiałam z prof. Józefem Hano, jeszcze przed jego śmiercią,
i mówiłam mu: „Panie Profesorze, to były takie straszne czasy,
a my je mimo wszystko tak miło wspominamy. Hano wtedy mi
odpowiedział: „Oj, Haniu, Haniu, byliśmy młodzi i pełni nadziei”.

Rozmowa z Jolantą Horzelową z domu Würfel
– uczestniczką tajnych kompletów polonistycznych i medycznych

Schemat krążenia krwi
narysowany przez
prof. Stanisława
Kohmanna ze skryptu
prof. Bożydara
Szabuniewicza

Aleksander Skotnicki

■ Każdy wykład był w innym lokalu, których
wiele mieliśmy w śródmieściu. By umówić się
na kolejne spotkanie, przychodziłam do prof.
Maziarskiego, do domu, zawsze w porze obiadowej. Trochę się krępowałam, bo to była taka profesorska rodzina, ale profesor nigdy nie pozwolił
mi czekać. Przerywał obiad, a ja mu podawałam
adres następnego lokalu. Pracowałam wtedy
w Izbie Rolniczej od godziny 7 do 18 i właśnie
między godziną 13 a 14 miałam przerwę.
Mieszkałam pod Sikornikiem. Któregoś
dnia mieliśmy mieć spotkanie u jednego
z kolegów, Antka Filipka, na trzecim piętrze
w kamienicy przy ul. Bernardyńskiej. Hasło
Jolanta Horzelowa z domu Würfel
dotyczyło lekcji skrzypiec. Było nas czworo.
Wybija umówiona godzina. Dzwonek do
drzwi. Wychodzę, a tu stoi przede mną pani na
czarno ubrana. Okazało się, że to żona prof. Maziarskiego. Przyszła
nam powiedzieć, że profesor nie poprowadzi zajęć, bo jest chory.
Dzięki naszej koleżance Hance Weissównie mieliśmy też
wykłady w mieszkaniu prof. Weissa przy ul. Krupniczej, na
które chodziłam, między innymi, z Hanką Dunikowską i Wandą
Jurówną. Był też lokal przy pl. Wszystkich Świętych, u prof.
Bielaka – polonisty... [...]
Ze zbiorów Katedry Historii Medycyny UJ CM

■ U Komorowskich nie miałam nigdy
wykładów. Najpierw chodziłam na
komplety licealne. Maturę zdawałam
w grudniu 1942 roku, będąc już na
kompletach polonistyki UJ, prowadzonych przez prof. Małeckiego. Wykłady
odbywały się w mieszkaniu profesora
przy ul. Spadzistej. Jednak w styczniu
1943 roku zdecydowałam się przenieść
na komplety medyczne. Przychodziły
na nie zazwyczaj cztery osoby. Znałam
już wtedy Adama Raczyńskiego i Hankę
Górską.

□ W jakich miejscach odbywały się wykłady?

Rozmowy przeprowadziła
Rita Pagacz-Moczarska

6 listopada 2000

Jerzy Sawicz

□ Jest Pani jedną z osób, które uczestniczyły w tajnych kompletach medycznych, ale w mieszkaniu rodziny Komorowskich zajęć Pani nie miała?

W mieszkaniu rodziny Komorowskich; pierwsza z prawej Jolanta Horzelowa
z domu Würfel, w środku przy stole siedzi prof. Józef Wolski
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73. ROCZNICA WYZWOLENIA
NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU
AUSCHWITZ-BIRKENAU
ależę do pokolenia, które przyszło
na świat po wojnie, lecz mimo całego mojego życiowego doświadczenia
nie jestem w stanie w pełni wyobrazić
sobie koszmaru tamtych dni. Zastanawiając się, jak należy czcić pamięć
ludzi, którzy zostali zgładzeni w obozach
koncentracyjnych, dotychczas zawsze
przekonywałem, że należy pielęgnować
w pamięci ich historie, świadczyć o tym,
jak było. Ale myliłem się. Ostatnie wydarzenia w Polsce pokazały, że to za mało!
Do naszej pamięci należy dołożyć mocny
sprzeciw wobec pewnych postaw. To nie
do uwierzenia, że 73 lata po koszmarze
Auschwitz w Polsce mogą się dziać
takie rzeczy jak ostatnio ujawnione
wydarzenia z Wodzisławia Śląskiego.
Spotkania w kolejne rocznice wyzwolenia Auschwitz to nasz obowiązek, powołanie i misja – akcentował rektor UJ
prof. Wojciech Nowak 27 stycznia 2018
w auli Collegium Novum, otwierając
uroczystość upamiętniającą 73. rocznicę
wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau.
Sesję naukową, zorganizowaną przez
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
i Państwowe Muzeum Auschwitz-Bir-
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Fot. Adam Koprowski

N

Uroczystość rozpoczął rektor UJ
prof. Wojciech Nowak

kenau, poprowadzili prezes TLK prof.
Igor Gościński oraz wiceprezes TLK
prof. Aleksander B. Skotnicki.
Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości, oprócz rektora UJ, nie zabrakło też prorektora prof. Jacka Popiela,
a także kierownika Katedry Biochemii
Lekarskiej UJ CM prof. Piotra Laidlera
oraz prof. Franciszka Ziejki, rektora UJ
w latach 1999–2005. Gościem honoro-

wym była ocalała z Holokaustu Bronisława (Niusia) Horowitz-Karakulska.
Dzięki transmisji internetowej uczestnicy spotkania mieli możliwość połączyć
się z prezydentem Muzeum Holokaustu
w Los Angeles Paulem Nussbaumem
i wysłuchać jego wystąpienia. – Zwracam
się do Państwa jako potomek Ocalałego.
Dziś muszę zmierzyć się ze swoją własną
historią, z historią moich dziadków – Samu
i Malki Rozmanów, oraz moich krewnych
zamordowanych w Birkenau. [...] Mierzę
się z dojmującą pustką tej historii, jako że
nie istnieją żadne dokumenty poświadczające obecność któregokolwiek z członków
mojej najbliższej rodziny w Auschwitz-Birkenau. Wszyscy oni zostali przewiezieni
wprost z niesławnej rampy w Birkenau do
komór gazowych w czerwcu 1944 roku,
gdzie mieli zostać zamordowani – mówił
Paul Nussbaum. – Właściwie mierzyć się
z historią to edukować siebie, swoją rodzinę i społeczność o tym, jakim sposobem
ludzkość znalazła się w piekle, jakim był
Auschwitz-Birkenau i wszystkie inne miejsca masowej zagłady. Mierzenie się z historią, nieważne, jak bolesną, jest jedynym
gwarantem przyszłości wolnej od powtórek
najciemniejszych rozdziałów tejże historii.

ALMA MATER nr 199
Uczestnicy spotkania w auli Collegium Novum; 27 stycznia 2018

– przywołał w swoim wystąpieniu prof.
Aleksander B. Skotnicki. Ta niezwykła
polska działaczka
społeczna, która
podczas okupacji
niemieckiej uratowała około 2500
żydowskich dzieci,
stała się – jak zaznaczył profesor –
symbolem dobroci,
miłości i tolerancji.

Adam Koprowski

– Wszyscy, którzy znali Irenę Sendlerową,
pozostawali pod urokiem jej osobowości –
połączenia intelektu z hartem ducha, siłą
charakteru, wrażliwością na cudze cierpienie, bezprzykładną gotowością do ofiar.
Cechy te zachowała do końca – akcentował prof. Skotnicki. Przypomniał też, że
Medal Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata przyznano jej w 1965 roku, ale
międzynarodowe uznanie spotkało ją
dopiero pod koniec życia. W lipcu 2003
roku w Waszyngtonie uhonorowano ją
Nagrodą im. Jana Karskiego. W tym
samym roku prezydent RP Aleksander
Kwaśniewski udekorował Irenę Sendlerową najwyższym polskim odznaczeniem – Orderem Orła Białego. W 2007
roku była nominowana do pokojowej
Nagrody Nobla.
Decyzją Sejmu RP rok 2018 został
ustanowiony Rokiem Ireny Sendlerowej, która, jak podkreślono, z największym poświęceniem działała na
rzecz ratowania drugiego człowieka.
Warto dodać, że w tym roku mija 10.
rocznica jej śmierci.
Spotkanie w auli Collegium Novum stało się także okazją do wręczenia medali honorowych Towarzystwa
Lekarskiego Krakowskiego, które
otrzymali prezes Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego
prof. Jerzy Jurkiewicz oraz redaktor naczelny miesięcznika
„Medycyna Praktyczna” dr Piotr
Gajewski. Odbierając medal,
dr Gajewski zakomunikował, że
dzięki wsparciu MSZ uruchomiona została strona internetowa
Medical Review Auschwitz, gdzie
znajdą się angielskie tłumaczenia
wszystkich wydawanych przez
TLK w latach 1961–1991 numerów „Przeglądu Lekarskiego
– Oświęcim”. Podkreślił, że ten
unikatowy materiał, na który skłaSiostry Ilona
i Henryka Karmel
– autorki wierszy
obozowych

da się 31 tomów (ponad tysiąc artykułów
napisanych przez 477 autorów), do dziś
wzbudza ogromne zainteresowanie na
świecie. Wystarczy dodać, że w ciągu
miesiąca stronę, na której na początku

Archiwum Aleksandra Skotnickiego

Od lewej: prorektor UJ prof. Jacek Popiel,
Bronisława (Niusia) Horowitz-Karakulska

Od lewej: prof. Igor Gościński oraz prof. Aleksander Skotnicki

Archiwum Aleksandra Skotnickiego

Adam Koprowski

Wszyscy żyjemy w kruchych demokracjach
i nieważne, jak bardzo wyrafinowane czy
długowieczne one są, nadal mogą zadrżeć
u samych fundamentów – podkreślał.
W ramach sesji prof. Igor Gościński
mówił o historii „Zeszytów Oświęcimskich” i ich tłumaczeniu na język angielski.
Ponadto Helena Kubica z Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu wygłosiła referat zatytułowany Dzieci
i młodzież w życiu obozowym, a Jacek Dobrowolski przypomniał działalność Żegoty
w Krakowie. Postać Ireny Sendlerowej
– Sprawiedliwej wśród Narodów Świata

Irena Sendlerowa z prof. Aleksandrem Skotnickim

udostępniono zaledwie 24 artykuły, odwiedziło aż 30 tysięcy internautów ze
116 krajów.
Spotkanie zakończył występ Emmy
Herdzik oraz Pauliny Sobiś z Akademii
Sztuk Teatralnych w Krakowie, które
zaprezentowały wiersze obozowe Ilony
i Henryki Karmel.

Rita Pagacz-Moczarska
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Archiwum Narodowe w Krakowie

LITERATURA DZIECIĘCA O WOJNIE

R

ok Ireny Sendlerowej sprzyja temu,
aby poddać refleksji indywidualną
oraz wspólnotową odpowiedzialność za
czasy pogardy. Porzucając niemożliwe do
emocjonalnego uchwycenia zbliżenie się
do doświadczenia traumy czasów walki
o godność i przeciw godności człowieka,
a tym bardziej nie oceniając ludzkich wyborów w czasach nowoczesności i kultury
zła, należy rozważyć, w jaki sposób wypełnić dzisiaj nasze zobowiązanie wobec
historii. Ireny Sendlerowej troska o dzieci
miała charakter szczególny. Nie umniejszając znaczenia bohaterce okupacyjnej
codzienności, zwracam jednak uwagę,
że jej aktywność miała również wymiar
czysto profesjonalny. Irena Sendlerowa
należała do polskiej szkoły pedagogiki
społecznej, była człowiekiem zawodowo
przygotowywanym do niesienia pomocy
innym w ramach systemu opieki społecznej. Dzisiaj powiedzielibyśmy o jej
kompetencjach, że obejmują, poza etyką
86
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zawodową i obszarem personalistycznej
pracy socjalnej, również wyjątkowe
umiejętności kształtowania i podtrzymywania osobowej i instytucjonalnej
sieci społecznej, dzięki której można
zaświadczać dobru. W jaki sposób współcześni adepci pracy socjalnej mogliby
wywiązać się ze swojej trasgeneracyjnej
odpowiedzialności za zbrodnie przeciw
najmłodszym, w których – jak pisał,
konstatując pracę Janusza Korczaka
Zygmunt Bauman. W Szansach etyki
w zglobalizowanym świecie – zawarta
była niezbrukana jeszcze i nienadwyrężona możliwość człowieczeństwa? Pytanie
to wiąże się z przede wszystkim z umiejętnością rozumienia zróżnicowanych
narracji historycznych, ale i dostrzeżenia,
że każda z nich wymaga, poza otwartością
na wysłuchanie, również i zajęcia aksjologicznego stanowiska. Tak rozumiem
odpowiedzialność współczesnych studentów pracy socjalnej i ich nauczycieli.

Poszukując dostępnych sposobów pracy
edukacyjnej, podkreślam metody wypracowywane przez polskie środowisko
biblioterapeutyczne, które w Krakowie
w sposób szczególny reprezentuje dr
Lidia Ippold. Zamieszczone poniżej jej
przemyślenia zawierają cenne wskazania
prac dla dzieci i młodzieży, dzięki którym
możemy rozpocząć z najmłodszymi dialog o historii wojny przeciw dzieciom.
Dyskusję nad kontrowersjami wokół zastosowania omawianych dzieł literackich
w pracy edukacyjnej wpisaliśmy w wydarzenie związane z 75. rocznicą likwidacji
getta krakowskiego, która przypada na
13 i 14 marca 2018 – projektu przygotowanego przez XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Instytut Socjologii UJ oraz Instytut Terapii i Edukacji
Społecznej – Stowarzyszenie.

Hubert Kaszyński

Instytut Socjologii UJ

JAK ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI O WOJNIE?
W

Fragment murów getta krakowskiego; 2017

opowiadań są historie prawdziwe, których
uzupełnienia można znaleźć na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, w wywiadach przeprowadzonych z prawdziwymi
bohaterami2. Autorami książek są zarówno
osoby, które przeżyły wojnę, jak, na przykład, Joanna Papuzińska, jak i osoby, które
znają wojnę tylko z książek i opowiadań rodziców czy dziadków, jak Michał Rusinek.
Założeniem tej serii jest, by przedstawić
wojnę oczami dzieci. Łatwiej wtedy będzie
dotrzeć do wyobraźni dziecka.
KSIĄŻKI O DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ
Książki o drugiej wojnie światowej
można podzielić na kilka grup, przeznaczonych dla odbiorców w różnym wieku.
Do pierwszej grupy należą te wprowadzające w zagadnienia wojny. Tu można wymienić Zaklęcie na W Michała Rusinka –

opowiadające o złym czarnoksiężniku,
który zabrał światu kolory. Dzieje się to
na oczach małego Włodka3, któremu pewnego dnia kończą się wakacje, a zamiast
szkoły zaczyna się wojna.
Kolejnym tytułem jest Otto. Autobiografia pluszowego misia, która w bardzo
prosty sposób przedstawia nie tylko losy
tytułowego misia, ale i rodzin żydowskich
w czasie drugiej wojny. Książka opowiada
czym była wojna, ale i pokazuje przyjaźń
i tolerancję. Znaną pozycją jest też Pamiętnik Blumki, który bardzo przystępnie
tłumaczy dzieciom ideę Janusza Korczaka,
by zakończyć wyjaśnienia słowami potem
przyszła wojna, która zabrała też pamiętnik Blumki4. Co i kogo jeszcze zabrała
wojna, czym ona była i kiedy była? – to
prowokuje do dalszych rozmów z dziećmi.
Do grupy książek o losach małych
bohaterów wojennych należy Asiunia

Fot. Karolina Rożniatowska

e współczesnym świecie pojawił
się nowy wymiar agresji, który
rozwinął się wraz z nowymi technologiami informatycznymi: cyberprzemoc.
Powszechność wirtualnego świata powoduje, że zdjęcie umieszczone na portalu
społecznościowym może być obejrzane
miliony razy na całym świecie1. Istnieje
więc ogromne prawdopodobieństwo, że
kilkuletnie dziecko dowie się o wojnie,
oglądając telewizję, korzystając z komputera, słuchając radia.
Zdaniem niektórych psychologów
rozmowa o wojnie z dzieckiem nie ma
sensu. Nie ma potrzeby straszyć dziecka
czymś, co w tej chwili się nie dzieje. Nie
ma wojny w Polsce, więc nie powinniśmy
wywoływać w dziecku lęków i negatywnych emocji na zapas. Inni uważają, że
należy to robić w sposób delikatny, aby
dziecka nie przestraszyć, ale wytłumaczyć
mu, na czym polega dobro i zło.
Zdaniem rodziców lepiej, by dziecko
dowiedziało się o wojnie od nich samych
niż z telewizji, radia czy gier komputerowych, chociaż nie zawsze wiedzą w jaki
sposób to robić. Czasami próbują łagodzić
informacje, nie mówiąc dziecku o śmierci.
Wielu rodziców uważa jednak, że trzeba
rozmawiać szczerze, odwołując się, na
przykład, do bieżących wydarzeń czy
konfliktów na świecie. Dla wielu rodziców
pomocne w tych rozmowach okazują się
książki, których na rynku wydawniczym
nie brakuje. Dobrze znaną już jest seria
„Wojna dorosłych – historie dzieci”. Ukazujące się w jej ramach książki dotyczą nie
tylko tematyki drugiej wojny światowej,
ale i współczesnych konfliktów. Serię tę
stworzyło Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z Wydawnictwem Literatura
w 2011 roku. Kanwą zamieszczonych tam
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Podwórze fabryki Optima; 2017

Joanny Papuzińskiej, opowiadająca w prosty sposób, jak trudne dzieciństwo miały
dzieci w czasie drugiej wojny światowej. Autorka, a równocześnie bohaterka
prowokuje trudne rozmowy z dziećmi –
o Powstaniu Warszawskim, wkroczeniu
Rosjan do Polski. Książka znalazła się na
liście lektur szkolnych klas młodszych,
a także opracowano do niej grę edukacyjną
i aplikację. Z pewnością pozwoli to dzieciom w bardziej przystępny dla młodego,
„obrazkowego” pokolenia sposób zapoznać
się z niełatwą tematyką lektury.
Kolejnym tytułem o małych bohaterach
jest opowieść o Elce, która nie może beczeć
i musi być dzielna, bohaterce książki Czy
wojna jest dla dziewczyn, Pawła Beręsewicza.
Książki wprowadzające dzieci w tematykę obozu koncentracyjnego i getta to,
między innymi, książki Dagan Batszewy
Gdyby gwiazdy mogły mówić oraz Czika,
piesek w getcie. Pierwsza opowiada o matce i jej dzieciach, uwięzionych najpierw
w getcie, a później obozie koncentracyjnym. Jest to równocześnie opowieść
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o miłości i tęsknocie za bliskimi. Drugi
z tytułów to historia kilkuletniego Michała, który ukrywa się w getcie razem
z psem. Do obydwu książek autorka dołącza
słowniczek i scenariusze zajęć. To z pewnością ułatwia nauczycielom pracę z książkami
Batszewy.
Książka Doroty Combrzyńskiej-Nogali
Bezsenność Jutki to powieść o dziewczynce
z łódzkiego getta, której życie wygląda pozornie normalnie, chociaż nie ma rodziców.
W jej najbliższym otoczeniu ludzie jednak
umierają z głodu i mrozu. Świat został
podzielony na dwie części. Z tej, w której
przebywa Jutka, nie można się wydostać,
najwyżej wyjechać niemieckim pociągiem,
ale nikt nie chce, bo potem się znika. Na
zawsze. Tak mówią dzieci na podwórku.
Marzenia wydostania się zza drutów przypominają dziadkowe opowieści mitologiczne – skrzydła Ikara kojarzą się dziewczynce
z ucieczką i wolnością, postać Minotaura
z Niemcami.
Dużo kontrowersji u pedagogów, psychologów i samych rodziców budzą Dym,
Antõna Fortesa i Joanna Concejo – książka

o śmierci dziecka w piecu krematoryjnym,
czy Chłopiec w pasiastej piżamie Johna
Boyna. Ta ostatnia – fikcyjna historia
przyjaźni żydowskiego chłopca z synem
komendanta obozu, zakończona śmiercią
obu bohaterów w komorze gazowej, jest
tematem dyskusji nie tylko ze względu na
brutalne zakończenie. Wielu jej przeciwników uważa, że taka historia przyjaźni
jest tak nieprawdopodobna ze względu na
izolację dzieci niemieckich władz obozu
od więźniów, że nigdy nie mogłaby się
zdarzyć. Tematykę martyrologii dzieci
poruszają też książki Arka czasu Wojciecha Szczygielskiego oraz Joanny Fabickiej
Rutka – ta ostatnia to szczególnie ciekawa
opowieść o wojnie, łódzkim getcie i losach
jego mieszkańców, w której nie pojawia się
w ogóle to zaklęte słowo na „w”.
KSIĄŻKI O WSPÓŁCZESNYCH
KONFLIKTACH ZBROJNYCH
Książki o drugiej wojnie światowej są
licznie reprezentowane na polskim rynku
wydawniczym. Oczywiście, jest to bardzo

ważny element edukacji historycznej, ale
zdecydowanie bliższe są dzieciom obecne
konflikty. O nich słyszą w telewizji, radiu,
być może, czytają w internecie. O nie też pytają swoich rodziców i nauczycieli. Bardzo
dobrze więc, że wydawcy oferują również
i takie publikacje.
Tej tematyce poświęcony został, między innymi, Chłopiec z Lampedusy Rafała
Witka – opowieść o uciekinierze z Erytrei,
oparta na prawdziwej, chociaż zakończonej
bardziej tragicznie niż w książce historii kilkulatka. Warto wspomnieć także o książce
Barbary Gawryluk Teraz tu jest nasz dom,
opowiadającej o losach ukraińskich uciekinierów wojennych, przybliżającej prawdziwą, chociaż nieco zmienioną historię
rodziny, którą wojna przygnała do Polski.
Tu rodzina otrzymała mieszkanie, a dzieci
chodzą do szkoły.
Pomysłodawcy polskiej serii „Wojna dorosłych – historie dzieci” twierdzą, że dzieci
z wielkim zainteresowaniem słuchają o wojnie, pytając o to, jak żyje się bez słodyczy,
zabawek czy innych rzeczy, które się lubi.
O tym, że z dzieckiem warto i trzeba
rozmawiać o wojnie, wielu dorosłych przekonuje się dopiero po zapoznaniu się z taki-

mi, adresowanymi do dzieci książkami. To
najlepszy dowód, że są one potrzebne nie
tylko dzieciom, ale i dorosłym, by wiedzieli,
jak rozmawiać na tak trudne tematy.

Lidia Ippoldt

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

1

2

3

4

I. Gołębiewska, Wojna w Internecie, „Wychowawca” 2014,
nr 3, s. 20.
A. Sikora, W jaki sposób mówimy dzieciom o wojnie. Charakterystyka prozy o tematyce wojennej na podstawie wybranych książek dla dzieci, „Acta Universitatis Lodziensis”
2014, nr 2, s. 29.
Książka przedstawia losy Włodzimierza Dusiewicza, reżysera i scenarzysty.
I. Chmielewska, Pamiętnik Blumki, Poznań 2011.

Ilustracje na s. 88–89 autorstwa Joanny Rusinek pochodzą z książki Doroty Combrzyńskiej-Nogali Bezsenność Jutki.
Za możliwość ich opublikowania dziękujemy ilustratorce oraz Wydawnictwu Literatura
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Maria Pawłowska

POD PRZEWODNIĄ
GWIAZDĄ NAUKI

W

90

Pawłowską, którą uzupełniło kilka eksponatów i doświadczenie ilustrujące ruchy
Browna.
Wystawa w całej okazałości została otwarta 3 września 2017 w Collegium Maius, gdzie była prezentowana do
Anna Wojnar

2017 roku minęła 100. rocznica
śmierci wybitnego polskiego fizyka
Mariana Smoluchowskiego. Rok ten został
przez Polskie Towarzystwo Fizyczne ogłoszony Rokiem Smoluchowskiego. Wśród
instytucji, które włączyły się w celebrację
tego wydarzenia, nie zabrakło Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, które we
współpracy z Biblioteką Wydziału Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
przygotowało niecodzienną wystawę.
Pierwsza jej prezentacja miała miejsce
w gmachu Senatu RP, gdzie podczas
uroczystej sesji 28 czerwca 2017 przyjęto
specjalną uchwałę1, w której przypomniano
postać prof. Mariana Smoluchowskiego,
a 30 czerwca zorganizowano specjalną
konferencję poświęconą temu znamienitemu uczonemu. Najważniejszą częścią
wystawy pokazywanej w Warszawie była
bogato ilustrowana ekspozycja planszowa,
przygotowana przez Macieja Kluzę i Marię

15 października 2017, a od 19 października
do 31 grudnia 2017 można ją było oglądać
w Bibliotece WFAIS UJ. Tytuł wystawy
nawiązywał do słów Smoluchowskiego,
który 15 listopada 1915 w liście skierowanym do swego nauczyciela Aloisa Höflera
napisał: Wyrzekłem się właściwie już dawno
wszelkiej społecznej, politycznej i narodowej działalności: wtedy, gdy po maturze
zdecydowałem się obrać naukę za gwiazdę
przewodnią. To jest podstawowa zasada,
której pozostanę wierny i wobec której
muszą ustąpić wszystkie inne względy.
Rzeczywiście, Smoluchowski pozostał
wierny swej przewodniej gwieździe, ale
w jego życiu nie zabrakło miejsca na życie
rodzinne, pielęgnowanie pasji czy działalność społeczną. Te wszystkie aspekty
jego życia znalazły odzwierciedlenie na
wystawie.
Mimo że od publikacji ostatniej pracy Mariana Smoluchowskiego upłynęło
blisko sto lat, uczony wciąż jest jednym
z najczęściej cytowanych polskich naukowców. Tylko w XXI wieku na jego
artykuły powoływano się blisko 8000 razy2,
a w ciągu ostatnich pięciu lat cytowano je
3084 razy. Na wystawie pokazano rękopisy
dwóch najczęściej cytowanych artykułów
Smoluchowskiego. Pierwszy z nich, Versuch einer mathematischen Theorie der
Koagulationskinetik kolloider Lösungen3,
opublikowano w 1917 roku (5532 cytowania), drugi, Drei Vortrage über diffusion.
Brownsche bewegung und koagulation
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„Gabinet” prof. Mariana Smoluchowskiego

Ze zbiorów prywatnych Macieja Kluzy

Karta pocztowa wydana w 1938 roku

luchowski uczestniczył w czasie studiów
na Uniwersytecie Wiedeńskim, zostały
wykorzystane, aby zilustrować edukację
młodego adepta fizyki, zakończoną przygo-

Krzysztof Magda

von kolloidteilchen4, pochodzi z roku 1916
(2210 cytowań). Symbolem współczesnego
uznania dla dokonań Smoluchowskiego są
również nagrody nazwane jego imieniem:
Medal Smoluchowskiego – najwyższe
wyróżnienie przyznawane przez Polskie
Towarzystwo Fizyczne, Nagroda Warburga – Smoluchowskiego przyznawana
wspólnie przez polskie i niemieckie Towarzystwo Fizyczne, oraz Smoluchowski
Award – którą przyznaje Gesellschaft für
Aerosolforschung. Dyplomy i medale tych
nagród zostały zaprezentowane na wystawie, podobnie jak inne dowody pamięci
o Smoluchowskim: książki prezentujące
sylwetkę i dokonania naukowe uczonego,
karty pocztowe z jego wizerunkiem, a także
mapa Księżyca, na której zaznaczono krater
nazwany jego imieniem.
Marian Smoluchowski wychował się
w Wiedniu, tam też odebrał edukację od

Otwarcie wystawy Pod przewodnią gwiazdą nauki w gmachu Sejmu RP; 28 czerwca 2017

towaniem rozprawy Über die Theorien der
Elasticität fester Körper i specjalnego odczytu wygłoszonego 15 maja 1895 podczas
promocji doktorskiej, którego rękopis także
Krzysztof Magda

poziomu podstawowego do uniwersyteckiego. Dzięki materiałom zachowanym
w archiwach rodzinnych Smoluchowskich
i Zakrzewskich ten okres życia uczonego
zilustrowały liczne fotografie i dokumenty.
Do najciekawszych należała przepięknie
zdobiona księga nadania tytułu szlacheckiego Ritter von Smolan jego ojcu Wilhelmowi
Smoluchowskiemu. Na innych fotografiach
przedstawieni zostali członkowie jego rodziny: matka – Teofila, pochodząca z zasłużonej dla Polski rodziny Szczepanowskich,
brat Tadeusz z żoną Marią Gutenberg i ich
dzieci, Zofia Baraniecka, córka profesora
matematyki UJ, która w 1901 roku została
żoną Mariana, a także Aldona i Roman,
dzieci Mariana i Zofii Smoluchowskich.
Liczne dokumenty, między innymi notatki z wykładów, w których Marian Smo-

pokazano na wystawie. Rękopis pracy habilitacyjnej Über den Temperatursprung bei
Wärmeleitung in Gasen, obronionej przez
Smoluchowskiego w 1899 roku na Uniwersytecie Wiedeńskim, również znalazł
się wśród prezentowanych dokumentów.
Na wystawie wyeksponowane zostały też
informacje o podróżach naukowych, które
Smoluchowski odbył w latach 1896–1898.
Współpracował kolejno z Gabrielem Lippmannem (1845–1921) w Paryżu, lordem
Kelvinem (1824–1907) w Glasgow, a także
z Emilem Warburgiem (1846–1931) w Berlinie. Pobyt w Paryżu dokumentowany był
pracą Recherches sur une loi de Clausius
au point de vue d’une thèorie générale de
la radiation5, pobyt w Glasgow ilustrowała korespondencja Smoluchowskiego
z lordem Kelvinem, rękopis artykułu
z odręcznymi uwagami Kelvina i zaproszenie na ślub Johna C. Beattiego, z którym
Smoluchowski bezpośrednio współpracował w Glasgow. W laboratorium Kelvina
Marian Smoluchowski prowadził badania
nad „elektryfikowaniem” powietrza pod
wpływem promieniowania rentgenowskiego, uranowego i ultrafioletowego.

Od prawej: Peter Smoluchowski,
Irena Smoluchowska
(wnuki Mariana Smoluchowskiego)
oraz prof. Jakub Zakrzewski
podczas zwiedzania wystawy
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Na Plantach; od lewej: Tadeusz Smoluchowski (brat Mariana), Marian Smoluchowski, Tadeusz Zakrzewski
(mąż Marii Jadwigi Baranieckiej, szwagierki Mariana Smoluchowskiego)

skoku temperatury przy brzegu naczynia
w rozrzedzonym gazie. Wyniki badań zamieścił w artykule Über Wärmeleitung in
verdünnten Gasen6, który również znalazł
się na wystawie. Warto dodać, że właśnie
ta praca, uzupełniona rozważaniami teoretycznymi, stała się podstawą przygotowanej przez Smoluchowskiego rozprawy
habilitacyjnej.

Fot. Ze zbiorów prywatnych rodziny Zakrzewskich

Odwiedzający wystawę mogli samodzielnie
wykonać eksperyment ilustrujący zjawisko
jonizacji („elektryfikowania”) powietrza
przez promieniowanie ultrafioletowe. Zaprezentowany na wystawie model tego doświadczenia został wykonany w Pracowni
Pokazów Fizycznych Instytutu Fizyki UJ.
W Berlinie pod kierunkiem Emila
Warburga Smoluchowski badał zjawisko

Marian Smoluchowski z żoną Zofią i szwagierką Jadwigą Baraniecką
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Największą, oprócz nauki, pasją Smoluchowskiego przez całe jego życie były
góry. Wraz ze swoim o cztery lata starszym
bratem Tadeuszem należeli do pionierów
wyczynowego alpinizmu w Austrii. Marian
był pierwszym zdobywcą 16 alpejskich
szczytów, brał również udział w wytyczeniu 24 nowych dróg na alpejskie wierchy.
Na wystawie tę aktywność ilustrowały
mapy, zdjęcia, a także korespondencja, jaką
prowadził Smoluchowski z przyjaciółmi,
towarzyszami licznych wypraw górskich.
W roku 1899 uczony opuścił Wiedeń
i przeniósł swoje veniam legendi, czyli
prawo do wykładania, na uniwersytet we
Lwowie. Trzynastoletni okres pobytu we
Lwowie to czas wytężonej pracy badawczej
i dydaktycznej, co zostało dobrze odzwierciedlone w materiałach pochodzących ze
spuścizny przechowywanej w Dziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Na wystawie
znalazły się więc dokumenty związane
z pracą na lwowskim uniwersytecie, a wśród
nich: notatki z wykładów, rękopisy i odbitki
prac publikowanych w tym czasie. Były również zaproszenia na spotkania towarzyskie
i naukowe, liczne wizytówki znamienitych
osób związanych z lwowskim światem nauki, kultury i sztuki, a także przedstawicieli
lwowskiej arystokracji. Zaprezentowana
została też działalność Smoluchowskiego
w Towarzystwie Przyrodników im. Mikołaja
Kopernika, którego prezesem był w latach
1906–1907, i w Akademii Umiejętności,
której członkiem był od roku 1906.
Przeprowadzka do Lwowa zwiększyła
dystans do Alp, ale w pobliżu były Tatry
i Karpaty, które Smoluchowski poznawał
pieszo, na nartach, a nawet na rowerze.
Dlatego na wystawie nie zabrakło też
przypominającego schronisko turystyczne,
ciekawie zaaranżowanego kącika górskiego, pokazującego, jak wyglądał ekwipunek
narciarza, turysty i taternika na przełomie
XIX i XX wieku. Także i ta działalność
Smoluchowskiego została zilustrowana
fotografiami, dokumentami i odznakami.
Wśród dokumentów znalazł się protokół informujący o nowym składzie zarządu Sekcji
Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego,
podpisany przez Mariana Smoluchowskiego, jej nowego przewodniczącego.
W roku 1913, po śmierci prof. Augusta
Witkowskiego, Uniwersytet Jagielloński
zaprosił Mariana Smoluchowskiego do
objęcia Katedry Fizyki Doświadczalnej.
Smoluchowski przyjął tę propozycję. Na
wystawie ten ostatni etap życia uczonego
dokumentowały oficjalne pisma uniwersy-

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

teckie: akt mianowania na profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, protokół wyboru
na dziekana Wydziału Filozoficznego UJ na
rok akademicki 1916/1917, protokół wyboru na rektora na rok 1917/1918. Znalazły się
tu również instrumenty naukowe należące
do zakładu kierowanego przez prof. Smoluchowskiego, a także książki pochodzące
z jego prywatnej biblioteki. Działalność
dydaktyczna Smoluchowskiego została zilustrowana na wystawie przede wszystkim
przez podręcznik jego autorstwa Poradnik
dla samouków. Fizyka (1917). Zachowała
się pełna dokumentacja powstawania tego
podręcznika: brudnopis pracy, autograf,
szczotka wydawnicza i ostateczna jej publikacja. Warto dodać, że Poradnik... został
nagrodzony w roku 1920 przez Książnicę
Polską w Warszawie jako najlepsza praca
w dziedzinie samokształcenia.
W maju 1917 roku Marin Smoluchowski został wybrany na rektora UJ. Niestety,
nie było mu dane objąć tej zaszczytnej
funkcji. Pod koniec sierpnia, przebywając
w Ojcowie, Smoluchowski zachorował na
czerwonkę i zmarł 5 września 1917.
Ostatnia część wystawy przybliżyła
zwiedzającym działalność naukową
Smoluchowskiego. Zgromadzono tam
liczne rękopisy i odbitki jego prac oraz
zaprezentowano kilka eksperymentów,
przygotowanych przez Pracownię Pokazów Fizycznych Instytutu Fizyki UJ.
Zwiedzający mogli obserwować ruchy
Browna pod mikroskopem, mogli również
zobaczyć, patrząc na monitor połączony

Fot. Ze zbiorów prywatnych rodziny Smoluchowskich

Protokół wyboru rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na rok akademicki 1917/1918 (AUJ S II 866)

Marian Smoluchowski, Autoportret

z kamerą, ruchy Browna cząstek naturalnego lateksu w roztworze wodnym.
Dodatkowo, mechanizm powstawania
ruchów Browna pokazany został w makroskopowym modelu tego zjawiska.
Przedstawione przez Smoluchowskiego
w 1906 roku wyjaśnienie tego zjawiska,
przeprowadzone w sposób odmienny, niż
zaproponował to w swojej pracy z 1905
roku Albert Einstein (1879–1955), umożliwiło dokonanie przez Jeana Perrina
(1870–1942) precyzyjnych pomiarów tego
zjawiska i przyczyniło się do ostatecznego
przyjęcia w świecie naukowym hipotezy
o istnieniu atomów i cząsteczek.

Innym zjawiskiem, zarówno teoretycznie, jak i doświadczalnie badanym
przez Mariana Smoluchowskiego, była
opalescencja w warunkach krytycznych.
Na wystawie można było zobaczyć eksperyment przedstawiający to zjawisko
w układzie dwóch cieczy.
Kolejnym ważnym zagadnieniem,
którym interesował się Smoluchowski,
była statystyczna interpretacja II zasady
termodynamiki. Analizując fluktuacje
liczby ziarenek obserwowanych w ultramikroskopie, Smoluchowski wprowadził
pojęcie średniego czasu powrotu. Na
tych właśnie osiągnięciach bazował
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chowskiego przygotowano tak, by mogła
być prezentowana w różnych ośrodkach
naukowych w kraju i za granicą. Plansze
towarzyszące wystawie były eksponowane nie tylko w gmachu Sejmu RP, ale
również na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w dniach 10–15
września 2017 można je było oglądać
podczas 44. Zjazdu Fizyków Polskich
we Wrocławiu. Kolejne instytucje, które
wyraziły chęć zaprezentowania wystawy,
to Uniwersytety w Białymstoku i Olsztynie, Politechnika Lwowska i Uniwersytet
w Charkowie. Dla wszystkich zainteresowanych osobą Mariana Smoluchow-

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 49 na wystawie w Bibliotece WFAIS UJ

kolejny eksperyment zaproponowany
zwiedzającym przez Pracownię Pokazów
Fizycznych: w kilku przezroczystych
naczyniach znajdowała się różna liczba
srebrnych i złotych kuleczek; zadaniem
widza było zaburzać układ i liczyć, za
którym razem uda się powrócić do stanu
początkowego.
Na wystawie zaprezentowano ponad
200 obiektów wypożyczonych od osób
prywatnych i instytucji. Wiele z nich
pochodzi z archiwów rodzinnych i trafiło
na ekspozycję dzięki uprzejmości Anny
Smoluchowskiej, Teresy Jaroszewskiej
i Jakuba Zakrzewskiego. Eksponaty
pochodziły również ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Zwiedzający w Bibliotece WFAIS UJ

skiego przygotowano wystawę wirtualną,
która udostępniana jest w ramach Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (https://jbc.
bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/492587).

Maciej Kluza
Muzeum UJ

Maria Pawłowska

Fot. Krzysztof Magda

Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ

Dr Marek Gołąb z Pracowni Pokazów Fizycznych UJ wyjaśnia zasadę działania deski Galtona; wystawę
zwiedzają: prof. Wojciech Gawlik, dr Jacek Bieroń, dr Danuta Goc-Jagło

Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum UJ,
Biblioteki Wydziału Fizyki Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ, Muzeum
Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem, Archiwum Nauki PAN
i PAU. Właścicielem kilku dokumentów
jest Dierżawnyj Archiw Lwiwskoj Obłasti
we Lwowie.
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Wystawę Pod przewodnią gwiazdą
nauki. W stulecie śmierci Mariana Smolu-

1

2
3

4
5
6

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 czerwca
2017 w 100. rocznicę śmierci Mariana Smoluchowskiego –
genialnego polskiego fizyka, „Monitor Polski. Dziennik
Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” z 10 lipca 2017, poz.
683.
Stan na 27 września 2017, wg google scholar.
„Zeitschrift für physikalische Chemie” 1917, nr 92, s. 129–
168.
„Physikalische Zeitschrift” 1916, nr 17, s. 557–585.
„Journal de Physique” 1896, t. 5, s. 488–499.
„Annalen der Physik und Chemie” 1898, t. 64, s. 101–130.

Scenariusz wystawy przygotował Maciej Kluza z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kuratorami wystawy i autorami prezentowanych plansz byli Maciej
Kluza i Maria Pawłowska z Biblioteki WFAIS UJ, oni również zajęli się aranżacją wystawy w pomieszczeniach Muzeum UJ. Tekst planszy Fizyka koloidów
opracował prof. Zbigniew Adamczyk z Instytutu Katalizy i Fizyki Powierzchni
w Krakowie. Redakcją techniczną wykorzystanych plansz zajął się Krzysztof
Magda, a plakat zaprojektował Nikodem Frodyma z Instytutu Fizyki UJ. Eksperymenty przygotowano w Pracowni Pokazów Fizycznych IF UJ. Autorkami
aranżacji w Bibliotece WFAIS były Maria Pawłowska i Katarzyna Żyrek.

MARIAN RACIBORSKI –
ZAŁOŻYCIEL
INSTYTUTU BOTANIKI UJ
W stulecie śmierci

M

Franciszek zatrudnił się
w urzędzie akcyzy. W latach 1874–1880 Marian
Raciborski uczęszczał do
Wyższej Szkoły Realnej,
przygotowującej do studiów technicznych. Duży
wpływ na ukształtowanie
się zainteresowań przyszłego botanika wywarł
Antoni Wierzejski (1843–
1916) – zoolog faunista,
późniejszy profesor UJ, Marian Raciborski (1863–1917) w tropikalnym stroju
oraz Stanisław Zaręczny
(1848–1909), geolog. Marian przejaSTUDIA
wiał zainteresowania botaniczne bardzo
wcześnie. Mając zaledwie 14 lat, stał się
Po zdaniu matury rozpoczął studia
DZIECIŃSTWO
autorem dwóch odkryć florystycznych: na Politechnice Lwowskiej, na szczęście
Urodził się 17 września 1863 w Brzó- w Wiśle pod Krakowem znalazł okazy brak zdolności rysunkowych spowodował
stowej – niewielkiej wsi leżącej niedaleko moczarki kanadyjskiej (Elodea canaden- szybkie ich porzucenie i powrót do KraĆmielowa. Jego ojcem był Franciszek Ra- sis), a w okolicach Ogrodu Botanicznego kowa. W latach 1881–1886 studiował na
ciborski (1835 lub 1836–1879), kontroler UJ – rumianku bezpromieniowego (Ma- Wydziale Filozoficznym UJ, początkowo
w fabryce fajansu w Ćmielowie, a matką – tricaria discoidea). Oba te gatunki były jako student nadzwyczajny. Dopiero po
Elżbieta z Kucharzewskich (zm. 1911). ówcześnie rzadkością, byli to bowiem zdaniu w 1886 roku eksternistycznie matury w Gimnazjum św. Anny w Krakowie
Spośród rodzeństwa Mariana troje zmarło nowi przybysze we florze Polski.
został studentem zwyczajnym. Już
w dzieciństwie. Jedyna siostra – Maw 1883 roku, w wieku zaledwie
ria Wanda (1870–1896) została żoną
dwudziestu lat, Raciborski opubliStefana Stobieckiego (1859–1944),
kował swą pierwszą pracę naukową:
późniejszego zasłużonego entomoPrzyczynek do flory roślin naczyniologa amatora i długoletniego współwych wadowickiego i myślenickiego
pracownika Komisji Fizjograficznej
obwodu. W 1885 roku został, jeszcze
Akademii Umiejętności. Ich jedyny
jako student, adiunktem katedry
syn – Adam Stobiecki (1894–1972) –
i Ogrodu Botanicznego UJ u prof.
stał się w 1917 roku spadkobiercą MaJózefa Rostafińskiego (1850–1928).
riana Raciborskiego. Pół roku po uroZaczął także uczęszczać na wykłady
dzeniu się Mariana, w kwietniu 1864
i ćwiczenia na Wydziale Lekarskim
roku, po klęsce powstania stycznioUJ. W roku zdania matury został
wego, jego ojciec musiał emigrować.
W ślad za nim do Szwajcarii w 1866
Konradia secunda Rac. – pa- współpracownikiem Komisji Fizjoroku wyjechała jego żona Elżbieta Liść zaatakowany przez paso- sożytniczy grzyb, nazwany na graficznej Akademii Umiejętności,
wraz z małym Marianem. Po kilku la- żytniczego grzyba opisanego cześć bohatera dramatu Ju- która już od kilku lat finansowała
przez Mariana Raciborskiego liusza Słowackiego i opisany mu badania naukowe, z których na
tach przenieśli się do Krakowa, gdzie

Fot. Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ

arian Raciborski należy do ostatniego pokolenia botaników, którzy
swobodnie wypowiadali się naukowo we
wszystkich dziedzinach botaniki. Badacz
roślin i grzybów dawnych ziem polskich
oraz Indonezji (wyspy Jawy), odkrywca
wielu nowych gatunków, autor pionierskich prac z paleobotaniki, był jednym
z naszych najwybitniejszych i najbardziej
wszechstronnych biologów. Obdarzony
niezwykłą intuicją, umiał dostrzec nowe
tendencje w nauce, odgadywał kierunki
jej przyszłego rozwoju oraz potrafił zmobilizować współpracowników do realizacji
dalekosiężnych zadań.

Phytophtora colocasiae Rac.

przez Mariana Raciborskiego
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Indonezja). Pracę rozpoczął
pod koniec 1896 roku. Od
początku swego pobytu na
Jawie Raciborski prowadził
STYPENDIUM I PRACA
intensywne badania botaW MONACHIUM
niczne. W ich rezultacie
już po pół roku miał gotoW 1892 roku uzyskał
wy rękopis flory paprotnistypendium Akademii
ków Jawy zachodniej Die
Umiejętności w wysoPteridophyten der Flora
kości 5000 florenów
von Buitenzorg, zawierana zagraniczne studia
jący opisy, między innymi,
w latach 1892–1893. We
10 nowych dla nauki gawrześniu 1892 roku wytunków paproci. W mięjechał z Krakowa. Przez
dzyczasie, w marcu 1897
następne cztery lata odroku, zwiedził, między
wiedził różne przoduinnymi, wyspę Krakatau,
jące ośrodki botaniczne
a właściwie jej resztki,
w Niemczech. Pod koktóre pozostały po ogromniec 1892 roku ukońnym wybuchu wulkanu,
czył pracę Flory kopalne
jaki miał miejsce w sierpPolski, będącą syntezą
niu 1883 roku. W połowie
dotychczasowych ba1897 roku przeniósł się na
dań paleobotanicznych
półtora roku do Kagok pod
w Polsce. W następnym
Tegalem na Jawie Środroku praca ta uzyskała
kowej. Tam, w Stacji Donagrodę Wydziału Maświadczalnej do Badania
tematyczno-PrzyrodniTrzciny Cukrowej badał
czego AU. Jesienią 1893
choroby grzybowe trapiące
roku został asystentem
ten użytkowy gatunek traAleja w Ogrodzie Botanicznym w Buitenzorgu na Jawie w Holenderskich Indiach
Karla Goebla (1855– Wschodnich pod koniec XIX wieku. Fotografia przywieziona przez Mariana Raciborskiego wy. Badania doprowadziły
1932), twórcy morfologii
do odkrycia wielu nowych
fizjologicznej, profesora na Uniwersytedla nauki gatunków, a nawet całych rodzaJAWA
cie Monachijskim w Instytucie Fizjologii
jów grzybów pasożytniczych. Rezultaty
Roślin. W marcu 1894 roku uzyskał na
Dzięki pomocy Karla Goebla Racibor- przyniosły mu międzynarodową sławę,
tamtejszym uniwersytecie doktorat z fi- ski po zakończeniu pracy na Uniwersytecie a nomenklatura mykologiczna została
lozofii w zakresie botaniki na podstawie Monachijskim uzyskał etat u Melchiora wzbogacona o imiona bohaterów utworów
rozprawy z zakresu morfologii roślin Treuba (1851–1910) w Ogrodzie Botanicz- Mickiewicza i Słowackiego. Dzięki RaciDie Morphologie der Cabombeen und nym w Buitenzorgu na Jawie (ówczesne borskiemu w nauce funkcjonują bowiem
Nymphaeaceen. Jesienią 1894 roku zo- Holenderskie Indie Wschodnie, obecnie takie rodzaje grzybów, jak, między innymi,
stał wybrany na członka
Alina, Balladyna, Beniowkorespondenta Akademii
skia, Goplana, Konradia,
Umiejętności, jednak
Gerwasia. Podczas pobytu
wyboru tego nie zatwierna Jawie Raciborski zaindziły władze Akademii.
teresował się starą bronią
Być może był to jeden
jawajską, głównie sztyletaz przejawów długoletmi, których zebrał ponad 50
niego konfliktu zarządu
sztuk, oraz marionetkami
Akademii z grupą przytradycyjnego teatru jawajrodników działających
skiego. Jesienią 1899 roku
w Komisji Fizjograficzpowrócił do Buitenzorgu,
nej AU. W tym czasie
gdzie, jak pisał w jednym
jego dawny profesor Józ listów, na posiedzenia
zef Rostafiński czynił
towarzystwa naukowego
starania o utworzenie dla
przychodzi więcej osób jak
niego drugiej katedry bona [posiedzenia Polskiego
taniki na Uniwersytecie
Towarzystwa PrzyrodniLwowskim, zakończone
ków im.] Kopernika w KraPracownicy Ogrodu Botanicznego w Buitenzorgu
jednak niepowodzeniem.
kowie. Podczas drugiego
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Fot. Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ

wyróżnienie zasługują
jego pionierskie badania
paleobotaniczne.

Budynek Instytutu Botanicznego przy ul. Lubicz 46;
1. połowa XX wieku

Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ

Karta tytułowa opracowania zbiorowego Flora
polska. Rośliny naczyniowe Polski i ziem ościennych, tom 1 (1919), redagowanego przez Mariana Raciborskiego i Władysława Szafera

Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ

Jawę opuścił w sierpniu 1900 roku
i przez Singapur i Egipt dotarł do Europy, a we wrześniu – do Krakowa.
Obowiązki profesorskie w Krajowych
Szkołach Rolniczych w Dublanach pełnił w latach 1900–1909, zajmował się
tam głównie fitopatologią. Dodatkowo,

Botanicznego UJ. Raciborski postawił
jednak warunki: uzyskanie lokalu na
założenie nowej pracowni botanicznej
wraz z jednym etatem asystenckim oraz
podwyższenie rocznej dotacji na katedrę. Ministerstwo w Wiedniu zwlekało
z nominacją dwa lata. Dopiero strajk
studentów Wydziału Filozoficznego UJ
w dniach 13–14 lutego 1912 wpłynął, jak
się przypuszcza, na pozytywną decyzję
ministerialną, podjętą w kwietniu 1912
roku. Raciborski przybył do Krakowa
w następnym miesiącu, przywożąc bogate
zbiory zielnikowe, muzealne oraz dużą
prywatną bibliotekę. Zamieszkał w kamienicy przy ul. Ariańskiej 4. W następnym
roku – 1913 – utworzył Instytut Botaniczny istniejący do dziś*. Instytut mieścił się
w kamienicy przy ul. Lubicz 46. W ciągu
następnych czterech lat stał się on przodującym polskim ośrodkiem botanicznym,
którego problematyka badawcza, będąca
kontynuacją tematyki ośrodka lwowskiego, skoncentrowana była, między innymi,

stypendium Akademii Umiejętności wyposażył Instytut Biologiczno-Botaniczny
w niezbędną aparaturę naukową. W Instytucie wkrótce stworzył własną szkołę
botaniczną, która obejmowała, między
innymi, florystykę, systematykę różnych
grup roślin, fitogeografię, paleobotanikę
i ochronę przyrody.
KRAKÓW
Po przejściu na emeryturę Józefa Rostafińskiego w 1910 roku Rada Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproponowała Raciborskiemu
objęcie katedry botaniki i dyrekcję Ogrodu

Piotr Köhler

DUBLANY I LWÓW

Ćwiczenia ze studentami w pracowni botanicznej
Akademii Rolniczej w Dublanach, około 1900–
1903. W głębi stoi prof. Marian Raciborski

Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ

www.muzea.malopolska.pl

na własną prośbę, został
w 1903 roku bezpłatnym
profesorem nadzwyczajnym
Uniwersytetu Lwowskiego,
gdzie wykładał botanikę
ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii roślin.
W następnym roku został
przewodniczącym Polskiego
Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika, funkcję tę
sprawował do 1905 roku.
Młoda para z Indonezji – rzeźby przywiezione przez Raciborskiego Dzięki mozolnym staraniom
w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie
zdołał w 1907 roku utworzyć
na Uniwersytecie Lwowpobytu w tym mieście (oficjalnie zatrudskim Instytut Biologiczno-Botaniczny.
niony jako kierownik stacji doświadczalProfesurę zwyczajną na tej uczelni otrzynej do badań tytoniu w miejscowości
mał 25 lipca 1909. Dzięki specjalnemu
Wedi koło Klaten w sułtanacie Djokja na
Jawie wschodniej, gdzie jednak tylko dojeżdżał co jakiś czas) zajął się chorobami
tytoniu. Pod koniec 1899 roku dyrektor
Krajowych Szkół Rolniczych w Dublanach pod Lwowem zaproponował mu
objęcie katedry botaniki, na co się zgodził,
a 27 lutego 1900 otrzymał z Wydziału Krajowego we Lwowie nominację profesorską. W maju tego roku już bez przeszkód
został członkiem korespondentem Akademii Umiejętności. Warto dodać, że pobyt
Raciborskiego na Jawie został opisany
w barwnej, ale oderwanej od tamtejszych
realiów powieści dla młodzieży Bolesława
Mrówczyńskiego Dutur z rajskiego ogrodu
(1958, wyd. 2. 1961, wyd. 3. 1985).

Kamienica w Krakowie przy ul. Ariańskiej 4, w której pod koniec życia mieszkał prof. Raciborski
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Andrzej Mróz

Beata Sikora-Majewska

Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ

skiego przetrwały
do dziś. Instytut
Botaniczny funkcjonuje obecnie pod
nazwą Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Spadkobierca prof.
Raciborskiego przekazał do Zielnika
UJ jego jawajskie
zielniki, będące Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ – sala poświęcona botanice tropikalnej.
jedną z najcenniej- W szafach pod ścianami oraz na ścianach łodygi lian, przekroje dendrologiczne, owoce i nasiona przywiezione z Jawy przez Raciborskiego
szych jego kolekcji.
Do Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ tra- prof. Piotra Köhlera (Uniwersytet Jagielfiły zbiory roślin zakonserwowane w pły- loński) Krakowscy uczniowie M. Racibornach oraz liczne okazy nasion, owoców, skiego oraz mgr. inż. Krzysztofa Kapały
Grób prof. Mariana Raciborskiego na Cmentarzu
Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem
drewien, a także wyrobów z materiałów (Uniwersytet Jagielloński) Kazimierz
na pracach nad zbiorowym opracowaniem roślinnych. Egzotyczne kolekcje etno- Rouppert – najbliższy współpracownik
flory polskiej. W 1914 roku Raciborski graficzne zgromadzone na Jawie, liczące M. Raciborskiego w ostatnim okresie
został członkiem czynnym Akademii 206 obiektów, wśród których są lalki te- działalności.
Umiejętności, a w roku następnym – prze- atralne z tradycyjnych teatrów jawajskich
Piotr Köhler
wodniczącym Komisji Fizjograficznej AU. wayang golek purwa i wayang golek
Instytut
Botaniki UJ
menak,
broń,
tkaniny
i
wyroby
rzemioPod koniec 1916 roku stan zdrowia
Alicja
Zemanek
sła,
znajdują
się
obecnie
w
Muzeum
Raciborskiego gwałtownie się pogorszył:
Ogród Botaniczny UJ
odezwała się gruźlica, na którą chorował Etnograficznym im. Seweryna Udzieli
od wielu lat. W lutym 1917 roku na polece- w Krakowie. Część krajowych zbiorów L I T E R A T U R A
nie dziekana Wydziału Filozoficznego UJ Włodzimierz Dzieduszycki (1885–1971) P.S. Köhler, The Javanese Pteridophyta Collected by Marian
Raciborski Housed in the Herbarium of the Jagiellonian
został przymusowo wywieziony do Zako- zakupił dla Muzeum Przyrodniczego im.
University (KRA), „Zeszyty Naukowe UJ – Prace BotanDzieduszyckich
we
Lwowie.
panego na leczenie. Niestety, terapia okaiczne” 1989, nr 8, s. 127–133.
Marian Raciborski do- P.S. Köhler, A. Zemanek, Zbiory Mariana Raciborskiego
zała się spóźniona. Profew Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellończekał się pomnika. W 20.
sor Raciborski zmarł 24
skiego, „Zeszyty Naukowe UJ – Prace Botaniczne” 1989,
rocznicę
śmierci,
w
1937
marca 1917 w sanatorium
nr 18, s. 135–148.
roku, zostało odsłonięte na Marian Raciborski – studia nad życiem i działalnością naDłuskiego. Ostatnią jego
ukową, red. J. Kornaś, Uniwersytet Jagielloński – Varia,
terenie Ogrodu Botaniczlekturą był Pan Tadeusz
t. 210, Warszawa–Kraków 1986, s. 160.
nego
UJ
gipsowe
popiersie
– książka, z którą nigdy
P. Köhler, Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowwykonane w 1918 roku
skim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętsię nie rozstawał. Został
ności. Botany at the Academic Society of Cracow, Academy
przez Tadeusza Błotnickiepochowany na nowym
of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences
go
(1858–1928).
Rzeźbę
cmentarzu w Zakopanem.
and Letters (1815–1952), seria „Studia i materiały do
dziejów Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 2, Kraków
eksponowano później w sali
Dopiero z okazji stulecia
2002.
wykładowej
Instytutu
Botaurodzin szczątki przenieA. Piekiełko-Zemanek, Kalendarium życia Mariana Ranicznego UJ. W 1947 roku
siono na Cmentarz Zaciborskiego, [w:] Marian Raciborski – studia nad życiem
i działalnością naukową..., s. 9–43.
dzięki składkom, między
służonych na Pęksowym
W. Szafer, Marian Raciborski. Obraz życia, twórczości nainnymi,
członków
Polskiego
Brzyzku w Zakopanem.
ukowej i pracy społecznej, Warszawa 1948.
Towarzystwa Botanicznego W. Szafer, Twórczość naukowa Mariana Raciborskiego.
Na grobie znajduje się
Jej źródła i drogi rozwoju, „Nauka Polska” 1935, nr 20,
wykonano na jej podstagranitowy pomnik projeks. 27–48.
wie
brązowy
odlew,
który
tu Karola Stryjeńskiego,
M.J. van Steenis-Kruseman, Malaysian Plant Collectors Beosadzono na kamiennym
ufundowany przez Poling a Cyclopaedia of Botanical Exploration in Malaysia,
Pomnik Mariana Raciborskiego
[w:] Flora Malesiana, seria 1, Noordholff-Kolff. N.V., Djacokole.
skie Towarzystwo Przyw Ogrodzie Botanicznym UJ
karta 1950, s. 422–423.
19
października
2017
rodników im. Kopernika.
A. Zemanek, Marian Raciborski (1863–1917). Botanik,
Wiele idei Raciborskiego kontynuował Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towasystematyk, fitogeograf, paleobotanik, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
Władysław Szafer (1886–1970), jego na- rzystwa Botanicznego zorganizowała sesję
cz. I: Biografie uczonych. Universitas Iagellonica. Liber
poświęconą
założycielowi
Instytutu
Botastępca w kierowaniu Instytutem i Ogrodem
Aureus Facultatis Biologico-Geographicae, pars I: Virorum doctorum vitae, red. A. Zemanek, Kraków 2000,
Botanicznym – jeden z najsławniejszych niki UJ. Na sesję złożyły się referaty prof.
s. 115–127.
Alicji
Zemanek
(Uniwersytet
Jagielloński)
polskich przyrodników, dzięki pracom z
paleobotaniki i udziałowi w organizacji Marian Raciborski – legendarna osobowość botaniki polskiej, dr. Krzysztofa * Obchody stulecia istnienia Instytutu Botaniki UJ opisane
europejskiego ruchu ochrony przyrody.
zostały w „Alma Mater”: Alicja Zemanek, Piotr Köhler,
Bogate zbiory oraz instytucje stworzo- Dudy (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Marian Drużkowski, Podsumowanie Roku Botaniki Krakowskiej, „Alma Mater” 2014, nr 163–164, s. 63–69.
ne w Krakowie przez Mariana Racibor- Lwowscy uczniowie M. Raciborskiego,
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PIERWSZY KSIĘGARZ I DRUKARZ
W KRAKOWIE-PODGÓRZU
szeregu obywatelstwa naszego miasta
ubył znowu jeden z tych cichych i sumiennych pracowników, którzy w gorliwym
pełnieniu swych zawodowych obowiązków
widzą nie tylko zabezpieczenie swej przyszłości, ale interes ogółu mając na
oku, przyczyniają się w ten sposób
wydatnie do naszego odrodzenia ekonomicznego, które musi iść w parze
z odrodzeniem politycznem. Ta skrzętna i owocna praca nie przeszkadza im
bynajmniej w żywem braniu udziału
w życiu społecznem i chętnem, a bezinteresownym pełnieniu obywatelskich obowiązków. Gorąca miłość
Ojczyzny i serdeczne umiłowanie
swego zawodu były też dewizą zmarłego w ubiegłym tygodniu w naszym
mieście ś.p. Władysława Poturalskiego, właściciela księgarni i drukarni
w Podgórzu. Te zasady, którym się
nigdy nie sprzeniewierzył, dodawały

mu energii i otuchy do pracy, jednały mu
ogólne uznanie i życzliwość1. Tak w 1921
roku Podgórze żegnało Władysława Poturalskiego, pierwszego księgarza i drukarza
w Krakowie-Podgórzu.

Władysław Poturalski; zdjęcie z kroniki żałobnej
„Nowości Ilustrowanych” nr 6 z 1921 roku

Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Władysław Poturalski urodził się 11 maja 1858 we Wrześni w Wielkopolsce. Ważnym
miejscem w jego życiu był Poznań, gdzie po ukończeniu szkoły
średniej rozpoczął zdobywanie
kwalifikacji w księgarni Mieczysława Leitgebera (1841–1893).
Praktykę księgarską kontynuował
w Warszawie, pracując u Edwarda
Wendego, a następnie u Maurycego Orgelbranda (1826–1904), wydawcy, między innymi Słownika
języka polskiego. Zdobytą wiedzę
pogłębił we Lwowie w księgarni
Ogłoszenie zamieszczone w tygodniku „Podgórzanin”
Hermana Altenberga. Tam też, co
warte jest podkreślenia, przez szereg lat pełnił obowiązki kierownika firmy2.
W roku 1890 Władysław Poturalski
przeniósł się do Królewskiego Wolnego
Miasta Podgórza. Po otrzymaniu koncesji od władz krajowych i państwowych
w 1891 roku otworzył – jako jedyną działającą wówczas w Podgórzu – księgarnię
połączoną ze składem nut i wypożyczalnią
książek. Informację tę potwierdza wydawany w Krakowie „Przewodnik Bibliograficzny” – organ Związku Księgarzy Polskich3. Miesięcznik ten, przeznaczony dla
wydawców, księgarzy, antykwarzy, jako też
czytających i kupujących książki, odnotował: Długoletnie doświadczenie – powiada
nowej firmy właściciel w rozesłanej świeżo
interesowanym odezwie – nabyte przez
pracę w księgarniach M. Leitgebra i Sp.
w Poznaniu, M. Orgelbranda w Warszawie
Pocztówka wydana po 1905 roku przez Władysława Poturalskiego w Podgórzu
i H. Altenberga we Lwowie, dostateczny
Marek Sosenko Podgórze na dawnych pocztówkach, Kraków 2015

Z
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Władysław Poturalski (11 maja 1858 – 8 lutego 1921)
W 160. rocznicę urodzin
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kapitał, a przytem i korzystne stosunki
miejscowe dozwalają mi żywić nadzieję, że
nowy ten interes w krótkim czasie należycie
się rozwinie. Nie inną, o czem mocno przeświadczeni jesteśmy, żywią także nadzieję
i wszyscy inni dobrej woli ludzie, którzy
wiadomość o utworzeniu nowego tego,
a tyle dla ruchu książkowego pożądanego
ogniska, tak ze względu na rzecz samą, jak
i przez wzgląd na osobę młodego, dobrze
w swoim zawodzie rutynowanego i wielkiej
prawości charakteru właściciela, którego
przełożone władze nasze łaskawymi względami swoimi zaszczycić raczyły, z wielkiem
przyjęli zadowoleniem. I my z naszej strony
zatem pozwalamy sobie także z niekłamaną powitać radością pierwszą w ogólności
w Podgórzu pod Krakowem koncesyonowaną księgarnię, a zarazem przesłać Sz.
jej właścicielowi serdeczne wszelkich
pomyślności do dalszej i skutecznej pracy
obywatelskiej życzenia4.
Pierwszą w ogólności księgarnię
w Podgórzu otworzył Władysław Poturalski w swoim domu (róg Rynku
Podgórskiego i ul. Rękawka). Tą bardzo
potrzebną miastu inicjatywą zjednał

sobie mieszkańców Podgórza,
którzy cenili Poturalskiego także za jego osobowość. Mimo
młodego wieku – miał wówczas
33 lata – dał się poznać jako
dobrze przygotowany w swoim
zawodzie. Nowa firma przejawiała „ruchliwość”5. Władysław
Poturalski utrzymywał kontakty
handlowe z krajowymi firmami:
Gebethner i Wolff w Warszawie,
H. Altenberg we Lwowie, a także z firmami zagranicznymi: M.
Perles w Wiedniu i K.F. Koehler
w Lipsku6.
Na łamach „Przewodnika Bibliograficznego” można znaleźć
ciekawe informacje dotyczące Władysława Poturalskiego.
W 1907 roku ukazał się, na przykład, inserat o treści: Młodego
pracownika księgarskiego obeznanego z działem papierowym
poszukuje Księgarnia W. Poturalskiego w Podgórzu. W 1913
roku z kolei Poturalski zamieścił
inserat, że poszukuje pomocnika
Pocztówka wydana przez Władysława Poturalskiego
w Podgórzu

W. Poturalskiego. Drukarnię nową pod
firmą „W. Poturalski” otworzył świeżo
w Podgórzu przy Krakowie właściciel
istniejącej tam od lat kilku księgarni
W. Poturalski. W rozesłanem właśnie do
stron zainteresowanych zawiadomieniu
oświadcza przedsiębiorca, że „przyjmuje
zamówienia na wszelkie druki w zakres
sztuki drukarskiej wchodzące i że wykonywać je będzie starannie po cenach
umiarkowanych na czas oznaczony.
Szczęść Boże!”.
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Pocztówka nakładu Władysława Poturalskiego
w Podgórzu wysłana w sierpniu 1914
wojskową pocztą polową do Wiednia

Fot. Marek Sosenko Podgórze na dawnych pocztówkach, Kraków 2015

Pocztówka wydana nakładem Władysława Poturalskiego w Podgórzu około 1900 roku

księgarskiego obeznanego dokładnie
z handlem papierowym, a rok później informację: Zmiana firmy. Istniejącą od lat
w Podgórzu pod Krakowem firmę Ludwik
Poturalski, księgarnię i skład nut nabył p.
Władysław Poturalski i prowadzić ją nadal
będzie pod własnym nazwiskiem7.
W 1897 roku Władysław Poturalski
został właścicielem jednej z pierwszych
w Podgórzu drukarni oraz biura plakatowania ogłoszeń8. Drukarnia miała siedzibę
przy Rynku Podgórskim nr 4 (stara poczta). W Kronice „Przewodnika Bibliograficznego” z tegoż roku czytamy: Drukarnię
nową w Podgórzu otwiera niebawem
ruchliwa tamtejsza firma księgarska

tycznych, jasełek, świątecznego opłatka,
zabaw. Załączone trzy kopie rachunków
potwierdzają aktywność Sokoła w życiu
Podgórza oraz pozwalają poznać zakres
usług sztuki drukarskiej, które świadczyła
drukarnia Władysława Poturalskiego.
Ważne dla historii Podgórza i nie tylko
było otwarcie we wrześniu 1905 roku Zakładu Kąpielowego Wody Siarczano-Solankowej. Jego twórca – Antoni Mateczny,
zamówił w drukarni Poturalskiego reklamę
tegoż Zakładu, a na potrzeby kuracjuszy
Cennik kąpieli.
Różnorodność zamówień składanych
w drukarni Władysława Poturalskiego
obrazuje fragment życia toczącego się
w Podgórzu od końca XIX wieku do lat 20.
XX wieku. Usługi drukarni Poturalskiego
świadczą, między innymi, o budowie,

Rachunek wystawiony przez drukarnię Władysława Poturalskiego
dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Podgórzu

Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

Władysław Poturalski rozpoczął swą
działalność w Podgórzu w dobie autonomii
galicyjskiej. Był to dobry czas dla rozwoju
ruchu wydawniczego. Powrót języka polskiego do urzędów i szkół spowodował
zapotrzebowanie na druki urzędowe, także
ogłoszenia, sprawozdania9, dla szkół tłoczono polskie podręczniki, książki.
Ważnym klientem drukarni było powstałe w 1893 roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”10, gdzie skupiało się życie
młodzieży i mieszkańców Podgórza. Stąd
nie sposób wymienić wszystkich rodzajów
formularzy, kwestionariuszy, ogłoszeń,
plakatów czy rachunków drukowanych na
jego potrzeby. Obok ćwiczeń i pokazów
gimnastycznych młodzież brała udział
w organizowaniu odczytów, przedstawień,
uroczystych obchodów rocznic patrio-

Trzy publikacje wydane przez drukarnię
Władysława Poturalskiego Kraków-Podgórze
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– Władysław Poturalski. „Tygodnik” rozdawany był na targowisku, dla dogodności
handlarzy i rzeźników. Na przełomie roku
1901 i 1902 ukazał się pierwszy numer
dwutygodnika „Przegląd Ceramiczny”,
poświęcony sprawom przemysłu ceramicznego i pokrewnych gałęzi. Redaktorem i wydawcą był inż. Karol Rolle, a od
1905 roku rolę wydawcy przejął Włady-

Fot. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie

a także o zaangażowaniu całej podgórskiej
społeczności w budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Józefa. W 1904
roku c.k. Urząd Podatkowy Podgórze
zamówił Książeczkę płatniczą datku konkurencyjnego na rzecz budowy rzymskokatolickiego parafialnego kościoła w Podgórzu, w 1909 roku został wydrukowany na
kredowym papierze formularz Wydatków
dobrowolnych na ambonę, gdzie
wpisywano imię i nazwisko ofiarodawcy, jego zawód oraz wysokość
kwoty, jaką uiścił, w 1911 roku
ukazało się Sprawozdanie Komitetu
Parafialnego w Podgórzu, wydane
nakładem tegoż Komitetu.
Oprócz ogłoszeń, druków, a także plakatów, na przykład teatralnych
dla Krakowa, drukowano też książki, między innymi Juliana Marchlewskiego Ekonomia polityczna,
czym jest i czego uczy w tłumaczeniu na esperanto jako Ekonomio
Socia (1912). Władysław Poturalski
był też wydawcą utworów Adolfa
Nowaczyńskiego, uczestniczył
w powstawaniu czasopisma „Podgórzanin” (pierwsze półrocze 1900
roku – 18 numerów), nie tylko jako
drukarz, ale i nakładca11. Rok później pojawiła się kolejna inicjatywa
wydawnicza: „Podgórski Tygodnik
Targowy”. Ukazywał się od stycznia do sierpnia 1901 roku. Jego
wydawcą był Stanisław Biliński,
urzędnik magistratu, a drukarzem

sław Poturalski. Pierwsza siedziba redakcji
i administracji mieściła się przy ul. św.
Floriana. Kolejny adres to Rynek Główny 4. „Przegląd Ceramiczny” wydawany
był do 1911 roku włącznie. W 1903 roku
Karol Rolle i Władysław Poturalski wydali
pierwszy numer pierwszego polskiego
pisma dla fachowców: „Przewodnik dla
ceglarzy”. „Wielka Księga Adresowa”
S. Mikulskiego (Kraków, R. V, 1909)
wymienia Poturalskiego jako właściciela
drukarni przy ul. Wolskiej 1. W 1912 roku
powstała w Podgórzu nowa księgarnia – P.
Stefan Janicki, dotychczasowy dzierżawca
księgarni pod firmą W. Poturalskiego,
otworzył w Podgórzu, Rynek Główny L.
3, księgarnię i skład papieru pod własną
firmą12.
Przed wybuchem pierwszej wojny
światowej Władysław Poturalski drukował wezwania do podgórzan, aby stanęli
do walki w obronie utraconej wolności.
W czasie wojny drukiem i nakładem Poturalskiego ukazały się, między innymi,
„Pieśni narodowe” zebrane przez J. K.
(wyd. 2., 1915) oraz wydane nakładem
Heleny Poturalskiej „Pieśni, wiersze
i modlitwy wojenne” (wyd. 2, 1915)
i „Pieśni żołnierskie...” zebrane przez J.
Kociaka (1916 r.)13. W 1910 roku nazwisko
Władysława Poturalskiego uzupełnia listę
członków Związku Księgarzy Polskich,

Rachunek wystawiony przez drukarnię Władysława Poturalskiego
dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Podgórzu

Władysław Poturalski został
pochowany w grobowcu rodzinnym (kw. VII wsch., gr. 24). Po
śmierci Poturalskiego księgarnię
prowadziła Helena Poturalska-Bajowa, jego druga żona, która
wkrótce wyszła powtórnie za
mąż. Odziedziczoną księgarnię
połączyła z działem zabawek
i galanterii. Firma istniała co najmniej do 1929 roku. Drukarnia
po śmierci Poturalskiego uległa
prawdopodobnie likwidacji14.
Biogram Władysława Poturalskiego, jaki udało mi się
nakreślić, otwiera i zamyka
pożegnalny tekst z żałobnej
kroniki, nieznanego nam autora.
W r. 1890 osiada na Podgórzu, gdzie otwiera księgarnię, a w rok później drukarnię.
Początek był ciężki, zwłaszcza
wobec sąsiedztwa Krakowa, zawodowe wykształcenie, sumienność, gorące zamiłowanie pracy
i energia właściciela dopomogły
do zwalczania trudności. Oba
zakłady, które śp. Zmarły prowadził osobiście do ostatnich cza- Nagrobek Władysława Paturalskiego na Nowym Cmentarzu
Podgórskim (kw. VII wsch., gr. 24)
sów, rozwijały się też pomyślnie
z dnia na dzień na chlubę i pożytek naszego 1 Fragment: Z żałobnej kroniki, „Nowości Illustrowane”
przemysłu. Jako człowiek odznaczał się śp. 2 1921, Kraków, R. XVIII, nr 9.
Ibidem.
Poturalski nieskazitelnym charakterem, 3 Jego wydawcą był dr Władysław Wisłocki.
serdecznością i ujmującem obejściem, 4 „Przewodnik Bibliograficzny” 1892, Kraków, R. XV, Kronika, s. 65.
które jednało mu coraz liczniejsze grono
przyjaciół i życzliwych. Żmudna praca, 5 G. Schmager, I. Treichel, Poturalski Władysław, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, Suplement, Warszawaktórą pojmował seryo, nie zasklepiało go
-Łodź 1986, s. 175.
przecież w czterech ścianach księgarni 6 Ibidem.
i drukarni. Znalazł zawsze dość czasu na 7 Pokrewieństwo z Władysławem Poturalskim nie jest znane.
ochocze i sumienne pełnienie obowiąz- 8 G. Schmager, I.Treichel, Poturalski Władysław….
9
Sprawozdania dyrekcji gimnazjum w Podgórzu oraz Toków obywatelskich, czego dał dowód,
warzystwa Szkoły Ludowej.
zajmując się żywo sprawami podgórskich 10 Była to filia krakowskiego Sokoła.
towarzystw o charakterze narodowym, 11 Było to pierwsze samodzielne pismo wydawane w Podgórzu. Patrz: „Alma Mater” 2015, nr 180–181.
w szczególności zaś tamtejszego „Soko12
ła”. Jako gorący patriota, miłość ojczy- 13 „Przewodnik Bibliograficzny”, R. XXXV, 1912, s. 144.
Zob. szerzej: G. Schmager, I. Treichel, Poturalski Władyzny stwierdzający czynem, nie słowem,
sław..., s. 175.
w okresie budzenia się do nowego życia 14 Ibidem.
naszej Ojczyzny drukował u siebie zu- 15 Z żałobnej kroniki, „Nowości Illustrowane” 1921, Kraków, R. XVIII, nr 9.
pełnie bezinteresownie wszelkie odezwy,
ogłoszenia itp., chcąc bodaj w ten sposób
skromny przyłożyć i swą cegiełkę do
Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXV/279/91
ogólnej budowy naszej przyszłości. Zmarł
z 14 czerwca 1991 w sprawie zmian ulic i plaw pełni jeszcze sił i ochoty do pracy, pozoców przywrócono historyczne nazwy 126 ulistawiając po sobie prawdziwie szczery żal
com. Wśród nich dwie ulice w Krakowie-Podi wspomnienia serdeczne u tych wszystkich,
górzu otrzymały nowych patronów. Dawna
którzy z nim kiedykolwiek bodaj na krótko
ul. Pionierów otrzymała nazwę Władysława Poturalskiego, natomiast ul. Iwana Kobylińskiego
się zetknęli (brak podpisu)15.
Karol Chrzanowski

a w 1919 – figuruje jako członek Gremium Księgarzy Krakowskich. W tymże
roku „Przegląd Księgarski” zamieścił
Spis księgarni zarejestrowanych przez
Związek dzielnicowy księgarzy polskich
w Krakowie, w którym wymieniony
jest Poturalski W. (Kraków-Podgórze).
W Spisie osób przynależnych do gminy
M. Podgórze, r. 1900, Dzielnica XXII,
zamieszczone są Adresy stałych zakładów
przemysłowych. Są tam informacje o życiu
prywatnym i zawodowym Władysława
Poturalskiego, właściciela drukarni i biura
ogłoszeń: Podgórze, Józefińska 92/5, nr
mieszkania 6. Jako główny lokator figuruje
Władysław Poturalski: obywatelstwo
polskie, wyznanie rzymskokatolickie,
stały pobyt w Podgórzu od 1891 roku.
Jego żoną była Świętosława Ludwika
z Piaseckich, urodzona w sierpniu 1868
roku we Lwowie. Była młodsza od męża
o 10 lat. Poznali się i zawarli ślub we
Lwowie. Tam też w 1890 roku urodził
się ich pierwszy syn Karol, rodzice mieli
wówczas 36 i 26 lat. Drugi syn, Józef,
urodził się w Podgórzu cztery lata później.
Matka prowadziła gospodarstwo domowe,
a chłopcy, gdy podrośli, uczęszczali do
podgórskich szkół – Karol do gimnazjum,
a Józef do Szkoły Ludowej. Od 1900 roku
z rodziną Poturalskich mieszkała Maria
Kotacz, pełniąca obowiązki służącej do
posług domowych. W 1903 roku w krakowskim „Czasie” ukazał się nekrolog:
Z Piaseckich Świętosława Poturalska,
żona księgarza i drukarza w Podgórzu,
zmarła 3 lipca 1903 roku, przeżywszy
lat 34. Pogrzeb w niedzielę 5 lipca 1903
o godzinie 5 po południu, z domu przy
ul. Krakusa l. 15 w Podgórzu. Nabożeństwo żałobne w poniedziałek dnia 6 lipca
1903, o godzinie wpół do 9 rano w kościele
parafialnym w Podgórzu. Umierając,
pozostawiła męża w wieku 45 lat oraz
synów: Karola, który miał 13 lat, i Józefa –
9 lat. W dziesięć lat po śmierci Świętosławy Władysław Poturalski zawarł
ponowny związek małżeński – z młodszą
o 22 lata Heleną z domu Pedenkowską
(ur. 29 listopada 1880 w Stróżach koło Sanoka – zm. 25 stycznia 1960 w Legnicy).
Nowy związek małżeński trwał osiem lat.
Władysław Poturalski zmarł na apopleksję 8 lutego 1921 w wieku 63 lat. Pogrzeb odbył się 11 lutego. Mszę w kościele
parafialnym św. Józefa odprawił jego
młodszy syn Józef, który został księdzem.
On też odprowadził ojca w kondukcie
żałobnym na Nowy Cmentarz Podgórski.

Halina Starostka-Chrzanowska

nazywa się obecnie ul. Romana Kiełkowskiego,
także znanego i cenionego podgórzanina.
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FUNDUSZ STYPENDIALNY AD POLONOS
P

fakt, że wy, kształceni w innym języku,
w innych środowiskach narodowych,
jednak przyjechaliście na studia do
Krakowa – dodała. Wyraziła nadzieję, że
stypendium będzie wyrazem docenienia
osiągnięć oraz umożliwi korzystanie
z bogatej oferty Krakowa i lepsze poznanie polskiej kultury.
Do Rady Funduszu Stypendialnego Ad
Polonos, oprócz przedstawicieli władz UJ
i samorządów studentów i doktorantów,
należy przedstawiciel Związku Sybiraków.
O stypendium mogą ubiegać się osoby
spełniające określone warunki w osiągnięciach naukowych oraz legitymujące
się Kartą Polaka, lub uznane za osoby
polskiego pochodzenia w rozumieniu
przepisów o repatriacji i są obywatelami
jednego z krajów: Armenii, Białorusi,
Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Rosji lub
Ukrainy. Stypendium – jak powiedziała
prof. Urszula Marta Doleżal – ma stworzyć
okazję do drobnych przyjemności.
W roku akademickim 2017/2018 laureatami stypendium funduszu Ad Polonos
zostali: Walerija Antoniuk z Ukrainy

(dziennikarstwo, WZiKS, III rok studiów I stopnia), Jana Babij z Ukrainy
(biotechnologia, WBBiB, II rok studiów
I stopnia), Natalia Czugajewska z Ukrainy (zarządzanie, WZiKS, II rok studiów
I stopnia), Stanisława Krisznewskaja
z Rosji (archeologia, WH, II rok studiów
II stopnia), Iwanna Lewczuk z Ukrainy
(dziennikarstwo, WZiKS, III rok studiów
I stopnia), Hanna Liaskowicz z Białorusi
(zarządzanie kulturą, WZiKS, II rok studiów II stopnia), Pawlo Olijnyk z Ukrainy
(astronomia, WFAiIS, II rok studiów
II stopnia), Marta Rogacz z Ukrainy (ekonomia, WZiKS, II rok studiów I stopnia),
Władysław Słowinskyj z Ukrainy (astronomia, WFAiIS, II rok studiów I stopnia),
Natalia Tarasiuk z Ukrainy (zaawansowane materiały i nanotechnologia, WFAiIS,
II rok studiów II stopnia), Wiktoria
Waranetskaja z Białorusi (psychologia
w zarządzaniu, WZiKS, I rok studiów
II stopnia), Oleksij Jaroszkiewycz z Ukrainy (finanse i controlling, WZiKS, I rok
studiów II stopnia).

Red.

Anna Wojnar

o raz pierwszy przyznano stypendia
z funduszu Ad Polonos, stworzonego z myślą o studentach i doktorantach
o polskich korzeniach pochodzących
z dawnych kresów wschodnich. Uroczystość, podczas której rektor UJ
Wojciech Nowak wręczył dyplomy
studentom z Białorusi, Rosji i Ukrainy,
odbyła się w Librarii Collegium Maius
8 stycznia 2018. Fundusz został powołany przez prof. Urszulę Martę Doleżal
z myślą o wsparciu finansowym dla
wyróżniających się w nauce studentów
i doktorantów. Fundatorka chce w ten
sposób także upamiętnić postać prof.
Mariana Doleżala, pochodzącego z rodziny związanej z Kresami.
Stypendium zostają objęci zarówno
potomkowie zesłańców, jak i rodzin,
które po zmianie granic Polski pozostały na wschodzie. – To stypendium
jest ukłonem, pięknym podziękowaniem, docenieniem ich wartości, ich
polskości przekazanej przez pokolenia
– mówiła prof. Urszula Marta Doleżal.
– Świadectwem etosu polskości jest
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NAGRODA WINCENTEGO POLA
chwałą z 7 grudnia 2017 Rada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (IGiGP UJ) już po raz dwunasty
przyznała Nagrodę im. Wincentego Pola,
ufundowaną dla młodych pracowników
naukowo-dydaktycznym wyróżniających
się na trzech polach działalności uniwersyteckiej: w pracy naukowej, pracy dydaktycznej oraz w aktywności organizacyjnej.
Laureatką nagrody została dr Dominika
Wrońska-Wałach, która – w ocenie Rady
IGiGP UJ – posiada wybitne dokonania
w działalności naukowej na polu geografii
fizycznej, w tym szczególnie w zakresie
wykorzystania metod dendrochronologicznych w interpretacji zjawisk i procesów
geomorfologicznych, przekształceń rzeźby
pod wpływem ekstremalnych opadów
oraz badań nad osuwiskami w Karpatach.
Znalazło to swój wyraz w publikacjach
w czasopismach indeksowanych na liście
JCR, między innymi w takich renomowanych periodykach jak „Catena”, „Journal
of Mountain Science”, „Dendrochronologia” i „Scientific Technical Report”,
a także czołowych czasopismach krajowych, między innymi w „Przeglądzie
Geograficznym”, „Bulletin of Geography.
Physical Geography Series”, „Landform
Analysis” i „The Problems of Landscape Ecology”, oraz dwóch rozdziałach
monografii Geomorphological Impacts
of Extreme Weather: Case Studies from
Central and Eastern Europe wydawnictwa
Springer. Wyróżnia się ona także wysoką
jakością pracy dydaktycznej, przygotowaniem wielu nowych kursów oraz angażowaniem studentów w prace badawcze.
Doceniono zaangażowanie dr Dominiki
Wrońskiej-Wałach w prace organizacyjne,
w tym w szczególności koordynowanie
wyposażenia Pracowni Analitycznej (P30)
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIIŚ), zorganizowanie pracowni dendrogeomorfologicznej wyposażonej
w wysokiej klasy sprzęt badawczy oraz
aktywność w działaniach promocyjnych.
Doktor Dominika Wrońska-Wałach jest
absolwentką XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie. Studia magisterskie i doktoranckie
ukończyła na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi UJ (kierunek geografia). Jej praca

Bartosz Załuski

U

Laureatka Nagrody im. Wincentego Pola dr Dominika Wrońska-Wałach z dyrektorem IGiGP UJ
prof. Markiem Drewnikiem

magisterska została wyróżniona trzecią
nagrodą w 21. Ogólnopolskim Konkursie
Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa
Geograficznego. W 2010 roku otrzymała
stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie
geografii, broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej zatytułowanej Wykształcenie i funkcjonowanie lejów źródłowych
w górach średnich (na przykładzie wybranych obszarów w Karpatach fliszowych),
napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza
Krzemienia. Od 2011 roku jest zatrudniona
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, początkowo jako asystent,
a od 2014 roku jako adiunkt.
Zainteresowania badawcze dr Dominiki
Wrońskiej-Wałach koncentrują się wokół
zagadnień obejmujących problematykę
wykształcenia i funkcjonowania systemu
denudacyjnego i fluwialnego małych zlewni
górskich i pogórskich umiarkowanej strefy
klimatycznej oraz zapisu współczesnej
aktywności procesów erozyjnych i osuwiskowych w słojach przyrostów rocznych
drzew. Swoje badania naukowe prowadzi
w Karpatach w Polsce, na Uralu Polarnym
oraz w Masywie Centralnym we Francji.
W badaniach wykorzystuje najnowsze
metody z zakresu dendrogeomorfologii
i dendrochronologii. Doktor Dominika
Wrońska-Wałach współpracuje naukowo
z pracownikami uniwersytetów w Poznaniu, Sosnowcu, SGGW w Warszawie,

Pécs na Węgrzech, Lubljanie w Słowenii,
Birmensdorf w Szwajcarii i Madrycie
w Hiszpanii. Uczestniczyła w specjalistycznych kursach, warsztatach terenowych
oraz stażach zagranicznych, między innymi
Winter School on Wood Anatomy of Tree-Rings w Davos-Laret w Szwajcarii, stażu
naukowym w Queen’s University Belfast,
World Dendro Fieldweek, w Mekrijärvi
Research Station, University of Eastern Finland w Finlandii, Geochronology Summer
School w Anzonico w Szwajcarii. Dzięki
temu wypracowała swój warsztat badawczy oparty na metodach z zakresu analiz
geomorfologicznych, anatomii drewna,
dendrochronologii, dendrogeomorfologii
i dendroekologii.
Laureatka Nagrody im. Wincentego
Pola jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Geomorfologicznego (PTG), Polskiego
Towarzystwa Dendrochronologicznego
oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia
do Badań Słojów Przyrostów Rocznych
(Association of Tree-ring Research, ATR).
Prywatnie dr Dominika Wrońska-Wałach jest żoną Piotra. Jej największą pasją
jest geografia i dendrogeomorfologią. Poza
tym lubi też teatr, taniec, śpiew, góry oraz
kulturę i język norweski

Marek Drewnik

Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ
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MediaTory 2017

Laureaci MediaTorów 2017

S

tudenci nagrodzili dziennikarzy, którzy
są dla nich wzorem do naśladowania.
XI gala MediaTorów odbyła się 2 grudnia
2017 w Auditorium Maximum. Głosowało
ponad 10 tysięcy osób z 22 uczelni. Wręczono dziewięć statuetek.
Jako pierwszy nagrodę odebrał Grzegorz Kwolek z Radia RMF FM. Zwyciężył w kategorii TORpeda za bycie
pierwszym, który dotarł do prawdziwego
powodu zerwania negocjacji w sprawie
zakupu śmigłowców Caracal. Za bieżące
monitorowanie sprawy i błyskawiczne
informowanie o jej nowych wątkach. Za
bezstronne przeanalizowanie argumentów
zarówno Ministerstwa Obrony Narodowej,
jak i firmy Air Bus – uzasadnili studenci. – Czuję się wyróżniony. To dla mnie
niezwykła nagroda – dziękował laureat.
Opowiadając o swoim warsztacie pracy,
podkreślił, że ważne jest, aby podawać
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informacje jak najszybciej, ale zawsze po
ich dokładnym sprawdzeniu.
ObserwaTORem 2017 okazał się Maciej Czarnecki, autor reportażu Dzieci
Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczym.
Studenci nagrodzili go za obiektywny reportaż obalający mit o norweskim państwie
idealnym. Za przybliżenie zasad funkcjonowania instytucji Barnevernet, wywołującej strach u imigrantów, i omówienie
działania pracowników tamtejszej opieki
społecznej. Za kompleksowe przedstawienie
problemu rozdzielania rodzin, widzianego
oczami rodziców oraz pokrzywdzonych, ale
i wyrządzających krzywdę dzieci. Czarnecki
mówił, że chciał jak najbardziej obiektywnie
ukazać problem, który w polskich mediach
bardzo często jest przedstawiany jednostronnie – tylko z punktu widzenia rodziców,
którym odebrano dzieci. – Zawsze jednak
w takich przypadkach trzeba również prze-

analizować, na przykład, dokumenty sądowe
i wtedy obraz, który się wyłania, nie jest już
czarno-biały – dodał dziennikarz.
Statuetka NawigaTORa trafiła do
Roberta Mazurka prowadzącego program
zatytułowany Poranna rozmowa w RMF
FM. – Za codzienną dawkę publicystyki na
żywo, przybliżającą aktualne wydarzenia
z polskiej sceny politycznej. Za wywiady,
które nierzadko wyznaczają temat bieżącej
debaty publicznej. Za pełne celnych pytań
scenariusze rozmów, a także dynamiczny
i dociekliwy styl, który nie pozwala rozmówcy na ucieczkę od odpowiedzi – uargumentowali studenci. W imieniu laureata
nagrodę odebrał Grzegorz Kwolek: Robert
prosił mnie, żebym powiedział coś złośliwego o nim. Taki właśnie jest, niestandardowy, dociekliwy, ma swój styl. Dobrze,
że mamy takiego Roberta Mazurka wśród
dziennikarzy radiowych.

lakach ducha sportu i zdrowej rywalizacji.
Galę zakończyło wręczenie statuetki
Laureaci nie byli obecni podczas gali, jed- w wyjątkowej kategorii: AuTORytet.
nak studenci rozmawiali wcześniej z Prze- Wyróżnienie jest przyznawane osobie,
mysławem Babiarzem, który podkreślił, że której dorobek zawodowy charakteryzuje
komentator powinien objaśniać to, co się się wysokim poziomem merytorycznym
dzieje na arenie sportowej, ale i wzbudzać i stanowi istotną wartość dla młodego
emocje, współtworząc widowisko.
pokolenia dziennikarzy. Jest wyrazem
Za prowokację 2017 studenci uznali uznania dla całokształtu działalności
książkę Macierewicz i jego tajemnice zawodowej laureata. Studenci nagrodzili
Tomasza Piątka. Statuetkę ProwokaTORa Ewę Ewart, dziennikarkę, producentkę
otrzymał w szczególności za publikację książki
ujawniającej koneksje
ministra Antoniego Macierewicza z rosyjskimi
służbami i domniemanym szefem tamtejszej
mafii. Za dotarcie do
nieznanych wcześniej
dokumentów i danych.
Za tytaniczną pracę
dziennikarską i szeroko
zakrojone śledztwo, odsłaniające kontrowersyjne fakty z życia czołowego polityka. Dziękując za wyróżnienie,
autor powiedział: – To
Gala Mediatorów w auli Auditorium Maximum
moja druga nagroda za
tę książkę. Pierwszą dostałem od orga- i autorkę filmów dokumentalnych zwiąnizacji Reporterzy bez Granic, drugą od zaną z TVN24. Odbierając nagrodę,
was. Czyli pierwszą dostałem od świata, Ewa Ewart mówiła: Ta nagroda to dla
a drugą od przyszłości. To dla mnie wielki mnie ogromna odpowiedzialność. Mam
zaszczyt.
nadzieję, że was nie zawiodę. O swojej
Jako DetonaTORa studenci wskazali pracy mówiła: Uważam, że moim oboWojciecha Bojanowskiego z TVN, autora wiązkiem, jako dokumentalistki, jest
emitowanego w Superwizjerze reportażu rozmawianie z każdym bez względu na to,
Śmierć w komisariacie. Za powrót do spra- jakie szczegóły biografii tej osoby są mi
wy śmierci 25-letniego Igora Stachowiaka. znane. Staram się podchodzić do każdeZa zdobycie oraz publikację nieznanych go potencjalnego bohatera jak do białej
wcześniej nagrań. Za materiał, dzięki tablicy, na której ja, na podstawie moich
któremu po roku od zdarzenia policjan- własnych pytań, będę zapisywała jego
ci z wrocławskiego komisariatu zostali charakterystykę. Zaapelowała również
pociągnięci do odpowiedzialności. Za do przyszłych dziennikarzy, by nie wywywołanie dyskusji na temat nadużywania zbywali się idealistycznego przekonania,
władzy przez funkcjonariuszy wobec za- że mogą zmieniać świat na lepsze. To już
trzymanych – uzasadnili studenci. Dzięku- druga nagroda dla Ewy Ewart w plebiscyjąc za wyróżnienie, Wojciech Bojanowski cie MediaTory. W 2014 roku zwyciężyła
mówił: Studenci to jedno z najbardziej w kategorii InicjaTOR za dokument Zdowymagających jury, dlatego ta nagroda być miasto. Studenci docenili wówczas jej
wiele dla mnie znaczy. Podkreślił, że re- obiektywizm, rzetelność, a także sposób,
porter jest od dociekania i relacjonowania w jaki skontrastowała obraz starej i nowej
faktów, a nie ich komentowania. Nawiązu- Warszawy.
jąc do wypowiedzi Ewy Żarskiej, dodał,
Organizatorami plebiscytu są: Stoważe tajemnica dziennikarska to coś, czego rzyszenie MediaTory oraz Koło Naukowe
trzeba bronić, bo jest podstawą zaufania do Studentów Dziennikarstwa UJ, a współdziennikarzy. Dodał także, że warto zaj- organizatorem Uniwersytet Jagielloński.
mować się tematami, które nas poruszają
i próbować coś zmienić.
Anna Wojnar
Anna Wojnar

Ewa Żarska z Polsat News zwyciężyła
w kategorii ReformaTOR za materiał
zatytułowany Mała prosiła, żeby jej nie
zabijać. Studenci docenili ją za zbadanie
sprawy i zdemaskowanie pedofila, na którego groźne wpisy internetowe nie reagowały organa prawa. Za szybkość działania
i szokujący reportaż, pogrążający funkcjonowanie systemu. Za kilkumiesięczne
dziennikarskie śledztwo i zgromadzenie
informacji umożliwiających wznowienie
działań prokuratorskich w tej sprawie
i wydanie listu gończego za podejrzanym.
Dziękując za wyróżnienie, Ewa Żarska
zaapelowała do studentów: Tam, gdzie
inni nie mogą się przebić, to my musimy uderzać głową w mur, przebijać go,
dochodzić do prawdy. I robić wszystko,
żeby naprawić świat. Dodała również, że
silne emocje pomagają w prowadzeniu
dziennikarskiego śledztwa, są motorem
do działania. Opowiadając o powstawaniu
reportażu, poinformowała, że dla całej
ekipy było to ogromne wyzwanie, ale
i zagrożenie. Wspomniała o problemach
prawnych, z którymi musiała się zmierzyć.
Za nieujawnienie danych swoich informatorów została ukarana grzywną w wysokości sześciu tysięcy złotych. Dziennikarka
stwierdziła, że nie mogła złamać tajemnicy
dziennikarskiej, będącej podstawą pracy
w tym zawodzie.
InicjaTORem został Krzysztof Stanowski, pomysłodawca akcji #DobroWraca. – Za zainicjowanie akcji charytatywnej
na Twitterze i wykorzystanie medium społecznościowego do stworzenia cyklicznych
akcji pomocy finansowej osobom chorym.
Za zaangażowanie znanych sportowców
w inicjatywę, która stała się przyczynkiem
do czynienia dobra. Za wykonywanie
dziennikarskiej misji, która wykracza poza
jego specjalizację zawodową – uzasadnili
studenci. – To nie jest nagroda dla mnie,
ale dla ludzi, którzy wpłacali pieniądze,
od złotówki po bardzo duże sumy – mówił, dziękując za wyróżnienie, Krzysztof
Stanowski.
AkumulaTORami okazali się Przemysław Babiarz i Włodzimierz Szaranowicz,
dziennikarze sportowi z TVP SPORT.
Studenci docenili ich przepełnione dużymi emocjami relacje z tegorocznych
Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce. Bezkonkurencyjny komentarz podczas zmagań
naszych rodaków o medale. Zostali także
nagrodzeni za przekazywanie informacji
o sporcie w sposób lekki i przystępny, pełen
pozytywnej energii. Za rozgrzewanie w Po-
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STUDENCKA TELEWIZJA INTERNETOWA MA JUŻ 10 LAT

Redakcja UJOT TV

P

Student TV mieli oni szansę zdobyć doświadczenie w przyszłym zawodzie, uczyć
się i rozwijać swoje umiejętności w praktyce. Telewizję internetową tworzyli studenci, kierując swoje materiały do ludzi
młodych, związanych nie tylko z Uniwersytetem Jagiellońskim, ale z całym
krakowskim środowiskiem akademickim.
Przygotowywane przez nich programy poruszały tematy ważne dla studentów, były
relacjami z wydarzeń uniwersyteckich,
jak i przedstawieniem tego, co fascynuje
i bezpośrednio dotyczy żaków.
Tradycje Przystanku Student TV
podtrzymywane są do dziś. Redakcja
UJOT TV stara się tworzyć telewizję
wyróżniającą się profesjonalizmem, ale
przede wszystkim będącą jak najbardziej
niezależnym dziełem samych studentów.
Początki Przystanku Student TV
to czas współpracy
z dużymi redakcjami
radiowymi i telewizyjnymi, takimi jak
RMF FM i TVP Kraków. Zrealizowano
wówczas studencki
program telewizyjny,
którego dwa odcinki
Fot. Justyna Wydra

rzygotowywanie relacji z wydarzeń
uniwersyteckich, tworzenie materiałów poruszających tematy studenckie
oraz przede wszystkim praktyczna nauka
rzemiosła dziennikarskiego to główne cele
redakcji UJOT TV – studenckiej telewizji
internetowej działającej przy pracowni
telewizyjnej na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej UJ.
Telewizja internetowa UJOT TV działa
od 2007 roku. Pierwotnie funkcjonowała
jako Przystanek Student TV i pod tą nazwą
działała aż do 2017 roku.
Założeniem tego wyjątkowego przedsięwzięcia było, by skupiało ono ludzi
z pasją – osoby zainteresowane pracą
w charakterze dziennikarza telewizyjnego,
operatora, montażysty czy też pracownika
public relations. W redakcji Przystanku
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zostały wyemitowane w TVP Kraków.
W 2009 roku przeprowadzono wywiady
z osobami, które budowały pierwsze ogólnopolskie komercyjne radio, Ewą Drzyzgą, Edwardem Miszczakiem, Ryszardem
Cebulą czy Andrzejem Zauchą. W 2015
roku powstał cykliczny magazyn sportowy
„Sportstacja”, założony przez Pawła Barana. Zespół realizujący ten program zdołał
stworzyć własną, rozpoznawalną wśród
studentów markę. Twórca „Sportstacji” do
dziś przygotowuje materiały, które komentują najważniejsze sportowe wydarzenia.
Nad treścią odcinków pracuje razem ze
współprowadzącym Patrykiem Borówką.
„Sportstacja” była pierwszym programem
Przystanku Student TV realizowanym
w studiu telewizyjnym WZiKS.
Przełomowym momentem działalności
Przystanku Student TV był październik
2016 roku. Zmieniony został wówczas
sposób funkcjonowania i organizacji pracy redakcji. W związku z nadchodzącą
10. rocznicą powstania telewizji wyznaczono nowe cele i zadania. Głównym
koordynatorem został wówczas asystent
Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ Krzysztof
Nowak, a jego zastępcą Paweł Nowak,
obaj są doktorantami nauk o mediach.

Paweł Baran, Piotr Karwat, Łukasz Zoń
podczas nagrywania życzeń świątecznych –
Wigilia 2017

Łukasz Furczyk

Łukasz Zoń

Program Czarna czy z mlekiem? z prowadzącymi: Elizą Żeleźniak i Adrianem Burtanem

Konrad Szewczuk

Największym wyzwaniem, przed którym
stanęła redakcja, była próba wprowadzenia nowej marki oraz częściowej zmiany
wizerunku telewizji. Przez rok pracowano
nad wprowadzeniem optymalnego sposobu działania i komunikacji, a także nad
poprawieniem jakości publikowanych
materiałów. W maju 2017 roku dużym
sprawdzianem dla wprowadzonych zmian
była współpraca z Netią i firmą Feno przy
festiwalu Off Camera. Redakcja została
wówczas zatrudniona jako ekipa reporterska miasteczka filmowego. W trakcie pracy
nad tym zadaniem zrealizowano wiele wywiadów z blogerami i youtuberami, na przykład z Włodkiem Markowiczem, Busem
przez świat, oraz Oliwierem Janiakiem –
dziennikarzem relacjonującym i uczestniczącym w wydarzeniach festiwalowych.
Również w maju 2017 „Sportstacja”
zdołała stworzyć swój pierwszy reportaż.
W porozumieniu z Tyniecka NWP udało im
się nagrać materiał z treningu blind footballu, porozmawiać z członkami drużyny oraz
przedstawić główne zasady tego sportu.
Po zakończeniu semestru letniego
w 2017 roku ruszyły prace mające na celu
przygotowanie redakcji do zmiany nazwy.
Ówczesny redaktor naczelny Przemysław
Gucwa wraz z koordynatorem i kilkoma

studentami pracowali nad nowym statutem
określającym zasady działania redakcji.
Na początku października rozpoczęto
opracowanie logotypu oraz materiałów
identyfikacyjnych. Zmiana nazwy stała się
wspólnym celem pracy całej redakcji, dyskutowano na temat najlepszych rozwiązań
oraz samodzielnie pracowano nad grafikami, których autorem został Paweł Baran.
Do zmiany nazwy na UJOT TV doszło
13 listopada 2017. Uczczono w ten sposób
10-lecie istnienia redakcji.
Celem wprowadzenia nowego wizerunku była chęć ściślejszego powiązania
UJOT TV z Uniwersytetem Jagiellońskim
i wytworzenia wśród studentów skojarzenia
telewizji studenckiej z samą Uczelnią. Nie
odcięto się jednak od tradycji Przystanku
Student TV, podkreślając, że UJOT TV jest
wciąż tą samą redakcją.
Pod koniec roku 2017 wybrano nowy
zarząd redakcji. Redaktor naczelną została
Justyna Wydra – studentka dziennikarstwa,
która działa w UJOT TV od trzech lat, jej
zastępcą – Łukasz Zoń. Sformalizowano
również istnienie, funkcjonującego od
października 2016 roku, działu PR – jego
szefem została Aleksandra Kozłowska. Na
opiekuna działu technicznego wybrano
Konrada Szewczuka.
Praca nad materiałem z Mistrzostw UJ
w Narciarstwie Alpejskim 2018
– Rosina Moginska i Przemek Żelisko

Rosina Moginska na MediaTorach 2017

Rozpoczęto również pracę nad nowymi programami UJOT TV. W grudniu
opublikowano pierwszy odcinek „Czarna
czy z mlekiem?”, który został stworzony
przez parę studentów dziennikarstwa:
Elizę Żeleźniak i Adriana Burtana. Ideę
programu oparto na wywiadzie z osobami,
które chcą podzielić się z widzami swoją
ciekawą historią bądź niebanalną pasją.
Obecnie trwa również praca na projektem
zatytułowanym „Otagowani”, który ma
na celu zapoczątkowanie dyskusji nad
sposobem stereotypowego przedstawiania
pewnych grup społecznych w mediach.
Pierwszymi gośćmi programu mają być,
między innymi, feministki oraz księża.
Redakcja UJOT TV mieści się na
Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ. Tworzą ją nie tylko studenci dziennikarstwa, ale także innych
kierunków Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Do zespołu można dołączyć, biorąc udział
w organizowanym co roku castingu. Chęć
zaangażowania się w prace redakcyjne
można też zgłosić, pisząc mail. Telewizji
nie tworzą przecież wyłącznie dziennikarze, ale również operatorzy, montażyści,
PR-owcy, graficy.
Najważniejszym celem członków redakcji UJOT TV jest tworzenie najwyższej
jakości materiałów, docieranie do coraz
szerszego grona odbiorców, nieustające
pogłębianie wiedzy praktycznej i stawianie sobie nowych wyzwań.

Aleksandra Kozłowska

UJOT TV

Materiały UJOT TV można zobaczyć
na stronie internetowej: ujot.tv, oraz na
Facebooku https://www.facebook.com/
ujottv, jak i na kanale YouTube https://
www.youtube.com/channel/UCKj7e36dVLzyin5x_TZyoOA.
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IMPRESSIONES

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
„CAMERA JAGELLONICA 2017”

Laureaci pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Camera Jagellonica”

grudnia 2017 w Strefie Studenckiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, znajdującej się w budynku Collegium Kołłątaja
przy ul. św. Anny, odbył się wernisaż wystawy zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych
w pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Camera Jagellonica”. Ideą przedsięwzięcia, skierowanego do studentów,
pracowników oraz sympatyków Uniwersytetu, jest zintegrowanie środowiska akademickiego, przybliżenie historii Uczelni,
a także pokazanie realizowanych na niej
aktualnych przedsięwzięć. W pierwszej
edycji konkursu zdjęcia można było zgłaszać w czterech kategoriach tematycznych:
architektura, życie studenckie, wydarzenie
oraz impresje.
Jury, które obradowało w składzie:
Sylwia Łęcka (fotograf, nauczyciel akademicki UJ), Tomasz Wiech (fotograf,
laureat World Press Photo), Szymon
Szcześniak (wykładowca Akademii Fotografii, laureat Złotego Orła) oraz Rita
Pagacz-Moczarska (redaktor naczelna
miesięcznika „Alma Mater”), spośród
130 nadesłanych fotografii wybrało 12.
Nagrody otrzymali: w kategorii archi-
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tektura – Paweł Dobrowolski (I wyróżnienie – Jakub Płoszaj, II wyróżnienie –
Katarzyna Żabicka), w kategorii życie
studenckie – Anna Karaś, która odebrała
także nagrodę przyznaną przez redaktorów
portalu nauka.uj.edu.pl (I wyróżnienie –
Paweł Dobrowolski, II wyróżnienie – Zuzanna Rucińska), w kategorii impresje –
Michał Walasz (I wyróżnienie – Katarzyna
Zięba, II wyróżnienie – Justyna Wydra),
w kategorii wydarzenie – Piotr Marecki
(I wyróżnienie – Marcin Czarnowicz,
II wyróżnienie – Dominika Giza).

Przyznana została także Nagroda
Specjalna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warto zaznaczyć, że nagrodą
tą, w wysokości 4 tysięcy złotych, rektor
UJ prof. Wojciech Nowak postanowił
wyróżnić nie, jak pierwotnie planowano,
jednego, ale dwóch autorów, którymi
okazały się Anna Kotlińska i Róża Ludwikowska. W imieniu rektora nagrody
wręczył prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel, podkreślając podczas swojego wystąpienia,
że obrady w rektoracie były burzliwe,
Przybyłych na uroczystość
gości powitał prorektor UJ
prof. Jacek Popiel

Fot. Anna Wojnar

8

Anna Wojnar

a wybór tylko jednego zdjęcia okazał się
niemożliwy.
– Poziom pierwszej edycji konkursu był
wysoki. Wpłynęło wiele rozmaitych prac,
które ukazują nasz Uniwersytet z różnych
perspektyw – od strony życia codziennego,
poprzez ważne wydarzenia akademickie,
na architekturze kończąc – mówił prof.
Jacek Popiel.
Pytana o okoliczności powstania
zdjęcia, Anna Kotlińska, jedna z laureatek
Nagrody Specjalnej Rektora UJ, wyjaśniła,
że powstało ono w 2016 roku podczas
wakacji na Hawajach. Ujęcie zostało wykonane na szczycie wulkanu Mauna Kea,
który wznosi się na wysokość 4207 m
n.p.m. Podczas tego samego pobytu zwyciężczyni, doktorantka Wydziału Nauk
o Zdrowiu UJ, odwiedziła także Uniwersytet Hawajski oraz bank mleka kobiecego (Hawaii Mothers’ Milk), ponieważ
koresponduje to z jej zainteresowaniami
naukowymi.
Członkini jury Sylwia Łęcka, wręczając nagrody, podkreśliła, że była
bardzo zaskoczona różnorodnością prac
oraz bystrym i uważnym okiem autorów
zdjęć. Z kolei redaktor Rita Pagacz-Mo-

Wręczenie nagród odbyło się w Strefie Studenckiej UJ

czarska zapowiedziała, że w najbliższych
numerach miesięcznika „Alma Mater”
opublikowane zostaną konkursowe prace, nie tylko te, które zdobyły nagrody
i wyróżnienia.
Do końca stycznia 2018 roku pokonkursową wystawę zorganizowaną
w Strefie Studenckiej obejrzało kilkaset
osób. Obecnie wszystkie nagrodzone

i wyróżnione zdjęcia można oglądać na
wystawie w Collegium Novum.
Wiosną 2018 roku zostaną ogłoszone
szczegółowe informacje dotyczące drugiej
edycji konkursu.

Aleksandra Powierska
Mariusz Kopiejka

Biuro Prasowe UJ

PRACE NAGRODZONE W KONKURSIE „CAMERA JAGELLONICA 2017”

Nagroda Specjalna Rektora UJ, autorka Róża Ludwikowska

Nagroda Specjalna Rektora UJ, aktorka Anna Kotlińska
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I miejsce w kategorii architektura, autor Paweł Dobrowolski

I miejsce w kategorii życie studenckie oraz Nagroda Cafe Nauka,
autorka Anna Karaś

I miejsce w kategorii impresje, autor Michał Walasz

I miejsce w kategorii wydarzenie, autor Piotr Marecki

I wyróżnienie w kategorii impresje, autorka Katarzyna Zięba
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I wyróżnienie w kategorii architektura, autor Jakub Płoszaj

I wyróżnienie w kategorii życie studenckie, autor Paweł Dobrowolski

I wyróżnienie w kategorii wydarzenie, autor Marcin Czarnowicz

II wyróżnienie w kategorii architektura, autorka Katarzyna Żabicka

II wyróżnienie w kategorii impresje, autorka Justyna Wydra

II wyróżnienie w kategorii życie studenckie, autorka Zuzanna Rucińska

II wyróżnienie w kategorii wydarzenie, autorka Dominika Giza
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Peter Paul Rubens (1577–1640),
Orfeusz i Eurydyka; Museo Nacional del
Prado, Madryt

ZMIANY PATOLOGICZNE PIERSI
W DAWNYM MALARSTWIE
N

a przestrzeni dziejów artyści utrwalali
nie tylko piękno kobiecego ciała, ale
także jego ułomności. Na wielu obrazach
można zauważyć nawet zmiany patologiczne. Tak jest, między innymi, w przypadku kobiecych piersi, zanim bowiem do
praktyki klinicznej wprowadzono techniki
mammograficzne – mammografię rentgenowską, ultrasonograficzną i rezonansu
magnetycznego, „dokumentacja malarska”
była jedyną możliwością przedstawienia
patologii tego narządu.

Fragment obrazu

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669),
Bathsheba w kąpieli, Musée du Louvre, Paryż
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Fragment obrazu

Fragment obrazu

Fragment obrazu

Rafael Santi (1483–1520), Młynareczka; Galleria Nazionale
d’Arte Antica, Rzym

Widoczne na obrazach zmiany patologiczne piersi
próbują diagnozować współcześni badacze. W niektórych przypadkach pomaga znajomość historii życia
przedstawionych na obrazach kobiet. Najbardziej znanym przykładem takiego „medycznego śledztwa” jest
historia związana z obrazem Batszeba w kąpieli (Batszeba z listem króla Dawida), namalowanym w 1654 roku
przez Rembrandta Harmenszona van Rijn. Do postaci
Batszeby malarzowi pozowała jego modelka, a zarazem konkubina Hendrickje Stoffels. Zmiana widoczna
w lewej piersi modelki została zinterpretowana przez
badaczy jako guz (rak piersi) z przerzutami do węzłów
chłonnych1. Jednak po dokładnym sprawdzeniu sekwencji czasowych życia Hendrickje stwierdzono, że po namalowaniu obrazu (1654) żyła ona jeszcze dziewięć lat
(zmarła w 1663 roku, chorując na gruźlicę). W związku
z tym sugeruje się inną diagnozę: stan zapalny piersi
z zajęciem węzłów chłonnych na tle gruźlicy2.

Peter Paul Rubens (1577–1640),
Trzy gracje; Museo Nacional del Prada,
Madryt

Fragment obrazu
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669),
Święta Rodzina; Alte Pinakothek, Monachium
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W uzupełnieniu tej historii warto zwrócić uwagę na kilka, znakomicie uchwyconych przez malarzy, przykładów zmian
świadczących o chorobach piersi. Prezentują one różnorodne objawy, jak obecność
guza, deformację piersi, wciągnięcie brodawki sutkowej, wciągnięcie skóry piersi,
jej zmiany troficzne czy przebarwienie.
W niektórych przypadkach widoczne są
również powiększone pachowe węzły
chłonne. Analizując obrazy oraz informacje historyczne, można zdiagnozować zarówno obecność zmian nowotworowych,
jak i patologii o innej etiologii (gruźlica,
zmiany zapalne, ropnie).

Fragment obrazu
Lucas Vorsterman (1595–1675), Kurtyzana wenecka;
Royal Library of Belgium, Bruksela

Fragment
obrazu

Fragment obrazu

Niccolò Renieri (1591–1667),
Alegoria przemijania;
Keresztény Múzeum,
Esztergom

Peter Paul Rubens (1577–1640), Diana i nimfy ścigane przez satyry; Museo Nacional del Prado, Madryt
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Francesco Guarino (1611–1651), Męczeństwo św. Agaty;
kościół parafialny, Solofra

Pisząc o chorobach piersi, warto wspomnieć, że patronką kobiet cierpiących
na schorzenia piersi jest święta Agata
(235–251 n.e.). Ta młoda rzymianka, jako
chrześcijanka, była poddana torturom,
podczas których odcięto jej piersi. Historia
stała się tematem wielu obrazów dawnych
mistrzów. Jest także wykorzystywana we
współczesnych czasach w akcjach na rzecz
wczesnego wykrywania raka piersi. Z kolei obraz Narodziny Wenus, a właściwie
jego modyfikacje, są przydatne w akcjach
przybliżających problemy leczenia raka
piersi, szczególnie akceptację mastektomii
(całkowitego usunięcia piersi).

Francisco de Zurbarán (1598–1664),
Święta Agata; Musée Fabre,
Montpellier

Św. Agata – obrazek modlitewny

Andrzej Urbanik

Katedra Radiologii UJ CM

1

2

T. Greco, Rembrandt and Breast Cancer, „Ospedali d’Italia
– Chirurgia” 1970, nr 22, s. 141–144.
R.G. Bourse: Did Rembrandt’s Bathsheba Really Have
Breast Cancer?, „The Australian and New Zealand Journal
of Surgery” 2000, nr 70, s. 231–232.

Pocztówka rozdawana przez stowarzyszenia
wspierające kobiety po mastektomii

Sandro Botticelli (1445–1510), Narodziny Wenus;
Galleria degli Uffizi, Florencja

W klasycznej rentgenowskiej mammografii w ostatnim czasie nastąpił
ogromny postęp. Przede wszystkim wprowadzono całkowicie cyfrowe
aparaty, pozwalające uzyskiwać obrazy o znacznie lepszej rozdzielczości kontrastowej. Kolejnym krokiem było wprowadzenie techniki tomosyntezy, czyli możliwości uzyskiwania obrazów warstw („plasterków”)
piersi, przez co łatwiej można znaleźć małe zmiany. I wreszcie technika
z dożylnym podaniem środka kontrastującego, aby uwidocznić zmiany
nowotworowe, które zawsze wykazują nadmierne unaczynienie. Aparat
z takimi możliwościami technicznymi rozpoczął pracę w styczniu 2018
roku w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie przy ul. Kopernika 19.
AU

Andrzej Urbanik

NOWOCZESNY MAMMOGRAF
W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE
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P

rofesor Szczęsny Wachholz 1, czyli
Wilhelm Maria Feliks Wachholz –
pseudonim literacki „Tomasz Strażyc”,
był synem Leona Wachholza (1867–1942),
profesora medycyny sądowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, uznawanego za twórcę
nowoczesnej polskiej medycyny sądowej,
a zarazem najwybitniejszego przedstawiciela polskiej medycyny sądowej w XX w.2.
Profesor Szczęsny Wachholz urodził
się 4 maja 1897 w Krakowie i tutaj zmarł
25 sierpnia 1957. Był związany z tym
miastem, a także z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym studiował, a następnie,
przechodząc wszystkie szczeble kariery
naukowej, kierował po drugiej wojnie
światowej I Katedrą Nauki Administracji
i Prawa Administracyjnego. Jest uznawany
za wybitnego przedstawiciela prawa administracyjnego (zwłaszcza ustrojowego, ale
też prawa materialnego, na przykład prawa
zdrowia publicznego), prawa samorządu terytorialnego3, prawa urzędniczego, a także
prawa konstytucyjnego czy historii prawa
polskiego4. Samorząd terytorialny w ujęciu
prof. Wachholza nie odbiega od jego współczesnego sposobu pojmowania: z prawnego
punktu widzenia przedstawia się samorząd
jako zdecentralizowana administracja
państwowa, wykonywana przez organy
lokalne, hierarchicznie innym niepodległe
i samodzielne w granicach ustawy5. Wiele
z poglądów doktrynalnych prof. Wachholza
jest ponadczasowych, na przykład konkluzja, że bolączką administracji szczególnego
rodzaju, która nie jest bynajmniej bolączką
wyłącznie polskiej administracji państwowej (rządowej i samorządowej), są zjawiska w administracji wskazujące na to, że
aparat administracyjny nie pamięta o tym,
że władza istnieje w grupie społecznej, aby
kierowała przejawami życia zbiorowości
pod kątem widzenia interesu zbiorowego;
że zatem w dalszej konsekwencji władza
istnieje dla życia, a nie odwrotnie, czyli,
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mówiąc potocznie, urzędnik istnieje dla
obywatela, a nie obywatel dla urzędnika.
Owe zjawiska, które kulminują w apoteozie
władzy, bez względu na interes zbiorowy
społeczeństwa administrowanego, które
uzależniają obywatela od urzędnika, czyniąc z obywatela często nie osobę administrowaną, ale przedmiot, rzecz, zależną od
takiego czy innego – „humoru” – urzędnika, noszą w ujęciu sumarycznym nazwę
biurokratyzmu6.
Moim zamiarem nie jest charakterystyka
poszczególnych etapów życia i działalności
naukowej prof. Szczęsnego Wachholza.
Zostały one zaprezentowane w wielu innych
opracowaniach naukowych7. Chodzi mi
natomiast o wypełnienie niewątpliwej luki
biograficznej odnoszącej się do jego życia
i aktywności naukowej, z jednoczesnym zaprezentowaniem dotychczas niepublikowanych materiałów ilustracyjnych – swoistych
„dowodów” na poparcie zaprezentowanych
tu informacji biograficznych.
W biogramach poświęconych prof.
Szczęsnemu Wachholzowi opublikowanych przez innych autorów nie ma żadnych
informacji o motywach odstąpienia od
posługiwania się imieniem „Wilhelm” i zastąpienia go imionami „Szczęsny Wilhelm”,
a później wyłącznie imieniem „Szczęsny”.
Przyczyny takich modyfikacji podał prof.
Janusz Homplewicz (ur. 27 kwietnia 1931
w Przemyślu, zmarły 7 listopada 2006
w Rzeszowie)8 w trakcie rozmowy ze
mną w 1984 roku. Profesor Homplewicz
był uczniem prof. Szczęsnego Wachholza
i wspominał go z dużym sentymentem
i wielkim szacunkiem. Według prof. Homplewicza prof. Szczęsny Wachholz odstąpił
od imienia „Wilhelm” na rzecz imienia
„Szczęsny” celem podkreślenia swojego
umiłowania Polski i poczucia przynależności do narodowości polskiej.
Profesor Janusz Homplewicz, którego
dorobek naukowy obejmuje problematykę

Archiwum Piotra Dobosza

PROFESOR SZCZĘSNY WACHHOLZ
WE WSPOMNIENIACH PROFESORA
JANUSZA HOMPLEWICZA
Prof. Szczęsny Wachholz, kierownik I Katedry
Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego UJ

nauki prawa administracyjnego, w tym prawa oświatowego i prawa szkolnego, a także
nauki administracji, bardzo wcześnie
dostrzegł znaczenie aksjologii w obrębie
prawa administracyjnego. Jego badania
w obrębie prawa szkolnego9 doprowadziły go do bardzo wartościowych ustaleń
z zakresu norm etycznych w obrębie etyki
pedagogicznej10. Profesor Homplewicz
wspominał także, że prof. Szczęsny Wachholz interesował się różnymi dziedzinami
nauki i wieloma zagadnieniami, między
innymi okultyzmem. Dysponował w tym
zakresie własną biblioteką okultystyczną.
Książki z tej dziedziny znajdowały się
w szafie bibliotecznej w mieszkaniu, które
zajmował w Krakowie przy ul. Małej11.
Zofia Wachholzowa z Broszkiewiczów12
(24 stycznia 1900 – 12 sierpnia 1981),
„sympatyczna”13 żona prof. Szczęsnego
Wachholza, bała się tych zbiorów i – jak
mówił prof. Janusz Homplewicz – po śmierci męża na jej życzenie zbiór okultystyczny
został zlikwidowany14.
Fakt działalności literackiej Szczęsnego Wachholza, występującego także pod
pseudonimem „Tomasz Strażyc”, nie był do
2017 roku odnotowany w historiografii nauki polskiej. O tym szczególe z życia prof.
Szczęsnego Wachholza dowiedziałem się
od prof. Homplewicza. W liście napisanym
w Rzeszowie nad Wisłokiem i datowanym na
18 listopada 2001 prof. Janusz Homplewicz
pisał, między innymi: Ale ja mam wobec
Pana inny „niewyspowiadany grzech”.
Oto staram się to naprawić... Kiedyś byłem
bardzo blisko profesora Wachholza, mówił:
„musicie Panowie wysłuchać – tzn. Józek15
i ja – bo nie mam syna, więc Wam muszę
przekazać wszystko, co myślę i co doświadczyłem”. I mówił... W tych ramach wręczył
nam kiedyś po egzemplarzu swej ukrytej
autobiografii, którą pisał w latach wojny

blikacji z zakresu historii szpitalnictwa
i historii nauk medycznych (nie tylko
na UJ), prawa medycznego17, a ponadto
był tłumaczem literatury niemieckiej18.
Natomiast prof. Szczęsny Wachholz był
również znawcą hitlerowskiego prawa
administracyjnego, z uwzględnieniem
także hitlerowskiego lokalnego reżimu
prawnego w GG19.
Ofiarowany mi egzemplarz książki,
oprawiony przez darczyńcę w zabezpieczającą okładkę papierową, został
napisany pod pseudonimem „Tomasz
Strażyc” i zatytułowany Człowiek
gwiazd. Książka wydana została w Krakowie w 1947 roku przez Spółdzielnię
Księgarską „Czytelnik” (ss. 232). Autor
książkę tę pisał w Krakowie od lipca do
listopada 1941 roku20 (s. 230). Artystyczną okładkę książki zaprojektował Mieczysław Oracki-Serwin (1912–197721)22.
Autor książki zawarł w niej dedykację:
Matce mojej poświęcam (s. 5). Oboje
Prof. Janusz Homplewicz podczas uroczystości wręczenia
rodzice Szczęsnego Wachholza zmarli księgi prof. Józefowi Filipkowi z okazji 70. rocznicy jego
w rok po napisaniu przez niego tej pracy: urodzin, obok dr Helena Franaszek i prof. Tadeusz Włudyka;
Józefa Wanda Wachholz, z domu Ma- aula Collegium Novum UJ
lecka, zmarła 19 września 1942, a Leon
Szczęsnego Wachholza świadczy także
Wachholz 1 grudnia tego samego roku23.
bezpośrednie porównanie charakteru
Książka – ofiarowana mi przez prof. pisma Szczęsnego Wachholza i zarazem
Homplewicza – zawiera odręczną de- Tomasza Strażyca. W zakupionej przeze
dykację napisaną piórem (atrament mnie i wspomnianej już wcześniej książce
w części wyblakły): Z prośbą o przyjęcie. autorstwa prof. Szczęsnego Wachholza
Autor. Po latach zakupiłem w jednym zatytułowanej Rzeczpospolita Krakowz krakowskich antykwariatów inny eg- ska, która ukazała się niedługo przed
zemplarz Człowieka gwiazd, na którym jego śmiercią, napisano atramentem:
widnieje odręczna dedykacja Kol. Julja- Z prośbą o przyjęcie. 18.6.57. Wachholz.
nowi Natankowi24 z przypomnieniem lat Jest to ten sam charakter pisma i, jak
1939–1944 Tomasz Strażyc. Dedykacja wolno przypuszczać, ewentualna analiza
ta została napisana także piórem i tym grafologiczna w pełni potwierdziłaby tak
samym charakterem pisma. O autorstwie sformułowaną tezę.

Dedykacja Tomasza Strażyca w książce Człowiek gwiazd
kupionej w krakowskim antykwariacie przez autora

Piotr Dobosz

i pod pseudonimem „Tomasz Strażyc”
– to niby takie polskie tłumaczenie tego
niemieckiego „Wachholz”. Z podtekstem
ukrytym to autobiografia, pisarsko pisana
zupełnie prosto, zwyczajnie, ale konteksty
znaczeniowe i symboliczne są ogromne.
Ten egzemplarz od Niego – z odręczną
dedykacją (takie miał pismo) – posyłam
Panu: proszę przyjąć. Jestem przekonany,
że Profesor jest w tej chwili wielce zadowolony – bo egzemplarz ten wraca w ten
sposób do Krakowa i do rąk, które też kochają Kraków. Byłby Pan Jego dzieckiem,
może bardziej niż my. W jakimś sensie Pan
sam jest już cząstką Krakowa. Ostatnią
swą książkę: „Rzeczpospolita Krakowska”
prof. Wachholz taką dedykacją zaopatrzył:
„Miastu swemu ukochanemu poświęcam”.
Zatem proszę przyjąć Jego rzecz: „człowiek
gwiazd” [...]16.
Profesor Szczęsny Wachholz odziedziczył po swoim ojcu zainteresowania
historią i literaturą. Sam również pisał.
Profesor Leon Wachholz wydał wiele pu-

Dedykacja Tomasza Strażyca w książce Człowiek gwiazd
podarowanej przez prof. Janusza Homplewicza Piotrowi Doboszowi
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Dedykacja Szczęsnego Wachholza w książce Rzeczpospolita Krakowska; Kraków 1957

w swej pracy dydaktycznej pozostał nadal
uczonym burżuazyjnym [...], a szczególnie
nie rozumie zasad nauki marksistowskiej
[...]27. Profesor Szczęsny Wachholz nie
przestał interesować się zagraniczną literaturą naukową z obszaru jego zawodowych
zainteresowań. 5 czerwca 195728 (a zatem
dwa miesiące przed śmiercią), odpowiadając na pismo dziekanatu Wydziału
Prawa w sprawie książek zaofiarowanych
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez
przedstawicieli The Ford Foundation,
zgłosił zapotrzebowanie na trzynaście
tytułów książek napisanych w językach
angielskim, niemieckim i francuskim.

Fot. Archiwum Piotra Dobosza

Rzeczpospolita Krakowska, którą
prof. Szczęsny Wachholz zadedykował
swojemu ukochanemu miastu, jest w jakimś stopniu związana z ówczesnym

jubileuszem 700-lecia lokacji
Krakowa. To właśnie prof.
Szczęsny Wachholz był inicjatorem zorganizowania uroczystości obchodów jubileuszu
tego wydarzenia25. Książka ta
jest w jakimś stopniu efektem
nieodnajdywania się przez Profesora w nowych, socjalistycznych polskich realiach. Według
UB „był zaciekłym wrogiem
komunizmu”26. Profesor Paweł Sarnecki
przywołuje poufną charakterystykę Wydziału Kadr UJ z 28 października 1951,
w której stwierdzono, między innymi:

Pismo z 5 czerwca 1957 kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego do dziekanatu Wydziału Prawa w sprawie książek zaofiarowanych
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez przedstawicieli The Ford Foundation
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Profesor Szczęsny Wachholz, podobnie
jak prof. Leon Wachholz, tłumaczył książki
z języka niemieckiego. Nie były to jednak
dzieła literackie, ale opracowania z zakresu
prawa administracyjnego. Pozostawił po sobie także notatki i streszczenia obejmujące
maszynopisy, z których pierwszy zatytułowany został Adolf Merkl „Allgemeines
Verwaltungsrecht”, Wien 1927 [Omówienie], rozdział XVIII Systemy organizacji
administracyjnej, bez miejsca i roku [Kraków, prawdopodobnie przed 1952], a drugi
nie ma tytułu (fragmenty Ogólnej nauki
o państwie Hansa Kelsena)29. Trudno jest
stwierdzić, czy opracowania te miały zostać
wydane drukiem i w jakim wydawnictwie.
Pamiętać należy, że w ówczesnych realiach
ustrojowych i politycznych wydanie takiej
publikacji było bardzo trudne czy wręcz
niemożliwe do zrealizowania. Pomimo
upływu lat materiały te zasługują na ich
wydanie także dziś.

Piotr Dobosz

Wydział Prawa i Administracji UJ
1

2

Fot. Piotr Dobosz

3

Podstawą dla tego tekstu jest mój artykuł naukowy, który
opublikowany został bez materiału ikonograficznego Niepublikowane aspekty życia oraz działalności naukowej i literackiej Profesora Szczęsnego Wilhelma Wachholza – pseudonim „Tomasz Strażyc” (1897–1957) we wspomnieniach
Profesora Janusza Homplewicza (1931–2006) w książce
O prawie administracyjnym i administracji: refleksje. Księga
jubileuszowa dedykowana profesor Małgorzacie Stahl, pod
red. B. Jaworskiej-Dębskiej oraz Z. Duniewskiej, M. Kasińskiego, E. Olejniczak-Szałowskiej, R. Michalskiej-Badziak,
P. Korzeniowskiego, Łódź 2017, s. 149–155. Publikowany
tutaj tekst zawiera także nowe ustalenia naukowe.
K. Zamiara, Leon Wachholz – twórca nowoczesnej polskiej
medycyny sądowej, „Farmacja” 2010, t. 66, nr 6, s. 425, 427.
Profesor Szczęsny Wachholz jest autorem wielu opracowań
z zakresu prawa samorządowego; między innymi: Instytucja
samorządu we Francji (Historia i system), Instytut Administracyjno-Gospodarczy, Kraków 1934; Geneza i rozwój Związku
Szwajcarskiego, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”,
1936, XXX, nr 1–12 i in.

Jest autorem cenionej monografii Rzeczpospolita Krakowska. Okres od 1815 do 1830 r., Warszawa 1957.
5
S. Wachholz, Zasady reorganizacji ustroju administracji Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Rozporządzeń Stoł. Król.
Miasta Krakowa, nr 3, Kraków, 31 marca 1930, rocznik LI,
s. 115.
6
S. Wachholz, Zagadnienie polskiej rzeczywistości administracyjnej, „Znak. Organ Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej”, wrzesień–październik 1936, r. X,
nr 9–10/XCVII/XCVIII, s. 7. Cytat, w wersji dostosowującej pisownię do wymogów współczesnego języka polskiego, pochodzi z egzemplarza czasopisma, w którym zostały
naniesione własnoręczne poprawki prof. Wachholza, gdyż
w trakcie procesu wydawniczego szyk zdań został niewłaściwie złożony.
7
Zob.: K. Pol, Wilhelm Szczęsny Wachholz (1897–1957). Z dziejów nauki prawa administracyjnego i nauki o samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 10, s. 75–80;
P. Sarnecki, Szczęsny Wilhelm Wachholz (1897–1957), [w:]
A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Konstytucjonaliści polscy
1918–2011. Sylwetki uczonych, Warszawa 2012, s. 378–379;
P.M. Żukowski, Wachholz Wilhelm Maria Feliks (Szczęsny
Wilhelm) [biogram], [w:] P.M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II 1780–2012,
pod red. D. Malec, Kraków 2014, s. 555–557.
8
P.M. Żukowski, Homplewicz Janusz Marian [biogram],
[w:] P.M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa...,
s. 185–186.
9
J. Homplewicz, Zarządzanie oświatowe, Warszawa 1982;
J. Homplewicz, Polskie prawo szkolne, Warszawa 1984.
10
J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996. Zob.
także: I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, Od prawa szkolnego
do etyki pedagogicznej. Księga jubileuszowa poświęcona
Profesorowi Januszowi Homplewiczowi z okazji czterdziestolecia Jego pracy naukowej, pod redakcją A.W. Maszke,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów
2001, rec. „Alma Mater” 2001, nr 34, s. 32–33.
11
Zob. także: J. Garlicki, Wspomnienia z magistratu, Kraków
2003, s. 47.
12
Była córką dr. Józefa Broszkiewicza (1 lutego 1865 – 9 listopada 1924), naczelnika w terenowej administracji publicznej, i Heleny z Krausów Broszkiewiczowej (9 kwietnia 1875 –
22 sierpnia 1926).
13
Z. Wachholz była, jak pisze J. Garlicki, długoletnią sekretarką prezydentów Krakowa. J. Garlicki, Wspomnienia..., s. 47.
14
Z rozmowy z Piotrem Doboszem (1984 r.).
15
Mowa o profesorze Józefie Filipku, drugim z uczniów prof.
Szczęsnego Wachholza.
16
Strona druga listu adresowanego do Piotra Dobosza.
17
L. Wachholz, Medycyna sądowa: na podstawie nowego
ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1933 (wyd. 4).
18
Zob. Johann Wolfgang Goethe, Faust: Tragedji część pierwsza, przeł. Leon Wachholz, wstępem poprzedził Otton German, Warszawa 1931.
4

Tablica nagrobna z inskrypcją poświęconą pamięci prof. Szczęsnego Wachholza
i jego żony Zofii Wachholzowej z Broszkiewiczów

Grobowiec, w którym pochowany został prof. Szczęsny
Wachholz; Kraków, listopad 2017 roku, cmentarz
Rakowicki, kw. LXX, rz. płn., gr. 5
W 1946 roku został powołany w charakterze biegłego
w zakresie niemieckiego prawa administracyjnego, w tym
niemieckiego prawa administracyjnego na terenie Generalnego Gubernatorstwa, które charakteryzował przed
Trybunałem przez kilka kolejnych dni. Zob. szerzej: http://
zapisyterroru.pl, dostęp: 9 listopada 2017.
20
W czasie drugiej wojny światowej był tłumaczem w krakowskim Zarządzie Miasta, a ponadto wykładał prawo
administracyjne w ramach podziemnego (tajnego) Uniwersytetu. Pracę w Zarządzie Miasta w Krakowie podjął
jeszcze przed drugą wojną światową i z krakowską administracją terenową był związany także po wojnie (był radcą
prawnym Rady Miejskiej). W tej kwestii zob. P.M. Żukowski, Wachholz Wilhelm Maria Feliks (Szczęsny Wilhelm)...,
s. 556; M. i A. Zarębowie (zebrali i opracowali), Ne cedat
Academia. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1939–1945, Kraków 1975, s. 66, 266,
279–280, 283; J. Garlicki, Wspomnienia..., s. 47.
21
Niektóre źródła podają datę 8. Zob. https://desa.pl/pl/authors/1211/mieczyslaw-serwin-oracki, dostęp: 9 listopada
2017.
22
Baza Artystów Agra-Art.: Mieczysław Serwin-Oracki, ur.
w 1912 roku w Bochni – zm. w 1977 roku w Katowicach.
Był synem malarza Bogusława Serwina. Jest uczniem
Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Fryderyka
Pautscha w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1937 roku. Znany jest przede wszystkim
jako pejzażysta. Malował jednak także martwe natury
z kwiatami oraz portrety i akty. Swoje obrazy pokazywał
na wystawach, między innymi w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie na Salonie 1938 zdobył brązowy medal za obraz Śpiąca. W 1939 roku uczestniczył w wystawie zbiorowej Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie. Artysta mieszkał w Bochni przy
ul. Orackiej i to od nazwy tej ulicy wywiódł swój artystyczny przydomek „Oracki”. Zob. http://www.agraart.pl/
nowe/artists/serwin-oracki-mieczyslaw---agra-art-aukcjeobrazy-antyki.html, dostęp: 9.11.2017.
23
P.M. Żukowski, Wachholz Wilhelm Maria Feliks (Szczęsny
Wilhelm)..., s. 555.
24
Odczytanie tego nazwiska bez znajomości charakteru pisma Szczęsnego Wachholza nie jest oczywiste.
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ARCHIPELAG PIĘKNYCH LUDZI
N

atłok książek ukazujących się na
księgarskich półkach jest pocieszający, choć, z drugiej strony, księgarni
coraz mniej, a biblioteczne statystyki
od lat dzwonią na trwogę, że czytamy
wciąż mało. Na szczęście, wydawcy się
nie zniechęcają i zarzucają nas książkami
tradycyjnymi – czyli papierowymi,
a także elektronicznymi w formie
e-booków, w końcu audiobooków,
które słuchane mogą być – dzięki
miniaturyzacji urządzeń elektronicznych za pośrednictwem słuchawek – w każdym miejscu i każdej
sytuacji. By powstała książka,
potrzebny jest autor. Na szczęście,
chętnych do pisania i wydawania
książek w Polsce też nie brakuje.
Wśród autorów, którzy nie dają
o sobie zapomnieć, jest Stanisław
Dziedzic. Jest to postać znana nie
tylko w Krakowie. Wieść gminna
niesie, że turystyczni przewodnicy po Lwowie, Wilnie, po dawnych kresach II RP, ale i Sankt
Petersburga, wpadają w panikę
na wieść, że Stanisław Dziedzic
przyjechał z grupą turystów. Przez
całe lata zarządzał instytucjami
kultury – jako dyrektor Wydziału
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa
doprowadził do utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto,
uczestniczy w pracach SKOZK,
dzięki któremu nasze miasto od lat
pięknieje w swej najważniejszej
zabytkowej substancji. Od roku 2017
jest dyrektorem Biblioteki Kraków –
obecnie największej w Polsce biblioteki
publicznej. Ostatnią jego książką, do
lektury której zachęcam, jest Archipelag
pięknych ludzi. Portrety i studia (Wydawnictwo Petrus, Kraków 2017).
Słowo wstępne, które skreślił prof.
Franciszek Ziejka, opowiada o znamienitych portrecistach z XIX wieku, którzy na
płótnie utrwalali podobizny ważnych dla
epoki osób, ludzi sztuki i kultury, starając
się ukazać na obrazie ich charakter, zainteresowania, charakterystyczny sposób
ubierania się. Pojawiły się też wówczas
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(wzorce przyszły, oczywiście, z Paryża)
portrety literackie, których prekursorem
i niekwestionowanym autorytetem był
Lucjan Siemieński (1807–1877), autor
kilkutomowego dzieła Portrety literackie. Pisze Franciszek Ziejka, że Wszystko
wskazuje na to, że Stanisław Dziedzic

coraz wyraźniej w swojej drodze pisarskiej
stara się nawiązać właśnie do tej tradycji.
Zapewne to nie przypadek, że obok nazwiska Siemieńskiego w tekście prof. Ziejki
pojawiły się nazwiska artystów malarzy
tej klasy co Leon Wyczółkowski, Teodor
Axentowicz czy Olga Boznańska. Wszak
teksty zamieszczone w książce przez
pisarza zawierają też plastyczny ładunek,
który pozwala nam widzieć oczami wyobraźni opisywane postaci. Bywa to tym
łatwiejsze, że niektóre z tych osób autor
znał osobiście, ale i czytelnik miał możliwość z nimi się zetknąć. Mam tu na myśli
Danutę Michałowską – popularną artystkę

sceniczną, Piotra Szczerskiego – znanego
reżysera, dyrektora studenckiego Teatru 38
i Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Irenę Wollen – artystkę Teatru 38,
krakowską reżyserkę filmową związaną
z Telewizją Kraków, czy Andrzeja Jordana
Stojowskiego – pisarza, spadkobiercę rodu
Stojowskich z podrzeszowskiej
Dąbrowy, rodzinnej miejscowości
Stanisława Dziedzica.
Podczas czytania Archipelagu
pięknych ludzi przypominają się
siłą rzeczy wcześniejsze książki
Stanisława Dziedzica, które zawierają szkice literackie poświęcone
krakowskim twórcom: Dialogi trzy.
Maria Dłuska – Konrad Górski –
Tadeusz Kudliński (Kraków 2000)
czy Portrety niepospolitych (2014).
Omawiana książka jest więc pewną
kontynuacją szkiców poświęconych ludziom sztuki i kultury.
Książki Stanisława Dziedzica
są swoistym salonem, do którego
autor zaprasza postaci na wskroś
mu bliskie. Przybliża je w taki
sposób, że stają się nam znajome,
i choć ich już przecież nie ma, to
wydaje się nam, że na chwilę znikły
i zaraz pojawią się, by opowiadać
o swym zajmującym życiu. O swej
twórczości, pracy artystycznej, wydanych książkach, namalowanych
obrazach...
Archipelag pięknych ludzi podzielony jest na dwie zasadnicze
części: Portrety i Studia, które
systematyzują i oddzielają zamieszczone
w nich teksty, ale tak na dobrą sprawę,
czytelnikowi ten podział nie jest aż tak
bardzo potrzebny. Może nawet przeszkadza, wybijając z czytelniczego rytmu.
Bowiem tak już bywa z książkami napisanymi przez Stanisława Dziedzica, że
jeśli już zaczynamy czytać, to jak dobrą
biografię czy powieść – do samego końca.
To zaleta tekstów biograficznych znanych
postaci, ale nade wszystko umiejętności
ich przekazania w stylu zachęcającym do
czytania – poważnym, bo wskazującym na
źródła, ale i przyjaznym dla przeciętnego
czytelnika, nieoczekującego na przypisy
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oraz odwołania do literatury. Każdy
z rozdziałów jest swoistym skrótem do
nowej książki, którą można poświęcić
opisywanej osobie. Mamy świadomość,
że autor nie opowiedział nam wszystkiego, że wybrał smakowite wątki
z życia danej postaci, by stała się nam
bliższa.
Książka zaczyna się opowieścią
o zmarłej w 2015 roku wielkiej damie
teatralnej sceny Danucie Michałowskiej. Wywodziła się z najbliższego kręgu przyjaciół św. Jana Pawła II, którego
spotkała po raz pierwszy w październiku 1938 roku w Sali Błękitnej Domu
Katolickiego podczas spotkania poetyckiego. Potem zbliżył ich teatr, kiedy
przyłączyła się w sierpniu 1940 roku do
Studia Dramatycznego 39, gdzie pod Biskup Karol Wojtyła z Danutą Michałowską podczas uroczystości jubileuszowych 20-lecia Teatru
kierunkiem Tadeusza Kudlińskiego, Rapsodycznego; 1961
później Juliusza Osterwy pracowali
już Karol Wojtyła, Juliusz Kydryński oraz się artystyczna droga Teatru 38 i jego zatorka spektakli w krakowskim ośrodku
Tadeusz Kwiatkowski. To wtedy zaczęło dyrektora Piotra Szczerskiego, gdyby nie telewizyjnym.
W publikacji Stanisława Dziedzica nie
tworzyć się najbliższe grono przyjaciół stan wojenny, w wyniku którego kultupóźniejszego papieża, które towarzyszyło ra studencka pogrążyła się w kryzysie, mogła nie zagościć chyba najważniejsza
mu do końca. Od początków aktorskiej a rok 1989 całkowicie przewartościował krakowska pisarka, której powieści wciąż
kariery towarzyszył jej zarzut wroga instytucjonalną kulturę w Polsce. Kres są obecne w lekturach naszych dzieci.
ustroju prowadzącego antysocjalistyczną działalności Teatru 38 przypieczętowany W ubiegłym roku minęło sto lat od jej
działalność. Nie pozwoliło jej to rozwinąć został podjęciem przez Piotra Szczerskie- śmierci, a napisana przez Antoninę Doskrzydeł aktorskich w czasach PRL-u, go dyrektorstwa w Teatrze im. Stefana mańską Historia żółtej ciżemki do dzisiaj
zostać popularną gwiazdką dopieszczaną Żeromskiego w Kielcach, gdzie tworzył potrafi fascynować młodych czytelników.
przez panujący system, choć towarzysząca spektakle i animował życie teatralne tego Nakręcony fabularny film na kanwie tej
powieści, z Markiem Kondratem w roli
jej legenda i kreacje sceniczne osadzające miasta do końca swoich dni.
Z Teatrem 38 związana była także głównej, był chyba jedynym polskim
się na tradycjach Teatru Rapsodycznego
pozwoliły jej osiągnąć wyżyny artystyczne Irena Wollen, która swe teatralne soki filmem nagrodzonym na Międzynarodoi popularność w kręgach intelektualistów. czerpała też ze sceny Teatru Rapsodycz- wym Festiwalu Filmów dla Dzieci i MłoTa Wielka Dama Sceny Polskiej była też nego. Dorosłe artystyczne życie związała dzieży. Dlatego nie jest przypadkiem, że
znanym i lubianym przez młodzież peda- z Teatrem Telewizji Polskiej, jako reali- wyróżnieniem wręczanym od 2017 roku
przez Bibliotekę Kraków za najlepszą
gogiem krakowskiej PWST.
książkę dla dzieci i młodzieży jest Nagroda
Wśród teatralnych bohaterów salonu
Żółtej Ciżemki. Antonina Domańska stała
Stanisława Dziedzica jest, choć chyba
się pierwowzorem postaci Radczyni w Wenajmłodszy z opisywanych, to nieżyjący
selu Stanisława Wyspiańskiego. Nie była
już, Piotr Szczerski. Pamiętam go z czaz tego zadowolona, bo ukazana została
sów studenckich, kiedy wskrzeszał Teatr
w krzywym zwierciadle. Wypaczony przez
38. Był synem aktora i reżysera MariaWyspiańskiego jej obraz nie zaszkodził
na Szczerskiego i Jadwigi Bujańskiej,
pisarce, wszak pozostawiła po sobie szektóra, pochodząc z rodziny o tradycjach
reg książek, które w dwóch przypadkach
teatralnych, sama związana była, między
doczekały się filmowych adaptacji.
innymi, z krakowskim Teatrem RapsoPostacią z Wesela była też – przywodycznym. Wywodząc się z takiej rodziny,
łana na strony książki przez Stanisława
od najwcześniejszych czasów świadomej
Dziedzica – Haneczka, czyli Anna Rymłodości zmagał się z teatrami uczelniadlówna. Stoi ona w szeregu osób w szczenymi, by w końcu postawić sobie cel:
gólny sposób zasłużonych dla powstawareaktywować wielkie tradycje Teatru 38,
nia w Krakowie szkolnictwa pielęgniarek.
którego dogorywanie już jako student
Wśród postaci, o których opowiada
obserwował. W pewnym sensie cel został
Stanisław Dziedzic, są dwie pochodzące
osiągnięty, bo zespół Teatru 38 pod jego
z Kresów: ksiądz Władysław Bukowiński,
kierownictwem odnosił sukcesy krajowe
zwany „Apostołem Kazachstanu” – bei zagraniczne. Kto wie, jak skończyłaby
Anna Rydlówna; okres międzywojenny
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atyfikowany we wrześniu 2016, urodzony
w Berdyczowie, i Roman Palester – muzyk i kompozytor urodzony w Śniatynie.
Władysław Bukowiński studiował w Krakowie, a resztę życia spędził na pracy
duszpasterskiej w Łucku, po zajęciu
Kresów przez Związek Radziecki, będąc
więźniem sowieckich obozów pracy,
prowadził duszpasterską pracę wśród katolików w Kazachstanie. Tak przy okazji,
ksiądz Władysław Bukowiński to kolejny
święty, który studiował na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Czy nie najwyższy czas
na drugie, rozszerzone wydanie książki
Święty szlak Almae Matris (pierwsze
wydanie w 2003 roku)? Roman Palester,

Piotr Szczerski
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ryka Sienkiewicza. Z Krakowa pochodziła
jedna z Marii jego życia: Romanowska-Wołodkiewiczówna, w Krakowie brał
z nią ślub. W Krakowie ustanowił fundusz
stypendialny imienia swej zmarłej żony
Marii z Szetkiewiczów Sienkiewiczowej,
z którego korzystali głównie krakowscy
ludzie sztuki, między innymi Stanisław
Wyspiański. W końcu to on przyczynił
się do wyboru miejsca dla pomnika Adam
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Henryk Sienkiewicz

po ukończeniu muzycznych studiów we
Lwowie, debiutował w Krakowie muzyką
napisaną do Trzech mgieł Mariana Niżyńskiego, sztuki wystawionej na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego. Po wojnie,
chyba szczęśliwie dla swej twórczości,
znalazł się w Paryżu. Najpierw jednak
odnosił sukcesy w kraju, jego utwory były
wykonywane w Polsce i Europie. W 1946
roku został laureatem pierwszej powojennej Nagrody Muzycznej Miasta
Krakowa. Od początku też nie
obdarzył zaufaniem nowych władz
polskich, odmawiając uczestnictwa
w Kongresie Pokoju we Wrocławiu.
Rok 1949 przyniósł w Polsce proklamację realizmu socjalistycznego
w kulturze i sztuce. Już z Paryża Palester przybył na Konferencję Kompozytorów do Łagowa Lubuskiego,
gdzie „ustawiono” polską muzykę
współczesną na realizm socjalistyczny. Palester został w Paryżu.
Po dziesięcioleciach przywrócona
została jego muzyka Polsce i melomanom. Sam kompozytor spoczął na
paryskim cmentarzu.
Drugą część książki – Studia
– otwiera tekst poświęcony Cyprianowi Kamilowi Norwidowi.
Myślę, że pretekstem jego powstania i opublikowania w tej właśnie
książce, a że to ważny polski poeta
dla autora, nigdy nie wątpiłem, jest
umieszczenie w 1993 roku w krypcie
Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego na Wawelu tablicy poświęconej
Norwidowi, a w 2003 roku urny z ziemią
cmentarza paryskiego, co św. Jan Paweł
II skwitował w liście: Zawsze uważałem,
że miejscem, na którym powinien spocząć Cyprian Kamil Norwid, jest krypta
wieszczów w katedrze na Wawelu. Równie
tragiczną postacią, o której opowieść trafiła do książki Stanisława Dziedzica, jest
Karol Bołoz Antoniewicz. Zapomniany
i nieznany, choć przez dziesięciolecia
jakże bliski wiernym, którzy śpiewali
nabożne pieśni jego autorstwa. Urodził się
pod Lwowem, uczestniczył w powstaniu
listopadowym. Po tragedii rodzinnej –
śmierci dzieci i żony wstąpił do jezuitów.
Tam oddał się trudom pomocy duchowej
po czasie rabacji w 1846 roku. Mieszkał
też w Krakowie. Zmarł w Wielkopolsce,
niosąc pomoc chorym na cholerę.
Jak ważną dla Krakowa postacią był
Henryk Sienkiewicz, dowiadujemy się
z tekstu Wśród krakowskich przyjaźni Hen-

Karol Bołoz Antoniewicz

Mickiewicza, a przy ul. Piłsudskiego stoi
dom o nazwie Sienkiewiczówka, gdzie
mieszkały jego dzieci.
Stanisław Dziedzic w swych publikacjach zaczął też składać hołd swym
rodzinnym stronom. Antenaci i epigoni
z dąbrowskiego dworu to piękna, ale przecież dramatyczna opowieść o mieszkańcach dworu, którzy po 1945 roku zmuszeni
zostali do jego opuszczenia z zakazem
zbliżania się do rodzinnej miejscowości.
Ostatnim z rodu był, nieżyjący już, Andrzej Stojowski, pisarz. A dwór przeszedł
w ręce osoby prywatnej, która po remoncie
zamieszkała w nim wraz z rodziną.
Jakie następne postaci zaprosi do swego literackiego salonu Stanisław Dziedzic?
Kolejka jest pewnie spora, wszak czytając
Archipelag pięknych ludzi, dostrzegamy,
że pięknych i interesujących postaci z tamtej epoki proszących o przypomnienie nie
brakuje.

Janusz M. Paluch

KONCERT ŻEŃSKIEGO CHÓRU AKADEMICKIEGO UJ
21

konał cały chór, natomiast w dwóch Nuż
my dziś krześcijani oraz, Anjeli w niebie
śpiewają, zaprezentowały się składy kameralne. Partie solowe wykonały: Paulina
Kunstman, Małgorzata Pyrek oraz Barbara
Babik. Punktem kulminacyjnym koncertu
było wykonanie jedenastoczęściowego
utworu angielskiego kompozytora Ben-

jamina Brittena A Ceremony of Carols
(Ceremonia kolędowa), skomponowanego
w 1942 roku do tekstów kolęd w języku
średnioangielskim. Partię harfy wykonała
Irena Czubek-Davidson, a w partiach solowych wystąpiły Adrianna Bujak-Cyran
i Anita Pyrek-Nąckiewicz.

Filip Moszner

Fot. Anna Wojnar

stycznia 2018 w kolegiacie św. Anny
odbył się koncert Żeńskiego Chóru
Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod dyrekcją Janusza Wierzgacza.
Licznie zgromadzona publiczność miała
okazję usłyszeć pięć pieśni bożonarodzeniowych, spośród których trzy, Dzieciątko
się narodziło, Gaudete oraz Szczedryk, wy-

Adrianna Bujak-Cyran podczas wykonania partii solowej w utworze
A Ceremony of Carols

Anjeli w niebie śpiewają w wykonaniu składu kameralnego
Żeńskiego Chóru Akademickiego UJ

Zakończenie koncertu – od lewej:
Adrianna Bujak-Cyran, Barbara Babik, Paulina Kunstman,
Irena Czubek-Davidson, Anita Pyrek-Nąckiewicz,
Janusz Wierzgacz i Małgorzata Pyrek
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NIEPODLEGŁOŚĆ I MAŁA KONSTYTUCJA
NIEPODLEGŁOŚĆ

Niepodległość Polski przyszła dnia
11 listopada 1918. To wtedy prosto
z twierdzy w Magdeburgu przybył do
Warszawy Józef Piłsudski. Odzyskanie
suwerenności zobowiązywało odpowiedzialnych za losy państwa Polaków
do przyjęcia rozstrzygnięć prawnych
organizujących życie państwowe w kraju. Proklamowane państwo nie miało
ustabilizowanych granic. W kwestiach
terytorialnych Polacy ścierali się z Czechami w walkach o Cieszyn, z Ukraińcami
o Galicję Wschodnią, a z Niemcami o Poznańskie. Od 19 lutego 1919 dojrzewał
wybuch I powstania śląskiego, a w powietrzu wisiała wojna z bolszewicką Rosją.
W tych okolicznościach trwałych
fundamentów ustroju nie mogła zapewnić
konstytucja z 3 maja 1791. Nawet gdyby
przywrócić jej moc obowiązującą, to te
same walory konstytucji, które w XVIII
stuleciu stanowiły o jej postępowym charakterze, w pierwszych dekadach XX
wieku musiałby zostać uznane za oczywisty anachronizm. Nie brano również pod
uwagę wykorzystania rozwiązań ustrojowych przyjętych w konstytucji Księstwa
Warszawskiego z 22 lipca 1807 i Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego
z 27 listopada 1815 – przede wszystkim
dlatego, że były to akty oktrojowane, nadane przez władze zwierzchnie, z zewnątrz:
pierwszy został nadany przez cesarza Francuzów Napoleona I, a drugi przez rosyjskiego cara Aleksandra I.
Doraźnie ustrój polityczny Polski został
unormowany postanowieniami dekretu
o Najwyższej Władzy reprezentacyjnej
Republiki Polskiej z 22 listopada 1918
roku. Wzięto tutaj pod uwagę oczekiwania ogromnej większości społeczeństwa,
w myśl których Polska winna przyjąć
formę demokratycznej republiki, opartej
na zachodnich wzorcach ustrojowych.
Na mocy dekretu do czasu zwołania
Sejmu Ustawodawczego Józef Piłsudski
sprawował urząd naczelnika państwa,
przed którym ponosił odpowiedzialność
mianowany przez niego rząd.
Rozpisane na styczeń 1919 roku wybory parlamentarne skutkowały zwołaniem
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10 lutego 1919 Sejmu Ustawodawczego,
choć kompletowanie pełnej listy posłów
trwało do końca 1922 roku. Oznaczało to
kres obowiązywania dekretu z 22 listopada
1918, co potwierdził Józef Piłsudski, składając w ręce parlamentu piastowany urząd
naczelnika państwa. Sprawa uzgodnienia
podstaw ustrojowych państwa pozostawała nadal otwarta. Sejm Ustawodawczy
działał jako parlament konstytucyjny
– organ, któremu obok wypełniania
rutynowych funkcji naczelnego ogniwa
władzy ustawodawczej powierzono jako
pierwszoplanowe zadanie uchwalenie
konstytucji.
MAŁA KONSTYTUCJA
Do chwili wypełnienia tej misji ustrój
odrodzonego państwa tymczasowo i fragmentarycznie unormowany został na
mocy Małej Konstytucji, czyli uchwały
parlamentu z 20 lutego 1919 o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego
sprawowania urzędu Naczelnika Państwa.
Uchwalenie tego aktu zabrało Sejmowi
Ustawodawczemu 10 dni. A miarą zgodnego pojmowania Małej Konstytucji w kategoriach konieczności państwowej było
jednogłośne przyjęcie tego aktu.
Z racji treści, na którą składała się
materia ustrojowa zawarta w regułach
organizujących życie państwowe, uchwała
z 20 lutego 1919 była konstytucją, chociaż
sfera unormowań dotyczyła tylko relacji
pomiędzy parlamentem a dualistyczną
(bo tworzoną przez naczelnika państwa
i rząd) władzą wykonawczą. W porównaniu z pełnym katalogiem składowych
materii konstytucyjnej (obejmującym,
między innymi, prawa i wolności obywatelskie, status prawno-ustrojowy władzy
sądowniczej czy samorządu) czyniło to
z Małej Konstytucji regulację niepełną.
Brak ten tłumaczono naturą Małej
Konstytucji jako aktu uchwalonego
w szczególnym momencie historycznym, określonym przez potrzebę pilnego uregulowania tylko tych stosunków
społecznych, które wówczas uznawano
za najważniejsze dla bytu państwa. Do
takich należało zapewnienie – w warunkach wielu toczących się lub potencjal-

nych konfliktów granicznych – nie tylko
sprawnie funkcjonującego centralnego
ośrodka władzy wykonawczej, ale też
i silnego przywództwa wojskowego. Tego
rodzaju zapotrzebowaniu wychodziła
naprzeciw, obok cech osobowych Józefa
Piłsudskiego, także ukształtowana przez
praktykę polityczną sytuacja ustrojowa,
w której kraj pozostający w stanie wojny
reprezentował naczelnik państwa będący
równocześnie naczelnym wodzem sił
zbrojnych.
Oceniona z formalnoprawnego punktu
widzenia Mała Konstytucja nie tylko nie
była wyposażona w normy o najwyższej
mocy prawnej, ale nie była nawet ustawą.
O wyborze formy uchwały sejmowej,
a nie ustawy przesądził zamiar szybkiego
i bezkonfliktowego uzgodnienia rozstrzygnięć konstytucji. Sejm Ustawodawczy
tego okresu pozostawał bowiem ciałem
dalece zróżnicowanym politycznie i osiągnięcie konsensusu nie było sprawą łatwą.
Zaś procedura przyjęcia uchwały wydawała się, w zestawieniu z trybem postępowania ustawodawczego, rozwiązaniem
mniej skomplikowanym. Ponadto wybór
uchwały wypływał z przeświadczenia,
że parlament konstytucyjny uchwala
akt, który obowiązywać będzie zaledwie
kilka tygodni. Rzeczywistość okazała się
bardziej złożona i przyjęte w Małej Konstytucji prawne zasady ustroju tworzyły
fundament funkcjonowania odrodzonego
państwa aż do grudnia 1922 roku.
ZASADY USTROJU
Liczący 134 wyrazy tekst Małej Konstytucji składa się z dwóch części. W pierwszej Sejm Ustawodawczy przyjmuje do
wiadomości deklarację Józefa Piłsudskiego
o złożeniu urzędu naczelnika państwa
i wyraża podziękowanie za dotychczasowe
pełnienie tej funkcji. W drugiej, powierzając dalsze piastowanie urzędu Józefowi
Piłsudskiemu, określa podstawy prawne
ustroju państwa.
Przyjmują one formę katalogu pięciu
zasad prawnych: 1. Sejm Ustawodawczy
zostaje uznany za podmiot władzy najwyższej w państwie. Na mocy art. II pkt 1
jest on zatem nie tylko naczelnym organem

www.dziennikustaw.gov.pl

ustawodawczym, ale jest przede wszystkim
Z kolei za proceduralne czynniki
PRAKTYKA KONSTYTUCYJNA
podmiotem władzy suwerennej; 2. Dziawzmacniania i tak już dominującej ex lege
łając jako suweren, Sejm Ustawodawczy
Historycy ustroju trafnie zwracają uwagę pozycji Sejmu Ustawodawczego można
powierzył Józefowi Piłsudskiemu urząd na- na korygującą rolę praktyki politycznej. To uznać brak przepisu określającego długość
czelnika państwa. Zachowując dotychcza- pod jej wpływem w mechanizmie państwo- kadencji tego organu, jak również fakt, że
sową nazwę, godność ta została sprowadzo- wym zapanował stan równowagi pomiędzy izba obradowała nie na sesjach, ale w oparna do roli najwyższego wykonawcy uchwał Sejmem Ustawodawczym a Józefem Pił- ciu o zasadę permanencji. Wypracowany
Sejmu oraz najwyższego przedstawiciela sudskim. Co należy rozumieć w ten sposób, na gruncie praktyki ustrojowej kompromis
państwa; 3. W myśl kolejnesprawił, że – jak ocenia prof.
go rozstrzygnięcia przyjętego
Andrzej Ajnenkiel – państwo
w art. II pkt 3 naczelnik państwa
polskie w tym przełomowym
powołuje rząd w porozumieniu
okresie działało w sposób demoz parlamentem; 4. Art. II pkt 4
kratyczny. Na tle wielu innych
ustanawia zasadę bezpośredniej
nacji mogliśmy wtedy stanowić
odpowiedzialności naczelnika
przykład do naśladowania.
państwa i rządu przed parlamentem; 5. Istotny jest także, wyni***
kający z dyspozycji art. II pkt 5,
wymóg kontrasygnaty każdego
Mała Konstytucja z 20 luteaktu urzędowego naczelnika
go 1919 zapoczątkowała prakpaństwa przez właściwego retykę porozumiewania się co do
sortowo ministra.
reguł określających relację poWprowadzoną regulacjami
między kluczowymi organami
Małej Konstytucji tymczasową
władzy oraz stosunek władzy
organizację ustroju oceniono
do obywateli w okresach przejw nauce prawa konstytucyjnego
ściowych dla bytu państwa.
jako konstrukcję opartą na zaCzyniła to fragmentarycznie,
sadzie jednolitości władzy pańwybiórczo, bo w odniesieniu
stwowej – władzy przynależnej
jedynie do najważniejszych
suwerenowi, którym wówczas
elementów materii konstytubył Sejm Ustawodawczy. W tych
cyjnej – takich, które w dawarunkach pozycję ustrojową
nych okolicznościach uznawanaczelnika państwa i nomino za minimum dla sprawnego
nowanego przez niego rządu
funkcjonowania aparatu pańporównywano do roli „komitetu
stwowego. Ustalone reguły
wykonawczego Sejmu”.
obowiązywały tymczasowo, do
Tego rodzaju kierunek
terminu przyjęcia konstytucji
transformacji ustrojowej zaw pełnym wymiarze.
pewne niezbyt się Józefowi
Koncepcja Małej KonstytuPiłsudskiemu podobał. Tym
cji
uczy
nas, że nawet w okrePierwsza strona „Dziennika Ustaw” publikującego Uchwałę Sejmu
z 20 lutego 1919 o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu
bardziej że świeżo miał w pasie krótkim, przejściowym
dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa
mięci status piastuna władzy
– będące zrzeszeniem obywanajwyższej, jaki był jego udziałem pod że naczelnik Państwa zdobył dla siebie teli – państwo potrzebuje dla ich dobra
rządami dekretu z 22 listopada 1918. nieco więcej uprawnień, niż wynikało to konstytucyjnej umowy między rządząMimo jednak, że regulacje konstytucyjne z przepisów Małej Konstytucji. Powiodły cymi a rządzonymi. Żadna konieczność
znacznie ograniczały uprawnienia na- się jego zabiegi mające na celu uzyskanie życia publicznego nie może uzasadniać
czelnika państwa, to nadal pozostawały pewnej niezależności w dziedzinie polityki w społeczeństwach, które osiągnęły okreone poważne. Dlatego piastun naczel- zagranicznej i uzyskanie większego wpływu ślony stopień rozwoju cywilizacyjnego,
nikowskiego urzędu zaakceptował Małą na sprawy wojskowe. Przykładowo, jego odstępstwa od mającego najwyższą moc
Konstytucję, którą z uwagi na zwięzłość władza nad siłami zbrojnymi była na ogół prawną przepisu konstytucji. W tradycji
aktu nazywał zdrobniale „małą krótką niekwestionowana, co nie przeszkadzało polskiego konstytucjonalizmu do wzorca
panią”, i przyjął funkcję „wykonawcy” w prowadzeniu ostrej nieraz krytyki niektó- Małej Konstytucji nawiązywano dwuuchwał Sejmu. Można oprzeć się na rych podejmowanych decyzji. Pierwiastkiem krotnie: w 1947 i w 1992 roku, z zupełnie
przypuszczeniu, że uznał on, że taka jest ugruntowującym na tym polu autorytet Jó- odmiennymi rezultatami.
konieczność państwowa, że wymaga tego zefa Piłsudskiego był fakt, że przez znaczny
ówczesna sytuacja co dopiero odrodzonej okres obowiązywania Małej Konstytucji
Andrzej Zięba
państwowości oraz że wypływa to z pilnej państwo znajdowało się w stanie wojny,
emerytowany profesor zwyczajny nauk prawnych,
w latach 2000–2017 kierownik Katedry
potrzeby uchwalenia konstytucji zawiera- a jego naczelnik wypełniał równocześnie
Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych UJ
jącej pełny katalog materii ustrojowych.. obowiązki naczelnego wodza.
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JUBILEUSZOWE WYSTAWY GEOGRAFÓW
W ramach obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W

Archiwum UJ

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Zbiory prywatne prof. Janusza Paszyńskiego

ramach obchodów 100-lecia
Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roku Polskiej Geografii w dniach 16–26 marca 2018
odbędzie się w Sejmie RP wystawa
zatytułowana Geografia polska –
tradycja i współczesność. 19 marca
w Sali Kolumnowej Sejmu zostanie
zorganizowana konferencja naukowa Udział geografii w budowie
niepodległej Polski: wczoraj – dziś
– jutro. Obie imprezy zostały objęte
patronatem narodowym prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy ze względu na obchodzone
w tym roku stulecie odzyskania
niepodległości. Organizatorami tych
wydarzeń są: Polskie Towarzystwo
Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Instytut Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Geografii i Przestrzennego ZaJanusz Paszyński, pseudonim „Machnicki” (drugi z prawej), student konspiracyjnej geografii UW podczas Powstagospodarowania PAN oraz Muzeum
nia Warszawskiego. Po wojnie profesor w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
UJ. Na wystawie wyeksponowanych
zostanie ponad 40 plansz, dotyczących geograficzne, geografia polska
wielkich antenatów: Wincentego Pola, w latach drugiej wojny światowej
Eugeniusza Romera, Stanisława Lence- oraz tematyka dotycząca zagospowicza, Ludomira Sawickiego, Stanisława darowania przestrzennego i rozPawłowskiego, Jerzego Smoleńskiego, woju. Kuratorami i autorami wyWiktora Rudolfa Ormickiego, Stanisława stawy są prof. Antoni Jackowski
Leszczyckiego. Zaprezentowane zostaną (Instytut Geografii i Gospodarki
także wybrane dziedziny nauk geogra- Przestrzennej UJ, przewodniczący
ficznych, wybrane placówki i organizacje PTG) oraz dr Małgorzata Taborska

Julian Stanoch (1902–1942), więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Absolwent geografii UJ, współpracownik Instytutu Geograficznego UJ, przewodniczący
Oddziału Krakowskiego Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii, żołnierz AK
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Pismo władz niemieckich do Heleny Smoleńskiej z kwietnia
1940 roku o dokonanej kremacji zwłok męża, prof. Jerzego Smoleńskiego, dyrektora Instytutu Geograficznego UJ

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

https://pl.wikipedia.org/wik/Stalag_VI_C

(kustosz dyplomowany w Muzeum UJ).
Współautorami poszczególnych plansz
są także: dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Izabela Sołjan, mgr Justyna
Liro z Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ oraz profesorowie Przemysław Śleszyński i Marek Więckowski
z Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN w Warszawie.
Polskie Towarzystwo Geograficzne,
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Muzeum UJ przygotowują
również specjalną wystawę Geografia polska i geografowie w latach drugiej wojny
światowej. Zostanie ona zorganizowana
Stalag Oberlangen – Maria Irena Mileska, pseudonim „Jaga”, porucznik AK, komendant obozu dla kobiet
w Ogrodzie Profesorskim przy Collegium
– żołnierek AK, uczestniczek Powstania Warszawskiego (pierwsza z prawej), składa raport przedstawicielom
Maius w dniach od 16 kwietnia do 15
Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, która wyzwoliła obóz. Maria Irena Mileska była absolwentką
lipca 2018. Patronat nad przedsięwzięgeografii UJ, po wojnie została pracownikiem naukowym w Instytucie Geografii UW
ciem objął rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Wojciech Nowak. Wernisaż
wystawy został zaplanowany
jako uroczyste zamknięcie
obrad Kongresu Polskiej
Geografii, który odbędzie
się w Warszawie w dniach
12–14 kwietnia. Będzie to
jednocześnie pierwsza poświęcona tej problematyce
ekspozycja w Polsce, a zapewne jedna z nielicznych
na świecie. Na planszach zaprezentowane zostaną zagadnienia poświęcone, między
innymi, tajnemu nauczaniu,
badaniom naukowym, dziaKonspiracyjne publikacje geografów, wydane w Warszawie w 1942 i 1943 roku przez Tajne Wojskowe Zakłady
łalności konspiracyjnej, geoWydawnicze AK, w serii „Ziemie powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy”. Od lewej: Jan Dylik, Pomorze
Wschodnie (Prusy Wschodnie). Gdańsk, Maria Czekańska, Pomorze Zachodnie. Przyodrze, Antoni Wrzosek, Śląsk
grafom – żołnierzom Armii

Generalny gubernator Hans Frank na wystawie Deutscher Kampf in Osten pokazuje makietę Krakowa
zrabowaną przez Niemców ze zbiorów Instytutu Geograficznego UJ. Po wojnie makieta powróciła
do Instytutu; Pałac Sztuki w Krakowie, październik 1941

Polskiej na Zachodzie. Zapowiedziana
wystawa, autorstwa prof. Antoniego
Jackowskiego, dr hab. Elżbiety Bilskiej-Wodeckiej, dr hab. Izabeli Sołjan
oraz mgr Justyny Liro, wzbudziła duże
zainteresowanie geografów z różnych
krajów europejskich oraz ze Stanów
Zjednoczonych. Przedsięwzięcie to
jest, w dużej mierze, pokłosiem wieloletnich studiów autorów przedsięwzięcia, które zaprezentowali w pracy Geografia polska i geografowie
w latach II wojny światowej, wydanej
przez Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne.
Organizatorzy mają nadzieję, że
wystawa wzbudzi zainteresowanie
nie tylko mieszkańców Krakowa i turystów, ale także władz oświatowych.
Red.

ALMA MATER nr 199

129

onad 110 osób z 51 muzeów uczelnianych z całej Polski wzięło udział
w konferencji naukowej Tożsamość
i dziedzictwo. Muzea uczelniane, zorganizowanej w Krakowie w dniach 22–24
listopada 2017 przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. Współorganizatorami
przedsięwzięcia było Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Wsparcia udzieliły Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów. Honorowym patronatem konferencję objęli: wiceprezes Rady
Ministrów, minister nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosław Gowin, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, rektor Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, prorektor
ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej.
Celem konferencji było, między
innymi, omówienie roli muzeów uczelnianych oraz przybliżenie problematyki
ich działalności. Istnieje bowiem wiele
problemów, z którymi boryka się środowisko muzealników uczelnianych. Przede

Uczestnicy konferencji podczas spotkania
w Muzeum Narodowym w Krakowie
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wszystkim jednak muzealników
i wspomniane wyżej jednostki integruje wspólna dbałość
o materialne i niematerialne
historyczne dziedzictwo akademickie, działalność na rzecz jego
promowania, podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowym
i dydaktycznym oraz wzajemna
pomoc w realizowaniu działań
statutowych i regulaminowych.
Przedsięwzięcie było okazją
do podjęcia burzliwej dyskusji
na temat sposobów popularyzacji zbiorów
i szeroko pojętego dziedzictwa akademickiego, przyszłych zadań tej szczególnej
grupy muzealnej oraz drogi wypracowywania dobrych praktyk w zakresie opracowania, zachowywania i upowszechniania
zbiorów.
Uroczysta inauguracja konferencji
odbyła się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w auli Collegium Maius.
Zebranych gości powitali dyrektor Muzeum
UJ prof. Krzysztof Stopka oraz prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych dr hab.
Hubert Kowalski. Głos zabrali także goście
honorowi konferencji: dyrektor NIMOZ

Prof. Stanisław Waltoś

dr hab. Piotr Majewski, profesor UKSW,
oraz prof. Stanisław Waltoś, który podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi
refleksjami na temat tworzenia muzeów
i kolekcji uniwersyteckich. Pierwszy dzień
konferencji zakończył wykład inauguracyjny prof. Jana Święcha zatytułowany Czy
potrzebne są muzea na uczelniach?
Drugi dzień obrad odbywał się w gościnnych progach Akademii Górniczo-Hutniczej.
Obrady zostały podzielone na cztery panele
tematyczne: Dziedzictwo i tożsamość,
Praktyki muzealne, Popularyzacja dziedzictwa akademickiego, Varia. Wygłoszono
30 referatów. Zwracała uwagę znaczna
Urszula Bończuk-Dawidziuk

P

Dorota Wróbel

MUZEA UCZELNIANE – DROGA DO ZACHOWANIA
DZIEDZICTWA AKADEMICKIEGO

Dorota Wróbel

Dorota Wróbel

szawskiego, zatytułowany
Uczelnie jako zasoby narodowych dóbr kultury. Prezes
SMU podkreślił, jak ważną
rolę odgrywają muzea uczelniane i ich cenne zbiory.
Wygłoszone w ramach
konferencji referaty oraz
towarzyszące im kuluarowe
dyskusje ukazały bardzo różnorodne pola zainteresowań
poszczególnych muzeów. Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
dr hab. Piotr Majewski, profesor UKSW
Pozwoliły też dostrzec jak
zindywidualizowany charakter mają niektóre dyrektorowi Muzeum UJ, jako pierwszemu
z nich. Cechą łączącą wszystkie muzea honorowego członkostwa Stowarzyszenia
uczelniane jest bezapelacyjnie troska o sze- Muzeów Uczelnianych.
Konferencję zakończyło zwiedzanie
roko pojęte dziedzictwo. Trzydniowe obrady
ukazały ogromną potrzebę dalszej współpra- krakowskich muzeów. Uczestnicy zobaczycy, wymianę doświadczeń oraz konsolidację li, między innymi, wystawę #dziedzictwo,
zorganizowaną przez Muzeum Narodowe
muzeów uczelnianych w Polsce.
Szczególnym akcentem trzydniowych w Krakowie, a także Kopalni Doświadobrad muzealników, stanowiącym swego czalnej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz
rodzaju klamrę spinającą dotychczasową Muzeum Politechniki Krakowskiej.
działalność muzeów uczelnianych i ich
Joanna Ślaga
współpracę w ramach Stowarzyszenia
Muzeum UJ
Muzeów Uczelnianych, było nadanie prof.
Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych
Stanisławowi Waltosiowi, wieloletniemu

Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych
dr hab. Hubert Kowalski

różnorodność tematów oraz interpretacji
przedstawionych tematów sesji.
Trzeciego dnia obrady odbyły się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wygłoszono siedem referatów. Konferencję zakończył
wykład prezesa Stowarzyszenia Muzeów
Uczelnianych dr. hab. Huberta Kowalskiego,
wicedyrektora Muzeum Uniwersytetu War-

PLAGIAT ODWRÓCONY
praktyce przyjęto, że z plagiatem
odwróconym1 mamy do czynienia,
gdy twórca fałszywie przypisuje komuś innemu autorstwo swojego utworu2 lub szerzej – pomysłu czy ustalenia badawczego.
Co jest przyczyną takiego zjawiska? Na
przykład nierzetelność w pracy naukowej
czy, z drugiej strony, chęć zarobienia na
cudzym nazwisku albo ośmieszenia go.
Od tego czasu prawodawca nie zdefiniował
czym jest plagiat, autoplagiat ani plagiat
odwrócony. Żadne z tych pojęć nawet nie
pojawiło się dotąd w żadnej z polskich
ustaw o prawie autorskim3. Chociaż brak
oficjalnej definicji, plagiat odwrócony jest
działaniem, za które grożą konsekwencje
służbowe, finansowe, cywilne, a nawet
karne. Ich podstawa znajduje się w wielu
aktach prawnych. Warto omówić wszystkie z nich.

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH
Należy podkreślić, że niezgodne
z prawdą przypisanie komuś autorstwa
(w publikacji czy w referacie) nie tylko
utworu, ale i poglądu, tezy, odkrycia, wypowiedzi nie godzi w prawa autorskie, lecz...
dobra osobiste. Wśród takich dóbr wymieniono nie tylko nazwisko i pseudonim4, ale
również twórczość naukową, artystyczną,
wynalazczą i racjonalizatorską. Wiąże
się to z odpowiedzialnością na podstawie
art. 23 i 24 kodeksu cywilnego, który przewiduje, między innymi, możliwość uzyskania rekompensaty finansowej i publicznych
przeprosin za naruszenie dóbr osobistych.
Niezależnie od wymienionych skutków cywilnych, nauczyciele akademiccy
powinni ponadto liczyć się z postępowaniem dyscyplinarnym. Wszystko, oczy-

Pixabay

W

wiście, zależy od skali podjętego przez
nich działania.
NARUSZENIE RZETELNOŚCI NAUKOWEJ
Czym innym jest błędnie zredagowany cytat, a czym innym stworzenie
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pracy naukowej na podstawie fałszywie
atrybuowanych osobie trzeciej wyników
badań, tez, wypowiedzi czy całego utworu
(np. publikacji). Dodajmy, że może to być
osoba nieżyjąca lub... fikcyjna. W pierwszym przypadku rodzina zmarłego może
dochodzić przed sądem ochrony jego

stawie art. 144 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym (sfałszowanie
badań lub wyników badań naukowych lub
dokonanie innego oszustwa naukowego).
Bardzo specyficznym zachowaniem
(także w pracy naukowej) jest podanie
przez osobę A, że to osoba B jest twórcą

w których niezgodne z prawdą podanie
nazwiska (pseudonimu) autora określonych poglądów, idei, hipotez, wspomnień,
wypowiedzi czy utworu będzie równoznaczne ze zniesławieniem, stanowiącym
przestępstwo na podstawie art. 212 kodeksu karnego.

Pixabay
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dobrego imienia. W drugim przypadku
osobliwy przykład może stanowić książka
Niam-niam. Antologia poezji murzyńskiej,
opublikowana w 1923 roku w Wadowicach przez rzekomych tłumaczy i redaktorów Edwarda Kozikowskiego oraz Emila
Zegadłowicza. Autorzy podali, że „Niam-niam” to nazwa plemienia murzyńskiego
(znanego również pod nazwą Sandeh) –
niezwykle żarłocznego, po dziś dzień ludożerczego. Antologia była przedmiotem
ożywionej dyskusji literatów i badaczy, jej
egzemplarze wysłano także luminarzom
ówczesnej humanistyki, między innymi
Aleksandrowi Brücknerowi, Józefowi
Henrykowi Kalenbachowi i Juliuszowi
Kleinerowi. Wszyscy oni wyrazili uznanie,
z wyjątkiem Tadeusza Sinki, który w felietonie z 1923 roku sugerował, że jest to
mistyfikacja5. Miał rację.
O ile nieścisły cytat rozpatruje się
raczej w kategoriach naukowej niestaranności czy braku doświadczenia,
to zachowanie panów Kozikowskiego
i Zegadłowicza można by spróbować –
mówiąc dzisiejszym językiem – określić
jako swoisty plagiat odwrócony. Gdyby
byli oni nauczycielami akademickimi,
mogłoby to uzasadniać z kolei wszczęcie
postępowania dyscyplinarnego na pod-
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utworu/poglądu/wypowiedzi autorstwa
de facto osoby C. Poszerzanie pojęcia
plagiatu odwróconego na takie postępowanie jest raczej bezzasadne. Czyn taki
stanowi bowiem wprowadzenie w błąd co
do autorstwa cudzego utworu i wiąże się
nie tylko z odpowiedzialnością dyscyplinarną, ale też z karną.
NARUSZENIE PRAWA KARNEGO
Mowa konkretnie o art. 115 ust. 1
ustawy o prawie autorskim. Przepis ten
wydaje się być najbliższy prawnemu
zdefiniowaniu zachowania, które potocznie nazywa się plagiatem6. Przewidziano
w nim karę za przywłaszczenie sobie autorstwa oraz za wprowadzenie w błąd co
do autorstwa całości lub części cudzego
utworu albo artystycznego wykonania. I to
karę grzywny, ograniczenia wolności albo
nawet pozbawienia wolności do lat trzech.
Należy zaznaczyć, że chodzi o autorstwo
cudzego utworu, a nie poglądu, badań czy
wypowiedzi. Właśnie – „cudzego”, a więc
nie własnego.
Wydaje się zatem, że przepis ten nie
ma zastosowania do osób dokonujących
plagiatu odwróconego. Nie można jednak wykluczyć skrajnych wypadków,

Pojęcie plagiatu odwróconego świadczy o tym, że samo słowo „plagiat” zadziwiająco łatwo zagościło i dynamicznie
rozwija się w języku mediów oraz nauki
i praktyki prawa. Tak zwany „plagiat odwrócony” nie oznacza jednak naruszenia
praw autorskich, ale dóbr osobistych, na
czele z dobrym imieniem i renomą, na
przykład, jako naukowca. Równolegle
do odpowiedzialności cywilnej (w tym
o charakterze finansowym) „plagiator”
naraża się na postępowanie dyscyplinarne,
które może zostać wszczęte tak wobec
nauczyciela akademickiego, jak i studenta,
choć zwłaszcza w tym drugim przypadku
konieczna jest analiza przepisów danej
uczelni.
Podstawa prawna
Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2017 r., poz. 880
Ustawa z 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, Dz.U.
z 2017 r., poz. 459 ze zm.
Ustawa z 6 czerwca 1997 – Kodeks karny, Dz.U.
z 2016 r., poz. 1137 ze zm.

Mariusz Kusion
1

2

3

4

5

6

Na temat plagiatu i zjawisk pokrewnych w „Alma Mater” prezentowane były artykuły: w nr. 187, październik 2016 (Plagiat? Reaguj!, s. 101), w nr. 189–190, grudzień–styczeń 2016 (Konsekwencje plagiatu, s. 129–130),
w nr. 191, luty 2017 (Krótki przewodnik po autoplagiacie,
s. 104–105).
Vide J.M. Doliński, Prawne aspekty plagiatu muzycznego,
„Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 17, s. 95.
Vide J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność nauczycieli
akademickich, doktorantów i studentów z tytułu popełnienia plagiatu, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2010,
nr 1, s. 133.
Częściej niż w utworach naukowych, to w świecie sztuki
zdarza się, że utwór nie jest sygnowany żadnym nazwiskiem ani pseudonimem. Nie wskazawszy autora, fałszerz
może tak wiernie odtworzyć jego własny styl, technikę artystyczną i w ogóle wszelkie indywidualne cechy twórczości, że w efekcie odbiorcy, czasem nawet rzeczoznawcy,
nabiorą mylnego przekonania co do pochodzenia utworu.
J. Barta, Plagiat muzyczny, „Zeszyty Naukowe UJ” 1978,
z. 17, s. 58.
Vide H. Markiewicz, O polskich mistyfikacjach literackich,
„Dekada Literacka” 1994, nr 8 (91), http://www.dekadaliteracka.com.pl/?id=3181&siteback=archiwum
Vide M. Kusion, Odpowiedzialność karna za plagiat – co
warto wiedzieć?, 9 lutego 2017, http://lookreatywni.pl/
kategorie/prawo-autorskie/odpowiedzialnosc-karna-za-plagiat/

NOWOCZESNA KARETKA „S” OD WOŚP
DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO
W KRAKOWIE

12

na karetka w przypadku tego szpitala to
problem bardzo poważny. Jest to jedna
z wiodących klinik dziecięcych w Małopolsce, ratuje życie i zdrowie dzieci,
w tym także noworodków, w często bardzo
ciężkim stanie. Od szybkości i pewności
transportu do szpitala często zależy życie
pacjentów. Wprawdzie szpitalowi udało
się pozyskać środki na karetkę neonatologiczną, ale cały czas pilnie potrzebna
jest druga karetka, klasy S. Dlatego, kiedy

odpowiada na potrzeby szpitali oraz poprawia komfort i bezpieczeństwo leczenia
pacjentów. W naszej codziennej pracy tych
dowodów widzimy znacznie więcej – to
specjalistyczny sprzęt pracujący w poradniach, oddziałach i na salach operacyjnych – podkreślał dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
prof. Krzysztof Fyderek. – W imieniu
naszych pacjentów, ich opiekunów oraz
personelu serdecznie dziękuję za dotych-

Fot. Natalia Adamska-Golińska

lutego 2018 w Krakowie odbyła się
wyjątkowa uroczystość: w imieniu
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurek i Lidia Owsiakowie
przekazali w darze dla krakowskiego
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
nowoczesną karetkę typu S.
Fundacja WOŚP podjęła decyzję
o zakupie karetki w odpowiedzi na
prośbę dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w sytuacji

Nowa karetka posiada specjalistyczne wyposażenie,
które umożliwi przewóz dzieci w stanie zagrożenia życia

bardzo pilnej potrzeby. Decyzja Fundacji
ogłoszona została w czasie uroczystości
przekazania Jerzemu Owsiakowi medalu
Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus Ratio
Quam Vis. Nowa karetka służyć będzie
do transportu pacjentów na konsultacje,
leczenie w komorze hiperbarycznej lub
protonoterapię. Specjalistyczne wyposażenie umożliwi przewóz dzieci w stanie
zagrożenia życia. To już druga karetka,
którą Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
– Wsłuchiwaliśmy się w informacje
z Krakowa o kłopotach Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego z karetką noworodkową – mówi Jurek Owsiak, prezes zarządu
WOŚP. – Wiedzieliśmy o tym, że niespraw-

Od prawej: dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
prof. Krzysztof Fyderek, Jurek i Lidia Owsiakowie

tylko otrzymaliśmy prośbę ze szpitala –
natychmiast zdecydowaliśmy się pomóc.
Wartość przekazanego pojazdu wynosi
około 600 tysięcy złotych. Składają się
na nią samochód z zabudową, sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie karetki
(między innymi respirator klasy premium,
defibrylator, nowoczesny zestaw transportowy z noszami, szyny Kramera, kołnierze ortopedyczne dla dzieci i dorosłych
i wiele innych urządzeń), a także roczne
ubezpieczenie AC/OC, pakiet przeglądów serwisowych oraz komplet opon
zimowych. Zakup został sfinansowany ze
środków zebranych w 24. Finale WOŚP.
– Ta karetka, poruszając się po drogach Małopolski, będzie widocznym dla
wszystkich dowodem na to, że WOŚP

czasową pomoc, jaką Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy przekazała na rzecz
naszego szpitala.
Fundacja WOŚP wspiera krakowski
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy niemal
od początku swojej działalności. Do dziś
placówka otrzymała w sumie 453 urządzenia medyczne o łącznej wartości około
14 milionów złotych. Sprzęt z serduszkami
WOŚP wykorzystywany jest na większości
oddziałów szpitala, między innymi na
oddziale chirurgii dziecięcej, hematologii
i onkologii, kardiochirurgii dziecięcej,
nefrologii dziecięcej czy na izbie przyjęć.
W sumie szpitale w Krakowie otrzymały od WOŚP wsparcie w wysokości
ponad 28 milionów złotych.

Red.
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OPŁATEK ABSOLWENTÓW

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się w auli Collegium Novum 13 stycznia 2018. Absolwentów powitali
rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz wiceprezes Stowarzyszenia prof. Krzysztof Stopka. W uroczystości wzięli udział członkowie SA UJ, goście i przyjaciele
Stowarzyszenia

Uroczystość była okazją do spotkania i rozmów z przedstawicielami władz UJ

Fot. Jerzy Sawicz

Opłatki poświęcił proboszcz parafii św. Anny ksiądz prof. Tadeusz Panuś

W tym ważnym dla członków Stowarzyszenia dniu kolędy śpiewał zespół Słowianki. Podczas spotkania krótko podsumowano ubiegłoroczną działalność SA UJ
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KONCERT KOLĘD
W MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
12

czas koncertu zaprezentowano prawykonanie światowe kolędy Bożego Narodzenia
ta noc Stanisława Wyspiańskiego, którą
opracował muzycznie Marek Pawełek. Tekst
kolędy pochodzi z dramatu Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego. W dwóch wersjach
zabrzmiała także najstarsza polska kolęda
w języku łacińskim – Buccinemus in hac

die Bartłomieja z Jasła, oraz w przekładzie
na język polski Dmijmy w trąby w dniu tym
świętym dr. Jacka Partyki. W programie
znalazły się również kolędy sławnych
studentów Akademii Krakowskiej: Jana
Kochanowskiego i Piotra Skargi, a także
kolędy staniąteckie.

Dorota Susuł

Janusz Kozina

stycznia 2018 w Auli Jagiellońskiej
odbył się koncert kolęd Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Camerata Jagellonica, Żeńskiego Chóru
Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiego Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego pod dyrekcją
Janusza Wierzgacza i Olega Sznicara. Pod-

Bożego Narodzenia ta noc w wykonaniu Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica; Muzeum UJ, Aula Jagiellońska, 12 stycznia 2018
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POSTSCRIPTUM

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
nadane od września do grudnia 2017 roku
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UJ

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Doktoraty
Katarzyna Witkowska-Moździerz
Przemysław Gorzko
Mirosław Gumularz
Jarosław Szewczyk
Maksymilian Ślusarczyk
Anna Ceglarska
Natalja Žitkievitš
Katarzyna Knawa
Magdalena Mazurek-Redmerska
Szymon Glica
Kamil Dobosz
Dominik Horodyski
Dobrochna Minich
Joanna Wiszniewska
Joanna Uchańska
Aleksandra Głos
Mateusz Tondera

Doktoraty
Anna Janicka
Alicja Jarkowska-Natkaniec
Ewa Kozaczkiewicz
Krzysztof Siatka
Łukasz Sochacki
Vladyslava Moskalets
Dominika Rank
Łukasz Jarosz
Anna Król
Wanda Łuczak
Andrzej I. Szoka

Habilitacje
Agnieszka Barczak-Oplustil
Monika Szaraniec
Iwona Barwicka-Tylek
Piotr Szwedo

Habilitacje
Andrzej Zieliński
Katarzyna Bazarnik

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Doktoraty
Ewa Szumowska
Marta Łukowska
Marta Mrozowicz-Wrońska
Andreea Mihalca
Marzena Rusanowska
Mateusz Magierowski
Marta Duch-Dyngosz
Anna Szklarska
Dominika Czakon
Natalia Michna
Piotr Ściślicki
Grzegorz Lewicki
Dawid Wieczorek
Agata Łopatkiewicz
Katarzyna Krawerenda-Wajda

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Tytuły profesora
Dariusz Brodka
Lidia Sudyka

WYDZIAŁ POLONISTYKI
Doktoraty
Agnieszka Kulig
Klaudia Ordzowiały-Grzegorczyk
Maciej Jakubowiak
Katarzyna Kantner
Luiza Stachura
Tomasz Jelonek
Paulina Gajda-Gałuszka
Malwina Mus
Justyna Biernat
Tytuły profesora
Anna Janus-Sitarz

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Habilitacje
Paweł Kubicki
Małgorzata Michel
Marcjanna Nóżka
Wacław Branicki
Tytuły profesora
Piotr Mróz (kwiecień 2017)
Marek Kucia
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Habilitacje
Andrzej Synowiec
Przemysław Żukowski
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Doktoraty
Katarzyna Gajos
Aleksandra Kubica-Misztal
Mariusz Mrózek
Krzysztof Bieniasz
Paweł Duch
Barbara Kalinowska

Daniel Rudnicki
Piotr Sowa
Mariusz Tarnopolski
Habilitacje
Krzysztof Bolejko
Grzegorz Zuzel
Łukasz Rudnicki

WYDZIAŁ MATEMATYKI
I INFORMATYKI
Doktoraty
Paweł Szafraniec
Paweł Bogdan
Liliana Klimczak
Maciej Bendkowski
Justyna Ogorzały
Habilitacje
Maciej Denkowski
Grzegorz Kapustka
Bartosz Walczak

WYDZIAŁ CHEMII
Doktoraty
Arkadiusz Gut
Anna Rokicińska
Ewa Rząd
Julia Sacharz
Krzysztof Czamara
Agata Dudek
Kamila Sobańska
Agnieszka Gut
Elżbieta Kurowska-Tabor
Justyna Mildner
Paweł Świt
Habilitacje
Paweł Kozyra
Elżbieta Szostak
Ewa Bidzińska
Dawid Pinkowicz

WYDZIAŁ BIOLOGII
I NAUK O ZIEMI
Doktoraty
Ewelina Górowska-Wójtowicz
Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Anna Zubek
Wioleta Kocerba-Soroka
Magdalena Mikowska
Łukasz Chrobok
Marta Sternal

Habilitacje
Agnieszka Pajdak-Stós
Małgorzata Grzesiak

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Doktoraty
Maciej Stasiowski
Dominika Walec
Agnieszka Całek
Karolina Jastrzębska
Maciej Teczka
Aleksandra Fedaczyńska
Jan Oberek
Kamila Kuczaj
Anita Bielańska
Tytuły profesora
Monika Kostera

WYDZIAŁ STUDIÓW
MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH
Doktoraty
Rafał Olszowski
Katarzyna Suszkiewicz
Elżbieta Sztorc
Filip Cyganik
Natalia Bahlawan
Mateusz Fiszer
Wojciech Łysek
Kacper Michna
Aneta Pazik

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII
Doktoraty
Krzysztof Żak
Sławomir Lasota
Elżbieta Boratyn
Piotr Stępień
Michał Gabruk
Katarzyna Brodowska
Habilitacje
Anna Bodzoń-Kułakowska
Katarzyna Miękus
Tytuły profesora
Joanna Bereta

WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII
Doktoraty
Magdalena Kubal-Czerwińska
Nina Grad
Ewa Lubera
Paweł Kotas
Habilitacje
Patrycja Wójcik-Tabol

WYDZIAŁ LEKARSKI

Doktoraty
Krzysztof Boczar
Natalia Celejewska-Wójcik
Agata Dudzik
Sławomir Kata
Fryderyk Lorenz
Robert Musiał
Miłosz Pietrus
Paweł Różanowski
Paulina Dumnicka
Tomasz Stachura
Maria Walczewska
Adam Bednarski
Patrycja Bronowicka-Adamska
Dominik Cieniawski
Jarosław Jaskulski
Ewa Klimek
Mateusz Rubinkiewicz
Maciej Rzepecki
Justyna Sienkiewicz-Zawilińska
Anna Skalniak
Joanna Waligóra
Magdalena Borówka
Tadeusz Góralczyk
Ryszard Nosalski
Katarzyna Wawrzycka-Adamczyk
Leszek Wrotniak
Joanna Zając
Joanna Zdziarska
Habilitacje
Agnieszka Olszanecka
Jan Skupień
Sława Szostek
Izabela Tuleta
Paweł Kleczyński
Tomasz Paweł Mikołajczyk
Piotr Jakub Major
Tomasz Gołąbek

Tytuły profesora
Agata Ptak-Belowska
Marek Kuźniewski
Anna Krygowska-Wajs
Tadeusz Popiela
Magdalena Strus
Wojciech Szczeklik
Jolanta Pytko-Polończyk
Tomasz Dziedzic
Stanisław Kłęk
Radosław Śpiewak

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Doktoraty
Justyna Dymek
Agata Grzywacz-Kisielewska
Anna Wasik
Ewelina Borek
Krzysztof Pociecha
Katarzyna Nowińska
Beata Gryzło
Jacek Rojowski
Marek Grosicki
Grzegorz Satała
Magdalena Jarosz
Habilitacje
Bajda Marek
Lucyna Pomierny-Chamioło

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Doktoraty
Bogusława Bober-Płonka
Paweł Zieliński
Rafał Trąbka
Piotr Chaniecki
Anna Michalik
Magdalena Żurowska-Wolak
Anna Nawalana
Barbara Jękot
Magdalena Panek
Habilitacje
Katarzyna Czabanowska
Katarzyna Kolasa
Marcin Waligóra
Tytuły profesora
Roman Nowobilski
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
23–25 listopada

Prorektor T. Grodzicki i dziekan Wydziału
Lekarskiego UJ CM otworzyli zorganizowaną w Auditorium Maximum UJ
międzynarodową konferencję naukową
Course on Endocrine Diseases in Pregnancy. Sympozjum obejmowało szeroki zakres
zagadnień związanych z endokrynologią
ciąży, okresu przedkoncepcyjnego i poporodowego.

27 listopada

Prorektor A. Edigarian otworzył Tydzień
Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Prorektor J. Popiel wziął udział w zorganizowanym w krakowskiej Akademii Sztuk
Teatralnych wykładzie prof. Ewy Łętowskiej
Prawo i teatr.

27–28 listopada

Rektor W. Nowak i prorektor S. Kistryn
uczestniczyli w zorganizowanej w Warszawie międzynarodowej konferencji Polskie
uczelnie w światowej perspektywie.

30 listopada

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w
uroczystości wręczenia Nagród Miasta
Krakowa przyznanych za osiągnięcia w
2017 roku.

30 listopada – 2 grudnia

Prorektor T. Grodzicki oraz prof. Jerzy Wordliczek, pełnomocnik rektora UJ ds. klinicznych w CM, uczestniczyli w odbywającym
się w Warszawie kongresie Varia Medica.

1 grudnia

Rektor W. Nowak otworzył I Krakowską
Konferencję Ginekologii Małoinwazyjnej.
Prorektor A. Edigarian otworzył i uczestniczył w konferencji Krakowskie Dni Przepuklinowe w Zakopanem.

5 grudnia

Rektor W. Nowak, prorektor T. Grodzicki
i dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof.
Maciej Małecki uczestniczyli w spotkaniu
z przedstawicielami mediów, inaugurując
trzydniową akcję Dni Dawcy Szpiku na
UJ „I ty możesz pomóc uratować życie”.
W konferencji prasowej wziął udział ambasador akcji dziennikarz Filip Chajzer.

7 grudnia

Prorektor D. Malec uczestniczyła w inauguracji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna na Wydziale Geografii i Geologii
UJ.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Rady Naukowej przy
Ministrze Zdrowia.

7–10 grudnia

Prorektor S. Kistryn przewodniczył delegacji UJ na Uniwersytecie Technicznym
w Hongkongu (PolyU), która uczestniczyła
w uroczystościach 80-lecia utworzenia tej
uczelni. Podczas wizyty zostało podpisane
porozumienie dwustronne i trójstronne
(wraz z Uniwersytetem Warszawskim)
o współpracy międzyuczelnianej, połączone z rozmowami dotyczącymi szczegółów wymiany studenckiej i współpracy
naukowej.

8 grudnia

Prorektor A. Edigarian reprezentował władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas
V charytatywnego meczu UJ z AGH.
Prorektor D. Malec wzięła udział w I Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w Warszawie.

11 grudnia

2 grudnia

Prorektor J. Popiel uczestniczył w jubileuszu
20. rocznicy powstania Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej „Manggha”.

4 grudnia

Prorektor D. Malec uczestniczyła w zorganizowanej siedzibie Najwyższego Sądu Administracyjnego w Warszawie konferencji
W 95. rocznicę utworzenia Najwyższego
Trybunału Administracyjnego, wygłaszając

138

referat Geneza i pozycja prawnoustrojowa
Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ALMA MATER nr 199

Prorektor D. Malec uczestniczyła w otwarciu konferencji India and Pakistan after
70 Years of Independence: Reflections on
Culture and Politics, zorganizowanej w auli
Collegium Novum przez Instytut Bliskiego
i Dalekiego Wschodu UJ.

12 grudnia

Prorektor D. Malec wzięła udział w uroczystości wręczenia księgi jubileuszowej prof.

Kazimierzowi Lankoszowi na Wydziale
Prawa i Administracji UJ.

13 grudnia

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w seminarium naukowym zorganizowanym z okazji 20-lecia Instytutu Spraw Publicznych UJ.

15 grudnia

Rektor W. Nowak, prorektorzy S. Kistryn,
D. Malec i J. Popiel uczestniczyli w uroczystości pożegnania przechodzących na
emeryturę profesorów UJ.
Prorektorzy S. Kistryn i D. Malec uczestniczyli w konferencji i debacie Małopolska
Chmura Edukacyjna – technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w edukacji.

15–16 grudnia

Prorektor A. Edigarian wziął udział w obradach Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia,
odbywającej się w Ciążeniu (woj. wielkopolskie).

18 grudnia

Rektor W. Nowak, prorektorzy A. Edigarian,
T. Grodzicki, S. Kistryn, D. Malec i J. Popiel
uczestniczyli w przedświątecznym spotkaniu Collegium Medicum.

19 grudnia

Rektor W. Nowak, prorektorzy S. Kistryn i
D. Malec uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym społeczności studenckiej UJ.
Prorektor D. Malec wzięła udział w spotkaniu opłatkowym Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

21 grudnia

Prorektor S. Kistryn przyjął na Uniwersytecie
Jagiellońskim wizytę delegacji z Niemieckiej Fundacji Nauki (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG) z jej prezydentem prof.
Peterem Strohschneiderem oraz dyrektorem
NCN prof. Zbigniewem Błockim.

8 stycznia

Prorektor D. Malec wzięła udział w spotkaniu z okazji 100. rocznicy orędzia prezydenta Woodrowa Wilsona w Konsulacie
Generalnym USA w Krakowie.

10–12 stycznia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w odbywającym się w Brukseli zebraniu prorektorów
europejskiej sieci uniwersyteckiej The

Guild, poświęconemu problematyce analizy
programu ramowego „Horyzont 2020” i
przygotowaniu do następnego programu FP9.

12 stycznia

Rektor W. Nowak uczestniczył w posiedzeniu Rady Narodowego Kongresu Nauki w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.
Prorektorzy D. Malec i J. Popiel wzięli
udział zorganizowanym w Collegium Maius
koncercie kolęd chórów akademickich UJ.

13 stycznia 2018

Prorektor T. Grodzicki wręczył nagrody zwycięzcom VIII edycji Mistrzostw Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Narciarstwie Alpejskim,
zorganizowanych w Białce Tatrzańskiej.

17 stycznia

Prorektor S. Kistryn poprowadził seminarium Polskie uczelnie – strategia na
Horyzont 2020, współorganizowane przez
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych UE. W spotkaniu uczestniczył
rektor W. Nowak, prorektorzy T. Grodzicki
i D. Malec.

18 stycznia

Rektor W. Nowak podczas spotkań, które
odbyły się w auli Collegium Novum, oficjalnie powitał nowo przyjętych pracowników
UJ, przedstawił zebranym władze Uczelni:
prorektorów – profesorów A. Edigariana,
T. Grodzickiego, D. Malec, S. Kistryna i J.
Popiela, kanclerza Monikę Harpulę i kwestora Teresę Kapcię, zaprezentował także
podstawowe dane o Uczelni i przedstawił
główne priorytety działalności.

19 stycznia

Prorektor S. Kistryn poprowadził posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki KRUP,
z udziałem podsekretarza stanu w MNiSW
prof. Sebastiana Skuzy oraz przewodniczącego KEJN prof. Macieja Zabela.
Prorektor J. Popiel wziął udział w otwarciu
międzynarodowej konferencji Biblioteka
przyszłości.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w uroczystościach z okazji 125. rocznicy powstania
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

21 stycznia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w koncercie Żeńskiego Chóru Akademickiego UJ
w kolegiacie św. Anny.

22 stycznia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zorganizowanej w Warszawie prezentacji projektu

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z udziałem ministra nauki i szkolnictwa
wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina.

24 stycznia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zebraniu
grupy Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów na Uniwersytecie Warszawskim.
Prorektor D. Malec wzięła udział w spotkaniu sieci uniwersyteckiej Coimbra Group
Lifelong Learning and Employability, zorganizowanym w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

INNE WYDARZENIA
Podczas Gali Sportu Akademickiego 2017,
zorganizowanej 19 października w Opolu,
wręczono wyróżnienie za wynik sportowy
– mistrzostwo Polski w futsalu kobiet sezonu
2016/2017 dla Klubu Uczelnianego AZS UJ.

6 grudnia

Uniwersytet Jagielloński otrzymał zgodę na
korzystanie z logo Human Resources Excellence in Research. Jego przyznawanie jest
jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for
Researchers, nakierowanej na zwiększanie
atrakcyjności warunków pracy naukowców.
Działania te mają przyczynić się do wzrostu
liczby pracowników naukowych instytucji
europejskich.
Profesorowie Anetta Undas z Instytutu Kardiologii UJ CM i Tomasz Placek z Instytutu
Filozofii UJ otrzymali nagrody naukowe prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2017.
Prof. Jerzy Duszyński wręczył je podczas
Zgromadzenia Ogólnego PAN.

11 grudnia

Sześcioro pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało wyróżnionych Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
przyznawaną wybitnym naukowcom i
dydaktykom. W gronie 60 laureatów docenionych przez ministra Jarosława Gowina
znaleźli się: prof. Wojciech Macyk z Wydziału Chemii UJ oraz prof. Anetta Undas,
prof. Agnieszka Słowik, dr Marcin Wnuk,
dr hab. Artur Jurczyszyn i dr Michał Nowakowski – wszyscy z Wydziału Lekarskiego
UJ CM.

14 grudnia

Ośrodek Transplantacji Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie (USD)
jako pierwszy w Polsce otrzymał międzynarodową akredytację Joint Accreditation
Committee – ISCT & EBMT (JACIE), potwierdzającą najwyższą jakość i bezpieczeństwo
przeszczepiania komórek krwiotwórczych.

18 stycznia

W Auditorium Maximum UJ odbyło się spotkanie inaugurujące cyklu „UJ dla Krakowa”,
poświęcone problemowi zanieczyszczenia
powietrza i jego skutkom zdrowotnym. „UJ
dla Krakowa” to seria popularnonaukowych
wykładów połączonych z dyskusją, inicjatywa mająca na celu wykorzystanie potencjału naukowego badaczy z Uniwersytetu
Jagiellońskiego do poprawy jakości życia
mieszkańców Krakowa.

23 stycznia

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w
Krakowie wszczepiono 13-letniej pacjentce podskórny kardiowerter – defibrylator.
Dziewczynka jest najmłodszym dzieckiem
w Polsce, któremu implantowano w ten
sposób urządzenie przywracające prawidłowy rytm serca.

ZMARLI
Elżbieta Piecząka – pracownik Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum, zatrudniona w Katedrze Immunologii. Zmarła
8 grudnia 2017.
Prof. Jerzy Szczeklik – kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Od 1965
roku związany z Akademią Medyczną
w Krakowie, a następnie z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.
W latach 1988–2010 kierownik Kliniki Chorób Zawodowych Katedry Medycyny Pracy
i Chorób Zawodowych, późniejszej Kliniki
Toksykologii i Chorób Środowiskowych
Katedry Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej. Odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi. Zmarł 16 grudnia 2017.
Prof. Józef Siciak – jeden z najwybitniejszych matematyków w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Całe życie aktywnie
działał na rzecz krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska matematycznego.
W Polskim Towarzystwie Matematycznym
pełnił kolejno funkcje prezesa oddziału
krakowskiego (1971–1973), wiceprezesa
PTM (1983–1985) oraz członka Zarządu
Głównego (1985–1991, 1995–1999 oraz
2001–2003). W roku 2009 został członkiem
honorowym PTM. W latach 1977–1981 był
dyrektorem Instytutu Matematyki UJ, zaś w
latach 1996–2003 przewodniczącym Komitetu Matematyki PAN. Za swoje wybitne
naukowe osiągnięcia nagrodzony, między
innymi, Wielką Nagrodą PTM im. Stanisława Zaremby (1963), Laurem Jagiellońskim
(2003), Medalami: im. Wacława Sierpińskiego (UW, 2004) i im. Władysława Orlicza
(UAM, 2005), oraz Nagrodą Prezesa Rady
Ministrów (2007). Odznaczony Krzyżami
Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodze-
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nia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji
Narodowej. Zmarł 17 grudnia 2017.
Inż. Wojciech Siwek – starszy specjalista,
były długoletni kierownik Działu Eksploatacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł
21 grudnia 2017.
Prof. Maria Dąbrowska-Partyka – badaczka
literatury i kultury słowiańskiej. Długoletni
kierownik Zakładu Filologii Chorwackiej,
Serbskiej i Słoweńskiej, w latach 2008–2012
zastępca dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ. Wiceprzewodnicząca Komisji
Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczona Medalem Komisji
Edukacji Narodowej (2006) oraz złotym
Medalem za Długoletnią Służbę (2011).
Zmarła 21 grudnia 2017.
Dr Bohdan Nessler – pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Od 1996 roku związany z Kliniką Chorób
Wieńcowych Instytutu Kardiologii. Od

2010 roku zatrudniony w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk
o Zdrowiu. Zmarł 4 stycznia 2018.
Prof. Anna Drzewicka – romanistka,
literaturoznawczyni, mediewistka, emerytowana profesor w Instytucie Filologii
Romańskiej UJ. Wieloletni kierownik
Zakładu Literatur Romańskich, a w latach
80. wicedyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UJ. Członek Komisji Neofilologicznej
PAU, Komisji Historycznoliterackiej PAN.
Zmarła 12 stycznia 2018.
Prof. Józefa Styrna – profesor w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ.
Biolog, genetyk, specjalista w zakresie
genetycznej kontroli płodności. Długoletni
kierownik Zakładu Genetyki i Ewolucjonizmu, twórca kierunku studiów biologia
sądowa. Członek Komisji Biologii Rozwoju oraz Komisji Embriologii i Morfologii
PAU, członek Komitetu Narodowego ds.
Współpracy z Międzynarodową Radą ds.

Wiedzy o Zwierzętach Laboratoryjnych
(ICLAS) PAN. Odznaczona Medalem
Komisji Edukacji Narodowej oraz złotym
Medalem za Długoletnią Służbę. Zmarła
16 stycznia 2018.
Prof. Jerzy Siuta – emerytowany profesor
w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Założyciel i długoletni kierownik Zakładu
Psychologii Behawioralnej. Specjalista
w zakresie psychologii uczenia się, pamięci i hipnozy oraz metodologii. Członek
towarzystw naukowych: The International
Society of Hypnosis oraz Association for
Psychological Science. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, złotym Medalem za
Długoletnią Służbę, srebrną odznaką „Za
pracę społeczną dla miasta Krakowa”.
Zmarł 18 stycznia 2018.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Żywioły w literaturze dziecięcej.
Woda
pod redakcją
Anny Czabanowskiej-Wróbel,
Krystyny Zabawy
Myślenie żywiołami i medytowanie nad nimi
umożliwia otwieranie wyobraźni na to, co
symboliczne i materialne zarazem, ogólne
i bardzo konkretne. Cztery żywioły znane tradycji europejskiej – woda, ziemia, powietrze
i ogień – będą kolejno przedmiotem namysłu
w gronie badaczy literatury i książki dziecięcej. Te same pytania, które
stawia się od dawna sztuce adresowanej do dorosłych, chcemy z całą
powagą zadać utworom dziecięcym, pochodzącym z różnych epok
i stworzonym w różnych językach.
Przed nami książka o pierwszym z żywiołów: wodzie. Woda to fons
et origo, źródło i warunek istnienia, symbolizuje ona całe bogactwo
i potencjalność życia, niejako zawiera je w sobie. Niewyczerpany charakter żywiołu sprawia, że magiczną siłę baśniowej „wody żywej” reprezentuje zarówno „łyk wody”, jak i potęga morza czy powodzi. Woda
i wody, wielkie masy oceanu i jedna kropla – w książkach dla dzieci,
podobnie jak w poezji, mogą stanowić jedność.
Monika Świerkosz
Arachne i Atena.
Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm
Monika Świerkosz, przywołując dwie mitologiczne figury: Ateny i Arachne, podejmuje
interesującą i pogłębioną dyskusję z feministycznymi interpretacjami mitu o Arachne
i na nowo analizuje postać Ateny. Jej przemyślenia kwestionują dotychczasowe binarne ujęcia dyskursu artystycznego, politycznego i etycznego w literaturze pisanej
przez kobiety. Zakres i różnorodność materiału badawczego, obejmującego okres od dwudziestolecia międzywojennego do początku XXI wieku, dociekliwość i uwaga, z jaką autorka czyta wybrane
teksty, przywołując rozległe konteksty kulturowe i emancypacyjne,
budzą duży szacunek. Świerkosz dokonuje reinterpretacji twórczości
Ireny Krzywickiej, Marii Dąbrowskiej, Stanisławy Przybyszewskiej
i Anny Bojarskiej, skupiając uwagę na nieoczywistych podobieństwach pojawiających się w literackich projektach i utworach tych
czterech pisarek, a podstawą wyróżnienia wspólnych cech jest nowatorsko zdefiniowane przez autorkę pojęcie kobiecego klasycyzmu.
Z recenzji Moniki Rudaś-Grodzkiej

Robert Kłosowicz
Konteksty dysfunkcyjności
państw Afryki Subsaharyjskiej
Na początku XXI wieku świat wciąż boryka
się z tak poważnymi wyzwaniami, jak skrajne
ubóstwo, cywilizacyjny niedorozwój, łamanie
praw człowieka, konflikty zbrojne, uchodźstwo, analfabetyzm i epidemie. Problemy
te dotykają przede wszystkim około dwóch
miliardów ludzi żyjących w mniej więcej
czterdziestu państwach o wysokim stopniu
dysfunkcyjności. Według indeksów, opracowywanych przez różne organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe i think tanki, najwięcej
dysfunkcyjnych państw znajduje się w regionie Afryki Subsaharyjskiej.
Dysfunkcyjność państw afrykańskich dotyczy jednak wielu płaszczyzn
i może wyglądać odmiennie w różnych częściach kontynentu. Celem
monografii jest próba ukazania tego problemu w rozmaitych kontekstach oraz z uwzględnieniem współczesnej kondycji państw regionu. Intencją autora nie jest i nigdy nie była chęć dołączenia do grona
afropesymistów, postrzegających Afrykę Subsaharyjską jako region
„upadły”. U genezy przeprowadzonych badań i powstania niniejszej
publikacji leżała chęć lepszego zrozumienia zjawiska dysfunkcyjności
państw oraz przyczyn, które sprawiły, że najbardziej dotknięty tym problemem jest właśnie obszar Afryki Subsaharyjskiej.
Jarosław Zapart
Tathagatagarbha.
U źródeł koncepcji natury buddy
Buddyjska koncepcja kryjąca się pod sanskryckim
terminem „tathāgatagarbha” (denotującym istotę,
która posiada tathagatę buddę) dotyczy występowania we wszystkich istotach czystego pierwiastka umożliwiającego osiągnięcie oświecenia. Wypracowana w pierwszych wiekach naszej ery, była
jedną z najważniejszych idei indyjskiej mahajany.
Najwcześniejsze teksty tathagatagarbhy – głosząc
optymistyczną doktrynę oświecenia, które jest nie tylko ostatecznym przeznaczeniem wszystkich istot, ale również częścią ich duchowej konstytucji
– w pełni rozwinęły uniwersalistyczne aspiracje buddyzmu i przyczyniły
się do rozpowszechnienia dharmy buddyjskiej daleko poza subkontynent
indyjski. Idea tathagatagarbhy, przeinterpretowana i nazwana w Chinach
„naturą buddy”, wywarła ogromny wpływ na buddyzm Dalekiego Wschodu. Swoje piętno odcisnęła również na tradycjach tantrycznych, które – po
upadku buddyzmu w Indiach – rozwijały się w Tybecie. Autor książki skupia się na naświetleniu genezy koncepcji tathagatagarbhy przez zestawienie i analizę czynników doktrynalnych, które doprowadziły do jej powstania. Ponadto ukazuje najważniejsze aspekty rozwoju idei tathagatagarbhy
na tle najwcześniejszej historii indyjskiego buddyzmu mahajany, rozważa
jej znaczenie filozoficzne oraz wskazuje na jej pedagogiczną i soteriologiczną doniosłość.
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Loci (non) communes.
Prace ofiarowane
Profesor Marii Korytowskiej
pod redakcją Olgi Płaszczewskiej,
Magdaleny Siwiec
Książka powstała z okazji jubileuszu prof. Marii Korytowskiej. W poświęconym jej tomie
znalazły się prace zainspirowane jej myślą, postawą i badaniami.
Tytuł książki symbolicznie określa podjęte
w zawartych w tomie tekstach wątki, sytuujące
się w różnych obszarach komparatystyki, od związków interliterackich
po intersemiotyczne, od zagadnień ściśle filologicznych po filozoficzne
i historyczne. Poszczególne części księgi zyskały nazwy zapożyczone
lub nawiązujące do dorobku Marii Korytowskiej. Autorzy zawartych
w nich tekstów poruszają niektóre z eksplorowanych przez Panią Profesor tematów badawczych, takich jak komparatystyka jako dyscyplina
naukowa, romantyzm, narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, relacje literatury i innych dziedzin humanistyki, intertekstualność.
O innych aspektach poszukiwań krakowskiej badaczki szczegółowo
informuje zamykająca księgę biobibliografia.
Swoimi artykułami koledzy, współpracownicy, nauczyciele i uczniowie pragną wyrazić wdzięczność, sympatię i podziw dla Jubilatki.

Facebook. Oblicza i dylematy to książka o „imperium przyjaciół czyniącym świat lepszym”,
platformie łączącej ludzi, ale i nietransparentnej korporacji, wykorzystującej pracę dwóch
miliardów użytkowników w biznesowych celach.
Traktujemy Facebook jako wielowymiarowy
fenomen, komunikacyjną platformę relacji,
prawdziwych i fałszywych „społeczności”,
korporację wykorzystującą monopolistyczną pozycję, demiurga relacji
z tradycyjnymi mediami i naturalne środowisko polskich millenialsów.
Jest on organizacją atrofii różnic między ludźmi i nieludźmi, a także
platformą rozpatrywaną w kategoriach procesowego algorytmu, mediatora relacji międzyludzkich, agregacji wiedzy (także fałszywej, nazywanej modnie postprawdą) i układów odniesienia, które mogą być systemami wartości – relacji ludzi i algorytmu dalekiego od doskonałości,
nieskutecznego choćby w konfrontacji z farmami lajków. Facebook to
lustro pozwalające użytkownikom odgrywać role, tworzyć własne biografie, serwis-dziennik prawdy i fikcji – środowisko translacji wartości.
Jakub Bohuszewicz
Od opętania do rytuału.
Pojęcie i praktyka transu
w kultach vodun i katolicyzmie
Przyczyną, dla której „opętanie” wywołuje takie
emocje, wydaje się fascynacja tym zjawiskiem.
Według Vincenta Crapanzana cechuje ona cały
zachodni krąg kulturowy, a jej korzenie sięgają V wieku p.n.e., kiedy to Eurypides napisał
swoje Bachantki. W sztuce tej król Penteusz
sprzeciwia się kultowi nowego boga, którego
wyznawcy powoli, ale nieubłaganie zmierzają do Teb [...]. Przeciwieństwem zachodniej postawy jest podejście dominujące w kultach vodun.
Ze wstępu
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Teksty zebrane w tomie dedykowanym prof.
Maciejowi Włodarskiemu można powiązać
uniwersalną ideą sztuki dobrego życia, nie tracąc zarazem łączności z rozległym obszarem
zainteresowań naukowych Profesora. Znalazło się tu miejsce i dla języka oraz kultury łacińskiej, i dla środowiska
bazylejskiego, dla twórczości epicedialnej i epitafijnej, dla literatury
polskiego i europejskiego średniowiecza, dla wzorców i antywzorców
osobowych, dla tekstów moralizatorskich, dla przestrzeni ikonologicznych, dla „długiego trwania” tradycji średniowiecznej i humanistycznej, czyli niemal dla całego dawnego świata, którego ślady nosi w sobie
literatura i – podążająca z miłością jej śladem – filologia.

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
Ewa Śnieżyńska-Stolot
Wieszczba astrologiczna
przy narodzeniu Jakuba Sobieskiego
królewicza

Facebook. Oblicza i dylematy
pod redakcją Jana Krefta
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Ars bene vivendi.
Studia ofiarowane
profesorowi Maciejowi Włodarskiemu
w 70. rocznicę urodzin
pod redakcją Elwiry Buszewicz,
Lidii Grzybowskiej

Tadeusz Czacki (1765–1813), twórca Biblioteki Poryckiej, w której pierwotnie
znajdował się rękopis będący przedmiotem
tego opracowania (obecnie w Bibliotece
Czartoryskich w Krakowie, sygn. 1377 II),
jako pierwszy ustalił, że jest to horoskop
urodzenia i prognostyk Jakuba Ludwika
Sobieskiego, syna późniejszego króla Polski. W streszczeniu tego
łacińskiego tekstu Czacki krytycznie wyraził się o stawianiu horoskopów, pisząc: Na Wschodzie powszechne były tronu przepowiadania, a prorokom nagrody. Jan [Sobieski] ożeniony z Francuską
mógł wiedzieć, że Nostradamus z rozkazu Henryka II i Katarzyny de
Medici o młodych królewiczów wieszczbę z gwiazd i planet zbiegu
czynił. Piękne też miał wzory do naśladowania? Przyznał jednak
zaraz dalej, że już wcześniej Zygmunt August miał swojego astrologa Piotra z Proboszczowic (około 1509–1565), teologa i profesora
Uniwersytetu Krakowskiego, ale na tym zakończyło się jego zainteresowanie królewskimi horoskopami. Od strony naukowej horoskopami zajął się natomiast współczesny Czackiemu Hugo Kołłątaj
(1750–1812), a nieco później Jan Kanty Steczkowski (1800–1881),
matematyk i astronom, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opublikował horoskop urodzenia króla Władysława IV, postawiony przez księdza Stanisława Pudłowskiego (1597–1645), profesora
prawa i rektora uniwersytetu krakowskiego, proboszcza w krakowskim kościele św. Mikołaja. Od tego czasu horoskopy stawiane
w Polsce na dworach królewskich i książęcych rzadko były przedmiotem badań, a historycy i historycy sztuki najczęściej pomijali to
ważne źródło historyczne.
Zastrzeżenia uczonych polskich do historycznej nauki o geocentrycznym Kosmosie, czyli astrologii, a w dalszej kolejności do horoskopów jako źródła historycznego, mają wiele powodów. Między
innymi badacze zapominają, że astrologia była akceptowana przez
wszystkie kościoły chrześcijańskie, tak w średniowieczu, jak w czasach nowożytnych. Astrologami dworskimi byli duchowni, królewscy i książęcy spowiednicy, profesorowie uniwersytetów, także
i uniwersytetu krakowskiego, gdzie była katedra astrologii (zwana

historycznej, na przykład wpływały na decyzję o podjęciu podróży,
o zawarciu małżeństwa lub
rozpoczęciu wojny, a także o podjęciu działalności na polu sztuki.
Napisany po łacinie horoskop urodzenia
i prognostyk Jakuba Ludwika Sobieskiego, zawarty
w rękopisie, nie nastręcza trudności w zakresie odczytu, ale pojawia się w nim wiele nowych pojęć astrologicznych, funkcjonujących
w wieku XVII, dlatego też do jego tekstu dodany został słownik terminów astrologicznych w języku polskim i łacińskim. Dzięki odczytaniu
tego rękopisu do znanych już imion i nazwisk astrologów działających
głównie w Krakowie w czasach nowożytnych, jak Maciej Karpiga zwany Miechowitą, doszło nazwisko autora horoskopu urodzenia Jakuba
Ludwika Sobieskiego – jezuity Stanisława Solskiego, który dotąd był
znany jako architekt i teoretyk architektury.
Ze wstępu

Astrologia stała się [...] ofiarą szczególnego rodzaju nieporozumień
[...] przez potoczne i błędne posługiwanie się tym określeniem. Nie
jest przypadkiem, że [...] historyk sztuki, nie zaś historyk astronomii
czy historyk literatury, jest dzisiaj w krajowym środowisku naukowym
najwybitniejszym znawcą średniowiecznej i wczesnonowożytnej astrologii, taką bowiem pozycję w nauce prof. Ewa Śnieżyńska-Stolot zasłużenie zajmuje.
Tekst prognostyku Jakuba Sobieskiego jest
[...] ważnym materiałem do refleksji
nad oddziaływaniem „wieszczby
astrologicznej” [...]. Trudno
to może dzisiaj pojąć
niespecjalistom, ale
owej „wieszczbie”
ufano kiedyś
tak samo
[...] jak

Muzeum Narodowe w Krakowie,
Biblioteka Czartoryskich

wymiennie katedrą matematyki lub astronomii). W czasach nowożytnych astrologią horoskopową zajmowali się głównie jezuici. [...]
Największy zbiór horoskopów różnego rodzaju, a więc katarchicznych,
urodzenia, rocznicowych oraz prognostyków, znajduje się w Bibliotece
Jagiellońskiej [...]. Odczytanie tych źródeł wymaga zazwyczaj współpracy z paleografem i filologiem klasycznym, specjalistą od łaciny średniowiecznej, a ponadto znajomości graficznych oznaczeń
planet i znaków zodiaku oraz rozmaitych innych
graficznych zapisów. Opracowanie horoskopów i prognostyków nie może polegać na sprawdzaniu, czy zawarte
w nich przepowiednie spełniły się w życiu klienta,
ale na zbadaniu, czy
miały one wpływ
na postępowanie
danej postaci

Fragment wykresu
horoskopu urodzenia
Jakuba Ludwika Sobieskiego,
postawionego przez jezuitę
księdza Stanisława Solskiego

dzisiaj opiniom lekarzy, psychologów i innych jeszcze rzeczoznawców
[...]. Wartość rozprawy polega [...] na udostępnieniu [...] ważnego historycznie dokumentu (w bardzo dobrym przekładzie Anny Kozłowskiej),
który oświetla [...] intelektualnie środowisko Jana Sobieskiego [i] jest
ciekawym przyczynkiem do refleksji nad humanizmem jezuickim.
Andrzej Borowski
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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 dwóch 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 – email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolwent UJ: tak

nie

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

..........................................................................................
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2018 roku.
Proszę o za pi sa nie 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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