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OD REDAKCJI
Symboliczne zakończenie trwającej ponad 20 lat
budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, które rektor UJ prof. Wojciech
Nowak nazwał „czasem spełniających się marzeń”,
stało się najważniejszym akcentem tegorocznego
Święta UJ, upamiętniającego 654. rocznicę założenia najstarszej polskiej uczelni. Nic więc dziwnego,
że bieżące wydanie pisma otwiera właśnie relacja z tych dwudniowych uroczystości, obfitujących
w rozmaite wydarzenia, w które – oprócz władz
Uczelni – zaangażowanych było wielu pracowników
naukowych i administracyjnych, a także studentów.
Inna ważna rocznica upamiętniona w 201. numerze „Alma Mater” dotyczy 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Obszerny materiał
poświęcony temu zagadnieniu przygotowany został w oparciu o konferencję naukową Uniwersytet
u progu niepodległości, jaka 8 maja 2018 zorganizowana została w auli Collegium Novum. W ramach tego spotkania dyskutowano, między innymi,
o profesorach, studentach i absolwentach krakowskiej wszechnicy, którzy z zapałem angażowali się
w budowę niepodległego państwa polskiego.
Oprócz przeglądu najważniejszych wydarzeń
minionych kilku tygodni w bieżącej edycji pisma
warto też zwrócić uwagę na reportaż w cyklu „Smak
życia”, którego bohaterem jest historyk prof. Michał
Pułaski, a także artykuły poświęcone: innowacyjnym
badaniom prowadzonym przez naukowców z Collegium Medicum, przebudowie Collegium Maius
według wizji Karola Estreichera, 200. rocznicy krakowskiego pochówku Tadeusza Kościuszki, ciekawym książkom popularnonaukowym, mogącym
stanowić doskonałą lekturę na wakacje, wyjątkowym wystawom prezentowanym w Muzeum UJ czy
podsumowaniu sportowych osiągnięć studentów UJ
w roku akademickim 2017/2018.
Atutem numeru jest nie tylko różnorodność, ale
także ciekawy materiał ilustracyjny.
Zapraszam do lektury!
Rita Pagacz-Moczarska
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REALNE KSZTAŁTY MARZEŃ
Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ
11 maja 2018

Przybyłych na uroczyste posiedzenie Senatu UJ gości powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak;
aula nowego gmachu Wydziału Chemii UJ, 11 maja 2018

Gierowskiego, Andrzeja Pelczara. Pod
przewodnictwem rektorów Aleksandra
Koja, Franciszka Ziejki i Karola Musioła

Paweł Krzan

egoroczne Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego, upamiętniające 654.
rocznicę założenia Akademii Krakowskiej
przez króla Kazimierza Wielkiego, zapisuje się w dziejach najstarszej polskiej
uczelni w sposób szczególny. Nie tylko
z powodu trwających wyjątkowo dwa dni
głównych obchodów, lecz przede wszystkim ze względu na miejsce, gdzie zostały
one zorganizowane. Tym miejscem był
bowiem nie, jak zazwyczaj, najstarszy uniwersytecki budynek Collegium Maius czy
neogotycki gmach Collegium Novum, ale
oddalony od nich o około cztery kilometry
nowoczesny kompleks naukowo-dydaktyczny znajdujący się na terenie Kampusu
600-lecia Odnowienia UJ. Co więcej,
uczelniane święto stanowiło symboliczne
zakończenie trwającej ponad 20 lat budowy tego ogromnego przedsięwzięcia.
– Znakomita idea utworzenia nowego uniwersyteckiego kampusu powstała
już w latach 70. XX wieku, za czasów
rektorów Mieczysława Karasia, Józefa

Anna Wojnar

T

Widok na siedziby Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
oraz Wydziału Chemii UJ

była sukcesywnie realizowana w sposób
rzetelny i profesjonalny. Dziś dobiegła
końca. Zakończył się bardzo ważny etap

Fot. Anna Wojnar

w historii Uczelni, który śmiało
możemy nazwać „czasem spełniających się marzeń” – akcentował
rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
otwierając uroczyste posiedzenie
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowane 11 maja 2018
w auli nowego gmachu Wydziału
Chemii UJ. – Wraz z nowym budynkiem Wydziału Chemii – ostatnim
obiektem Programu Wieloletniego
„Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ” – ostatecznie inwestycję zamykamy. Jesteśmy dumni
Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczestnicy uroczystości w budynku Wydziału Chemii UJ; 11 maja 2018
z realizacji tego przedsięwzięcia,
albowiem w efekcie powstało jedno z naj- nauki i kultury, rektorzy i prorektorzy przedsięwzięcia. Jest słusznym powodem
ważniejszych i najnowocześniejszych szkół wyższych Krakowa i Małopolski, do satysfakcji i dumy, że Państwa – a także
w kraju centrów, zarówno do prowadzenia architekci i wykonawcy budynków zloka- moja – Alma Mater, jedna z najstarszych
badań naukowych, jak i procesu dydak- lizowanych na Kampusie 600-lecia Odno- uczelni akademickich w naszym regionie
tycznego, w nieformalnej nomenklaturze wienia UJ. Nie zabrakło również rektorów Europy, w widzialny sposób łączy tradycję
funkcjonujące jako krakowska Dolina poprzednich kadencji: prof. Franciszka i nowoczesność. Wspaniałe dziedzictwo
Krzemowa lub część startupowego Kra- Ziejki i prof. Karola Musioła, a także minionych wieków oraz dorobek prac bakowa – Dragon Valley.
prorektorów, dziekanów wszystkich wy- dawczych i dydaktycznych poprzednich poUroczystość zgromadziła wielu wyjąt- działów, członków Senatu, kanclerzy, kwe- koleń są obecnie kontynuowane zarówno
kowych gości. Byli wśród nich: premier storów oraz studentów i pracowników UJ. w szacownych siedzibach z czasów średRP w latach 1997–2001 Jerzy Buzek, preZ okazji uniwersyteckiego święta niowiecznych i nowożytnych, jak i w całzes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof najlepsze życzenia całej społeczności kiem nowej przestrzeni, dostosowanej do
Kwiatkowski, wojewoda małopolski Piotr krakowskiej wszechnicy złożył prezydent potrzeb i wyzwań nauki XXI wieku. To
Ćwik, marszałek województwa małopol- RP Andrzej Duda. W liście przesłanym na piękny symbol ciągłości i rozwoju Uczelni,
skiego Jacek Krupa, prezydent Krakowa ręce rektora UJ – i przez niego podczas a także znak nadziei na jej jeszcze lepszą
Jacek Majchrowski, wiceprzewodniczący uroczystości odczytanym – pogratulował przyszłość i następne sukcesy.
Sejmiku Województwa Małopolskiego zakończenia budowy uniwersyteckiego
Najlepsze życzenia i wyrazy uznania
Kazimierz Barczyk, a także posłowie kampusu. – W tej szczególnej chwili kie- przekazał w liście gratulacyjnym także
i senatorowie RP, przedstawiciele korpusu ruję słowa uznania do wszystkich, którzy prezes Rady Ministrów Mateusz Moradyplomatycznego, przedstawiciele świata przyczynili się do realizacji tak ambitnego wiecki. W dokumencie tym, odczytanym
przez wojewodę małopolskiego Piotra
Ćwika, premier podkreślił, że wybudowanie uniwersyteckiego kampusu to decyzja
o znaczeniu historycznym zarówno dla rozwoju polskiej nauki, rozwoju Krakowa jako
miasta uniwersyteckiego, jak i budowania
pozycji polskich ośrodków akademickich
w świecie. To celna odpowiedź na wyzwania społeczne, gospodarcze, cywilizacyjne,
przed jakimi stoi dziś szkolnictwo wyższe,
przed jakimi stoi dziś Polska. Dodał, że
powstanie kompleksu uniwersyteckiego
z nowoczesną infrastrukturą, umożliwiającą prowadzenie innowacyjnych badań,
jest imponującą realizacją wyzwania na
miarę XXI wieku.
Dziś uniwersytecki kampus napawa
dumą, ale – jak zaznaczył w swoim wystąpieniu rektor UJ prof. Wojciech Nowak –
w ciągu 20 lat podczas realizacji inwestycji
nie zawsze wszystko szło gładko. Udawało
się jednak na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy i pokonywać przeKanclerz UJ Monika Harpula podczas swojego wystąpienia
szkody, dzięki czemu Kampus 600-lecia
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gospodarowanie surowcami w całym cyklu
budowlano-użytkowym – mówiła kanclerz
Monika Harpula. Zwróciła też uwagę na
rolę, jaką Kampus odgrywa w Krakowie
i dla Krakowa. Przypomniała, że podjęcie
działań dotyczących budowy Kampusu
doprowadziło nie tylko do skoncentrowania się w tym rejonie przedstawicieli
rodzimego i międzynarodowego biznesu,
a także wpłynęło na dynamiczny rozwój
komunikacji w tym rejonie miasta, jak
również rozbudowę, na wielką skalę,
dzielnicy mieszkaniowej Dębniki.

Podczas uroczystości głos zabrał
także rektor UJ w latach 1999–2005
prof. Franciszek Ziejka, przez wiele lat
bardzo zaangażowany w realizację przedsięwzięcia. To właśnie po jego pamiętnym wystąpieniu1 1 października 2000,
podczas uroczystości jubileuszowych
w Filharmonii Krakowskiej, prezes Rady
Ministrów Jerzy Buzek zadeklarował
publicznie, że rząd skieruje do Sejmu
projekt ustawy o wieloletnim finansowaniu
przez państwo rozbudowy Uniwersytetu
Jagiellońskiego i budowy Trzeciego

Wyróżnieni złotym medalem Scientiae et Tempori Futuro (Dla nauki, dla przyszłości),
przyznanym za wyjątkowe zasługi na rzecz budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ

Fot. Anna Wojnar

Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku na rok coraz mocniej wrastał
w świadomość uniwersyteckiej wspólnoty.
Rektor podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia
tego projektu. Podkreślił, że wśród nich
są zarówno pracownicy Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jak i osoby spoza Uczelni, a także osobistości z władz lokalnych
i centralnych, jak premier, senatorowie,
posłowie, ministrowie, władze województwa małopolskiego i miasta Krakowa.
– To także Państwa sukces i powód
do ogromnej radości i dumy, bo każdy
z Was w tym przedsięwzięciu – niełatwym
i w pewnym sensie pionierskim – umieścił
swoją cegiełkę. [...] Dziś, dziękując za te
wszystkie minione lata, naznaczone wysiłkiem wielu osób, już myślami i działaniami
wybiegamy w przyszłość. Zrobiliśmy, co
należy – i podążamy dalej. Bo przed nami
kolejne zadania: konieczne jest wzbogacenie Kampusu o infrastrukturę dla młodzieży studenckiej, w tym dom studencki,
obiekty sportowe i rekreacyjne. Uniwersytet czuje się zobowiązany do kontynuacji
tej idei – podkreślał rektor. Poinformował
też, że szczegółowe fakty dotyczące budowy Kampusu, jak również zaangażowania
wielu osób w realizację tego ogromnego
przedsięwzięcia udokumentowane zostaną
w obszernej monografii, opracowywanej
właśnie przez uniwersyteckich historyków pod przewodnictwem prof. Piotra
Franaszka.
By jednak choć w zarysie zaprezentować przybyłym na uroczystość gościom
najważniejsze wydarzenia związane z powstawaniem Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, wyświetlono dwunastominutowy
film przygotowany specjalnie na tę okazję.
Po jego zakończeniu wiele ciekawych
informacji dotyczących poszczególnych
obiektów wchodzących w skład Kampusu
przekazała w swoim wystąpieniu kanclerz
Uniwersytetu Jagiellońskiego Monika
Harpula. Przypomniała, między innymi, że
ta wyjątkowa baza naukowo-dydaktyczna
dysponuje powierzchnią 185 tysięcy metrów kwadratowych i usytuowana jest na
obszarze zajmującym około 45 hektarów.
– To przykład najnowocześniejszego
systemu budownictwa, zasługującego na
określenie mianem „inteligentnego” lub
„zielonego” kampusu. W projektowaniu
i wykonaniu poszczególnych obiektów
zastosowano nowoczesne technologie,
ze szczególnym uwzględnieniem dbałości
o środowisko naturalne oraz oszczędne
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Widok na Kampus 600-lecia Odnowienia UJ od strony południowej
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Fot. Anna Wojnar

Kampusu w ciągu dziesięciu lat, by
z okazji Jubileuszu 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego pozostał
trwały ślad2.
Profesor Franciszek Ziejka swoje
wystąpienie poświęcił przypomnieniu
dziejów innych uniwersyteckich kampusów, począwszy od wspomnianego przez
Jana Długosza kampusu na krakowskim
Kazimierzu, poprzez kampus zlokalizowany wokół Collegium Maius i Collegium Novum, a także kampus w dawnej
dzielnicy Wesoła, przy ul. Kopernika, po
kampus usytuowany po obu stronach al.
Mickiewicza, na terenie którego znajduje
się Biblioteka Jagiellońska, Dom Studencki „Żaczek”, Collegium Chemicum przy
ul. Ingardena czy Collegium Paderevianum. Nawiązując do współczesności, prof.
Ziejka podzielił się z uczestnikami spotkania także swoimi refleksjami dotyczącymi
najmłodszego uniwersyteckiego kampusu.
Uroczystość stała się doskonałą okazją
do podziękowań. Osobom zaangażowanym w powstanie i budowę Kampusu
600-lecia Odnowienia UJ wręczono okolicznościowe medale Scientiae et Tempori
Futuro (Dla Nauki i Dla Przyszłości) (nazwiska osób uhonorowanych medalem,
zaprojektowanym specjalnie na tę okazję
przez prof. Jana Tutaja z Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
prezentujemy na s. 10).
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości symbolicznym momentem
zakończenia budowy Kampusu 600-lecia
Odnowienia UJ i jednocześnie symbolicznym momentem otwarcia budynku Wydziału Chemii – ostatniej inwestycji powstałej
w ramach Programu Wieloletniego, było
odsłonięcie tablicy upamiętniającej wybitnego uczonego prof. Karola Olszewskiego,
który – jak przypomniał dziekan Wydziału
Chemii prof. Piotr Kuśtrowski – pracował
na Uniwersytecie Jagiellońskim na przełomie XIX i XX wieku i który właśnie na

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej wybitnego uczonego prof. Karola Olszewskiego; od prawej:
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, Jerzy Buzek, dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Piotr Kuśtrowski

naszej Uczelni dokonał przełomowych
odkryć, wyprzedzając epokę i wpisując się
w nurt, tak promowanych obecnie, badań
interdyscyplinarnych.
– Pierwsze dokonanie, które rozsławiło imię profesora Olszewskiego
w świecie nauki, to opisane w 1883 roku
skroplenie podstawowych składników
powietrza: azotu i tlenu. Odkrycie to
było możliwe dzięki ścisłej współpracy,
jaką nawiązał z fizykiem pracującym na
Uniwersytecie Jagiellońskim – prof. Zygmuntem Wróblewskim. Do historii nauki
przeszły również pionierskie prace prof.
Olszewskiego związane z praktycznym
wykorzystaniem promieni rentgenowskich
do celów medycznych – zaznaczył dziekan
Kuśtrowski. Przypomniał też, że odsłaniana tablica związana jest z Wydziałem od
1927 roku. – Z inicjatywy prof. Tadeusza
Estreichera, ucznia Karola Olszewskiego,
została wmurowana w pierwszej siedzibie
Wydziału w Collegium Chemicum (obecnie
Collegium Wróblewskiego) przy ul. Olszewskiego. Z pierwotnej lokalizacji była
przenoszona dwukrotnie – w 1952 roku
do budynku przy ul. Ingardena (wówczas
Nowa siedziba
Wydziału Chemii UJ

Krupniczej), a w 2018 roku do nowej siedziby Wydziału na Kampusie przy ul. Gronostajowej. Można zatem powiedzieć, że
towarzyszy wiernie Wydziałowi w kolejnych
etapach rozwoju. Niektórzy twierdzą, że
prof. Olszewski opiekuje się naszym Wydziałem, szczególnie studenci, którzy wtykając
do jego dłoni pieniążek w czasie sesji, liczą
na pozytywne przejście przez czekające ich
egzaminy – podkreślił prof. Kuśtrowski.
Podczas swojego krótkiego wystąpienia
podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w budowę i oddanie do użytku
nowego gmachu Wydziału Chemii UJ,
a także w przeprowadzkę. Szczególne
słowa wdzięczności skierował do seniorów
budowy: prof. Janusza Szklarzewicza, który
z dziełem powstawania koncepcji budynku
był związany od samego początku, oraz do
prof. Krzysztofa Kruczały, który włączył się
w realizację przedsięwzięcia w momencie
największego natężenia prac projektowych
i budowlanych.
Po uroczystym odsłonięciu tablicy,
wmurowanej w holu głównego gmachu
Wydziału Chemii, wspólnie odśpiewano
hymn państwowy, a następnie wzniesiono
toast za pomyślność Uniwersytetu.
W kuluarach długo jeszcze wspominano
budowę i wydarzenia, które na przestrzeni
ostatnich 20 lat miały miejsce na terenie
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego – wyjątkowej bazy
naukowo-dydaktycznej, wpisującej się
w misję uczelni XXI wieku.

Rita Pagacz-Moczarska
1

2

F. Ziejka, Zawrzyjmy porozumienie, „Alma Mater” 2000,
nr 26, s. 41–44.
J. Buzek, Ocalony klejnot Rzeczypospolitej, „Alma Mater”
2000, nr 26, s. 47–48.
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ODZNACZENI Z OKAZJI ŚWIĘTA UJ
11 maja 2018
MEDALE ZŁOTE
Kazimierz Barczyk
Szczepan Biliński
Jerzy Buzek
Włodzimierz Cimoszewicz
kardynał Stanisław Dziwisz
Jerzy Fedorowicz
Wojciech Froncisz
Andrzej Gołaś
Mirosław Handke
Stanisław Handzlik
Stanisław Hodorowicz
Danuta Hübner
Maria Hulicka
Teresa Kamińska
Andrzej Kandia
Bogdan Klich
Teresa Kozera
Stanisław Kracik
Krzysztof Królas
Aleksander Kwaśniewski
Józef Lassota
Jacek Majchrowski
Katarzyna Matusik-Lipiec
Karol Musioł
Ireneusz Raś
Janusz Sepioł
Tadeusz Skarbek
Marek Sowa
Janusz Steinhoff
Tadeusz Syryjczyk
Piotr Tworzewski
Kazimierz Wiatr
Jerzy Zdrada
Franciszek Ziejka
Józef Zych
MEDALE SREBRNE
Kazimierz Basiński
Stanisław Bisztyga
Paweł Błachno
Elżbieta Bobrowska
Małgorzata Boryczko
Mikołaj Budzanowski
Kazimierz Bujakowski
Andrzej Chwalba
Ewa Cyrańska-Pietrzak
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Stanisław Deńko
Bolesław Domański
Adam Dubin
Roman Dziembaj
Maria Flis
Rafał Garlacz
Jacek Główniak
Krzysztof Görlich
Ryszard Gurbiel
Jerzy Hausner
Antoni Jackowski
Marek Jarnicki
Adam Juszkiewicz
Teresa Karczmarek
Andrzej Karwacki
Wojciech Kochan
Paweł Kościelniak
Małgorzata Kozłowska
Jerzy Kropiwnicki
Krzysztof Kruczała

Małgorzata Kruczek
Kazimierz Krzemień
Barbara Kudrycka
Andrzej Kurkiewicz
Grzegorz Kusy
Krzysztof Kwiatkowski
Jacek Lebica
Marek Lepa
Zbigniew Madeja
Andrzej Mania
Tadeusz Marek
Mieczysław Miazga
Ryszard Michorowski
Władysław Miodunka
Maria Nowakowska
Aleksander Noworól
Jarosław Oliwa
Ewa Olszowska-Dej
Emil Orzechowski
Jacek Ostaszewski
Witold Pakuła
Anna Pecio
Piotr Petelenz
Ewa Pędracka-Kwaskowska
Andrzej Pikulski
Grażyna Prawelska-Skrzypek
Leonard Proniewicz
Tomasz Pyrcz
Marek Ratajczak
Jan Rokita
Kamil Rusek
Barbara Rys
Michał Seweryński
Roman Srzednicki
Marek Stankiewicz
Paweł Stańczyk
Jerzy Stelmach
Grażyna Stochel
Kazimierz Strzałka
Maria Szewczyk
Janusz Szklarzewicz
Jerzy Szwed
Marek Szymoński
Janusz Tomaszewski
Tadeusz Trzmiel
Andrzej Warczak
Tadeusz Włudyka
Marek Zaionc
Dorota Zaucha-Rybka

SYMBOL PAMIĘCI
12 maja 2018

W

dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego i szkolnictwa wyższego
w Polsce data 12 maja 1364 ma wymiar
szczególny. To właśnie wtedy król Kazimierz Wielki wystawił akt fundacyjny
powołujący do życia Studium Generale –
pierwszy polski uniwersytet.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, dla
upamiętnienia tego wydarzenia 12 maja
2018 w godzinach porannych w katedrze
na Wawelu władze rektorskie, studenci,
pracownicy i absolwenci UJ złożyli kwiaty
na sarkofagach wielkich dobroczyńców
Uniwersytetu: fundatora króla Kazimierza Wielkiego, odnowicielki Akademii

Delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego w katedrze na Wawelu; 12 maja 2018

świętej królowej Jadwigi i wykonawcy jej
testamentu króla Władysława Jagiełły. W ten
właśnie symboliczny sposób przedstawiciele
społeczności akademickiej UJ oddali hołd
trojgu władcom, których decyzje sprzed
ponad sześciu stuleci procentują do dziś.

RPM

Fot. Adam Koprowski

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak w rozmowie z proboszczem Parafii Archikatedralnej
księdzem Zdzisławem Sochackim; 12 maja 2018

– Spotykamy się dziś w katedrze, która
jest sercem naszej ojczyzny, aby złożyć
kwiaty, które są symbolem naszej pamięci.
Pochylamy się przed grobami naszych
założycieli, głęboko ufając, że potrafimy
kontynuować to wielkie dzieło, które oni
zapoczątkowali – mówił rektor UJ prof.
Wojciech Nowak.
Podczas spotkania prof. Franciszek
Ziejka opowiedział, jak doszło do ufundowania przez Kazimierza Wielkiego drzwi
do wawelskiej katedry. Było to związane
z konsekracją świątyni, która odbyła się
45 dni przed wystawieniem aktu fundacyjnego dla krakowskiej Uczelni. Konsekracji dokonał 28 marca 1364 arcybiskup
gnieźnieński Jarosław Bogoria-Skotnicki,
w obecności króla Kazimierza Wielkiego.
Dar króla dla Katedry był znakiem
zakończenia konfliktu między władcą
a biskupem krakowskim Bodzantą, otwierał
też drogę do wydania aktu fundacyjnego
Studium Generale.

W katedrze na Wawelu złożono kwiaty na sarkofagach wielkich dobroczyńców Uniwersytetu: króla Kazimierza Wielkiego,
świętej królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły
ALMA MATER nr 201
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Adam Koprowski

DZIEŃ OTWARTY
NA KAMPUSIE 600-LECIA ODNOWIENIA UJ

Sygnał do rozpoczęcia biegu BohateRun dał rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
strzelając z pistoletu startowego

12
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Anna Wojnar

Adam Koprowski

12 maja 2018, w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego, na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ przygotowano dla mieszkańców Krakowa liczne atrakcje. W przedsięwzięcie zaangażowały się wszystkie uniwersyteckie jednostki mające siedziby w tym rejonie miasta, udostępniając zwiedzającym
swoje budynki. W ramach Dnia Otwartego odbył się bieg charytatywny BohateRun, zorganizowany przez Stowarzyszenie „All In UJ”. Uczestnicy mieli do wyboru
dwie trasy, 5- lub 10-kilometrową, przebiegające przez teren uniwersyteckiego kampusu. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na trzy cele: Hospicjum
św. Łazarza, Fundację „Wyspy Szczęśliwe” oraz Fundację „Dar Serca”

Zakopanie kapsuły czasu przed budynkiem
Wydziału Chemii UJ

Adam Koprowski
Anna Wojnar

Adam Koprowski

Anna Wojnar

Warsztaty, prezentacje, quizy, pokazy chemiczne i fizyczne cieszyły się dużym powodzeniem, nie tylko wśród
najmłodszych uczestników. Nie zabrakło, na przykład, zajęć objaśniających ekstremalne warunki panujące
na dnie oceanów (ING UJ), wybuchu wulkanów przygotowanych przez uczestników konkursu oraz obserwacji
plam na Słońcu (przed budynkiem WFAiIS UJ)

Na terenach zielonych przy Wydziale Matematyki i Informatyki UJ odbył się piknik rodzinny, gdzie można było skosztować
dań z food trucków oraz odpocząć na leżakach w strefie relaksu. Dla najmłodszych przygotowano liczne gry i zabawy

Anna Wojnar

Multimedialna instalacja „Akcja
rotacja”, zaaranżowana w przestrzeni hali eksperymentalnej Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
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REGATY ÓSEMEK WIOŚLARSKICH
egaty Ósemek Wioślarskich o Puchar
JM Rektora UJ odbyły się 12 maja
2018 w zakolu Wisły, wzdłuż Bulwaru Podolskiego i Wołyńskiego. Już po raz piąty
na jednej z najpiękniejszych tras regatowych w Polsce do rywalizacji przystąpiły
osady kobiece i męskie, reprezentujące
Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę
Wrocławską, Akademię Górniczo-Hutniczą oraz Uniwersytet Jagielloński (w tym
drużyna z Collegium Medicum).
Wśród drużyn męskich najlepsi okazali
się zawodnicy reprezentujący Uniwersytet Jagielloński, zdobywając tym samym
Puchar Rektora UJ. Uzyskali oni także
najlepszy czas wśród wszystkich wyścigów – 2 minuty, 6 sekund i 10 setnych, za
co nagrodzeni zostali Pucharem Kanclerza
UJ. Drugie miejsce również wywalczyli
reprezentanci UJ – wioślarze z Collegium
Medicum.

Fot. Jerzy Sawicz

R

Zwycięska drużyna kobiet z AGH została nagrodzona Pucharem Sekretarza Generalnego AZS

W rywalizacji kobiet zwyciężyły zawodniczki z AGH, które zostały nagrodzone Pucharem Sekretarza Generalnego
AZS. Drugie miejsce zdobyły wioślarki
z UJ, z drużyny reprezentującej Collegium
Medicum.
Trenerami uniwersyteckich zawodników są Jarosław Szymczyk i Mariusz
Stańczuk. Do sukcesu jagiellońskich wioślarzy przyczyniła się także nowa łódź –
„Nawojka”. Wykonana w całości z karbonu, waży 96 kilogramów i jest światowej
klasy profesjonalną łodzią wioślarską.
Na zakończenie uniwersyteckich regat
wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe
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W rywalizacji mężczyzn wygrali zawodnicy
z Uniwersytetu Jagiellońskiego – pamiątkowe
zdjęcie drużyny z władzami UJ i trenerami

AWoj

Fot. Jerzy Sawicz

puchary, medale i dyplomy, które wręczali:
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor
UJ prof. Dorota Malec, zastępcy kanclerza
UJ Gerard Żychowicz i Marek Uliński
oraz prorektor AGH ds. kształcenia prof.
Anna Siwik i prezes AZS Kraków Marek
Szlachta.
W programie imprezy znalazły się
również atrakcje dla kibiców. Można było
sprawdzić swoją kondycję, podejmując
próbę przepłynięcia 654 metrów na stacjonarnych ergometrach wioślarskich.
Podczas wydarzenia prowadzona była
zbiórka funduszy na rzecz Hospicjum
św. Łazarza w Krakowie.

Zdobywczynie drugiego miejsca – wioślarki z Collegium Medicum

Drugie miejsce wśród osad męskich również wywalczyli reprezentanci UJ – wioślarze z Collegium Medicum

Regaty Ósemek Wioślarskich o Puchar JM Rektora UJ odbywają się w zakolu Wisły, wzdłuż Bulwaru Podolskiego i Wołyńskiego
ALMA MATER nr 201
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okazji Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego 12 maja 2018 na dziedzińcu Collegium Maius odbył się koncert
zespołów artystycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Słowianki”, chórów akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Orkiestry
Kameralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
„All In Orchestra”.
Na początek Chór Akademicki UJ
Camerata Jagellonica oraz Zespół Pieśni
i Tańca UJ „Słowianki” pod dyrekcją Anity
Pyrek-Nąckiewicz wykonali wspólnie
pieśń Gaudeamus igitur.
Następnie publiczności zaprezentowała się Orkiestra Kameralna Uniwersytetu
Jagiellońskiego „All In Orchestra”. W jej
repertuarze znalazły się: Summertime
z opery Porgy and Bess autorstwa Geor-

Z
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Powitanie publiczności przez rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka

ge’a Gershwina, Sospiri op. 70 Edwarda
Elgara oraz walc z filmu Ziemia obiecana

Krakowiak we wspólnym wykonaniu
Zespołu
ALMA MATER
nr 201Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”
oraz Chóru Akademickiego UJ
Camerata Jagellonica

Andrzeja Wajdy, skomponowany przez
Wojciecha Kilara. Warto nadmienić,
że był to pierwszy tego rodzaju występ
najmłodszego uniwersyteckiego zespołu
artystycznego, który zwieńczył ponadpółroczny okres licznych prób oraz wcześniejszy nabór do orkiestry. All In Orchestra
kierowana jest przez Justynę Kwarcińską,
opiekunem artystycznym jest Aleksandra
Buczyńska. Projekt powstał z inicjatywy
Stowarzyszenia „All In UJ” działającego
przy Uniwersytecie od sześciu lat.
Kolejnym punktem programu był
występ chórów akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego: Chóru Camerata
Jagellonica (mieszanego), Żeńskiego
Chóru Akademickiego oraz Krakowskiego
Chóru Akademickiego (chóru męskiego).
Publiczność miała także okazję usłyszeć
dwa utwory w wykonaniu składów ka-

Fot. Anna Wojnar

KONCERT ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

meralnych przygotowanych przez Anitę
Pyrek-Nąckiewicz i Łukasza Lelka. Dyrygował Janusz Wierzgacz. W pierwszej
części zaprezentowana została muzyka
chóralna a capella Stanisława Wiechowicza – dyrygenta, profesora Państwowej
Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie
(obecnej Akademii Muzycznej), którego
55. rocznica śmierci przypadła właśnie
w dniu koncertu. Drugą część wypełniła anglojęzyczna muzyka popularna
w artystycznych opracowaniach na chór
z towarzyszeniem fortepianu, przy którym
zasiadł Marek Pawełek, i z udziałem kontrabasisty Michała Braszaka. W partiach
solowych wystąpili: Paulina Durasiewicz,

Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica pod dyrekcją Janusza Wierzgacza

Dyrygentka All In Orchestra Justyna Kwarcińska

Wspólny występ Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki” oraz Chóru Akademickiego UJ
Camerata Jagellonica

Ne stoj Done Donke – w solowym wykonaniu Sebastiana Wielosza. Publiczność
została porwana żywiołowym pokazem
tańców bułgarskich – raczenicy i dżinowska. Zaprezentowana została również

Fot. Anna Wojnar

Weronika Pacholec i Sebastian Brejnak.
Na zakończenie tej części koncertu Chór
Camerata Jagellonica oraz Zespół Pieśni
i Tańca „Słowianki” pod dyrekcją Janusza
Wierzgacza wykonali wspólnie utwór
Goodnight Sweetheart, w którym jako soliści zaprezentowali się Paulina Durasiewicz
i Radosław Mazgaj.
Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”
przedstawił repertuar bałkański. Nie zabrakło pieśni bułgarskich i macedońskich, jak
Jordanka – w wykonaniu Justyny Płanety,
Oksany Bajus i Sebastiana Wielosza, czy

pieśń Cyganów macedońskich Čajurije
Šuharije, śpiewana przez Julię Onyszkanycz. Utwór ten wrócił do repertuaru
Słowianek po ponad dwudziestu latach.
Za przygotowanie taneczne zespołu odpowiadali Anna Gryszun i Łukasz
Neter, wokalne – Anita Pyrek-Nąckiewicz, zaś za przygotowanie kapeli – Łukasz Cebula.
Koncert zwieńczył Krakowiak, wykonany wspólnie
przez Zespół Pieśni i Tańca UJ
„Słowianki” oraz Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica.

Marta Wolff-Zdzienicka

Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”

Filip Moszner

Chór Akademicki UJ
Camerata Jagellonica

Tomasz Pytko

Stowarzyszenie „All In UJ”
Zakończenie koncertu – od prawej:
Marta Wolff-Zdzienicka, Justyna Kwarcińska,
Aleksandra Buczyńska, Anita Pyrek-Nąckiewicz,
Anna Gryszun, Janusz Wierzgacz, Tomasz Pytko,
Marek Pawełek, Filip Moszner
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NIECODZIENNA WYSTAWA NA PLANTACH
I W ZAUŁKU ESTREICHERA COLLEGIUM MAIUS

Fot. Anna Wojnar

Fotografie obiektów znajdujących się na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego – jednego
z najnowocześniejszych kompleksów naukowo-dydaktycznych w Polsce, wyposażonego w najwyższej jakości aparaturę, można było oglądać na wystawie plenerowej zorganizowanej od 10 do 13 maja 2018 na krakowskich Plantach
(na odcinku między Collegium Novum a ulicą św. Anny), a od 14 do 30 maja w Zaułku Estreichera Collegium Maius.
Autorami zdjęć zaprezentowanych na 30 planszach byli: Konrad K. Pollesch, Tadeusz Skarbek, Anna Wojnar,
Paweł Kozioł, Bogumił Krużel, Paweł Jarzębiński, Andrzej Pikulski oraz Filip Radwański. Projekt mapy wykonała firma
Poligraf z Krakowa.

Otwarcie wystawy prezentującej Kampus 600-lecia Odnowienia UJ, w której uczestniczyło grono pracowników Uczelni, odbyło się 10 maja 2018;
przecięcia wstęgi dokonał rektor UJ prof. Wojciech Nowak
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Jerzy Sawicz

Wystawa prezentująca Kampus 600-lecia Odnowienia UJ cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających, wśród których nie zabrakło prorektor UJ
prof. Doroty Malec, kanclerz UJ Moniki Harpuli, kwestor UJ Teresy Kapci oraz rektora UJ w latach 1999–2005 prof. Franciszka Ziejki

Fot. Anna Wojnar

Wystawę otworzył rektor UJ prof. Wojciech Nowak w asyście prorektorów prof.prof. Doroty Malec, Jacka Popiela i Armena
Edigariana. W wydarzeniu uczestniczyli także kanclerz UJ Monika Harpula, kwestor UJ Teresa Kapcia, rektor UJ w latach
1999–2005 prof. Franciszek Ziejka oraz grono pracowników Uczelni.
Spacerujący Plantami i odwiedzający Zaułek Estreichera Collegium Maius, oglądając wystawę, przygotowaną w wersji polsko-angielskiej, mogli zobaczyć wszystkie obiekty wybudowane w ciągu 20 lat na oddalonym o około cztery kilometry od
centrum Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ. Wzrok przyciągały fotografie kompleksu z lotu ptaka, a także zdjęcia poszczególnych budynków, w których swoje siedziby mają wszystkie wydziały nauk ścisłych i przyrodniczych UJ. Na planszach
wyeksponowane zostały także znajdujące się na tym terenie obiekty będące siedzibami sztandarowych jednostek pozai międzywydziałowych Uniwersytetu: Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI), Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB),
Centrum Edukacji Przyrodniczej (CEP), Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Jagiellońskie
Centrum Rozwoju Leków (JCET) czy Centrum Transferu Technologii CITTRU.
Kuratorem ekspozycji, którą w październiku będzie można oglądać także na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ, jest
Tadeusz Skarbek. Tekst z języka polskiego na język angielski przetłumaczyła dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa. Projekt graficzny
wystawy wykonała firma meetART – Wioletta Mitura.
Wystawa zorganizowana została w ramach obchodów Święta UJ, które w tym roku połączone zostało z symbolicznym
otwarciem nowego gmachu Wydziału Chemii i stanowiło jednocześnie oficjalne zakończenie budowy całego kompleksu
w ramach Programu Wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ”.
RPM
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Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Zaułku Estreichera Collegium Maius

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI i UNIWERSYTET WARSZAWSKI
NA PIERWSZYM MIEJSCU!
niwersytet Jagielloński ex aequo
z Uniwersytetem Warszawskim wygrał
19. edycję najstarszego i najbardziej prestiżowego rankingu uczelni akademickich
w Polsce, który przygotowuje Fundacja
Edukacyjna „Perspektywy”. To drugi raz
z rzędu i trzeci w historii, gdy te dwie uczelnie wspólnie zajęły pierwsze miejsce. Liderzy rankingu o kilka punktów powiększyli
przewagę nad sklasyfikowaną ponownie na
trzecim miejscu Politechniką Warszawską.
Spośród siedmiu głównych grup kryteriów tego rankingu Uniwersytet Jagielloński wygrał w dwóch: nasza Uczelnia cieszy
się największym prestiżem oraz posiada
największy potencjał naukowy w kraju.
W dwóch kolejnych został sklasyfikowany
na trzecim miejscu: w kryterium absolwent
na rynku pracy oraz pod względem efektywności naukowej.
Uniwersytet Warszawski jest liderem
efektywności naukowej, drugie miejsce
zajął pod względem prestiżu i w kategorii
absolwent na rynku pracy, a trzecie w zakresie potencjału naukowego.
Ważnym osiągnięciem Uniwersytetu
Jagiellońskiego był znaczny awans ‒ z 14. na
8. miejsce, w kryteriach oceniających innowacyjność uczelni. Dzięki temu wyprzeReprezentanci najlepszych uczelni w Polsce
podczas finału XIX Rankingu Szkół Wyższych
„Perspektywy”; Centralna Biblioteka Rolnicza
w Warszawie, 29 maja 2018
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Fot. Krzysztof Wojciewski

U

W pierwszym rzędzie od prawej: rektor UJ prof. Wojciech Nowak i prorektor ds. rozwoju UW
prof. Anna Giza-Poleszczuk

dził pod względem innowacyjności Uniwersytet Warszawski, który zajął 17. miejsce w tej sferze aktywności.
Naturalną koleją rzeczy także wśród
uniwersytetów Uniwersytet Jagielloński
zajął pierwsze miejsce ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim. Z kolei Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
utrzymał pierwsze miejsce wśród uczelni

medycznych. Jednak w tym roku został
sklasyfikowany ex aequo z Gdańskim
Uniwersytetem Medycznym.
Nasilająca się rywalizacja uczelni
i wzrost aktywności wielu z nich spowodował, że także na dalszych miejscach często
klasyfikowano więcej niż jedną uczelnię.
Na przykład, 9. miejsce zajęły wspólnie
Politechnika Gdańska i Politechnika

Śląska, ta ostatnia uczelnia odnotowała największy awans wśród
uczelni publicznych w Rankingu
Uczelni Akademickich.
W Rankingu Kierunków Studiów „Perspektywy” 2018, który
objął 68 kierunków 14 kierunków studiów prowadzonych na
wydziałach UJ: administracja,
prawo, chemia, biotechnologia,
biologia, ochrona środowiska,
dietetyka, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo,
zdrowie publiczne, położnictwo,
analityka medyczna i kosmetologia zajęło 1. miejsce. Kolejne
11 kierunków zajęło 2., a osiem
3. miejsce.
Uroczyste ogłoszenie wyników
rankingów i wręczenie dyplomów
odbyło się w Centralnej Bibliotece
Rolniczej w Warszawie 29 maja
2018.

Leszek Śliwa

Krzysztof Wojciewski

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania UJ

Rektorzy uczelni, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach rankingu; Warszawa, 29 maja 2018

Pamiątkowe zdjęcie rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka i dziekanów
nagrodzonych w rankingu wydziałów UJ; Warszawa, 29 maja 2018

AWANS W QS WORLD UNIVERISTY RANKING
6 czerwca 2018 ogłoszone zostały wyniki tegorocznej edycji QS World University Ranking – jednego z dwóch rankingów
globalnych tworzonych w Wielkiej Brytanii. Uniwersytet Jagielloński awansował w porównaniu do ubiegłorocznej edycji
z przedziału 461.–470. na 411. miejsce. O kilka miejsc wyprzedza go Uniwersytet Warszawski, który również awansował
– z przedziału 411.–420. na 394. miejsce w świecie. Spośród kolejnych 12 polskich uczelni, które uwzględnione zostały
w tym rankingu, Politechnikę Warszawską sklasyfikowano w przedziale 601.–650., a pozostałe w przedziale 801.–1000.
Liderem tego rankingu jest Massachusetts Institute of Technology przed Standford University i Harvard University. Wśród
europejskich uczelni czołówkę tworzą University Oxford przed University Cambridge I ETH Zurich – Swiss Federal Institute
ALMA MATER nr 201
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NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM GOŚCILI

21 maja wizytę na Uniwersytecie Jagiellońskim złożył Muhammad Mahfuzuar Rahman, ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu. Dyplomatę przyjął
w Collegium Novum rektor UJ prof. Wojciech Nowak. W spotkaniu wzięli również udział, między innymi, pierwszy sekretarz ambasady Barikul Islam, pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek oraz kierownik Zakładu Azji Południowej UJ dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś

Fot. Adam Koprowski

28 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim gościł rektor Narodowego Uniwersytetu Autonomicznego Meksyku (UNAM) dr Enrique Graue Wiechers wraz
z małżonką Mercedes Hernández. Towarzyszył im attaché ds. kulturalnych Ambasady Meksyku w Polsce Irwin Genaro Salazar Vega. Delegację przyjął
w Collegium Novum rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak. Ze strony UJ w spotkaniu wzięli udział również: prorektor prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik rektora ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek oraz dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych prof. Radosław Rybkowski

26 kwietnia Uniwersytet Jagielloński odwiedziła delegacja z Rumunii na czele z burmistrzem miasta Jassy Mihaiem Chiricą i ambasadorem Rumunii w Polsce
JE Ovidiu Drangą. Gościa przyjęła w Collegium Novum prorektor UJ prof. Dorota Malec. W spotkaniu wzięła udział również kierownik Działu Współpracy
Międzynarodowej Dorota Maciejowska
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MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM
W EMIRACIE SZARDŻY

Audiencja u władcy Szardży
doktora Sultana Al Qasimi

D

Delegacja UJ przed pałacem Dar ath-Thaqafa
Fot. Z archiwum Instytutu Orientalistyki UJ

elegacja Katedry Arabistyki Instytutu
Orientalistyki Wydziału Filologicznego UJ, której przewodniczył rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, w dniach 22–28 kwietnia
2018 gościła w Emiracie Szardży na
zaproszenie władcy Szardży Szejka doktora Sultana ibn Muhammada Al Qasimi.
Celem wizyty było pogłębienie współpracy między ośrodkami naukowymi obu
krajów. Głównymi punktami programu
delegacji były sympozjum naukowe zatytułowane Dialog cywilizacji i zbliżenie
między narodami. Rola kultury arabskiej
w Polsce, zorganizowane przez Departament Kultury Szardży w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich, oraz oficjalne spotkanie z władcą Szardży.
Położona na Półwyspie Arabskim nad
Zatoką Perską Szardża jest trzecim co do
wielkości emiratem ZEA. Miasto Szardża,
stolica emiratu, było historycznie jedną
z najważniejszych aglomeracji w regionie. Obecnie uznawane jest za kulturalne
centrum federacji. Co roku odbywa się
tam wiele światowej klasy imprez, na
przykład Międzynarodowe Targi Książki
(największe i najstarsze wydarzenie tego
typu w regionie), Festiwal Książki Dziecięcej, Biennale Sztuki, Dni Dziedzictwa
Szardży oraz liczne przeglądy teatralne.
Szardża to jednak przede wszystkim ważny ośrodek naukowy. Swoją siedzibę mają
tu Uniwersytet Amerykański, Akademia
Języka Arabskiego, Centrum UNESCO
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W Muzeum Darah

Jego Wysokości oficjalne podziękowania
za zaproszenie i umożliwienie pracownikom i studentom Instytutu Arabistyki zapoznania się z szerokim dorobkiem kulturowym regionu Szardży. Władca Szardży
doktor Sultan Al Qasimi w serdecznych
słowach wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę, deklarując jednocześnie
swoją obecność na obchodach 100-lecia
Instytutu Orientalistyki, które odbędą się
w dniach 14–16 października 2019 na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Następnie rektor prof. Wojciech Nowak, dziekan Wydziału Filologicznego
prof. Elżbieta Górska oraz dyrektor Instytutu Orientalistyki prof. Barbara Michalak-Pikulska złożyli wizytę w Akademii
Języka Arabskiego.
Przedstawiciele Katedry Arabistyki
gościli również na Uniwersytecie Szardża, gdzie zostali przyjęci przez rektora,
a następnie zwiedzili budynek uczelni,
w tym otwartą w 2012 nowoczesną bibliotekę uniwersytecką. Ponadto zapoznali się
z historią i bieżącą działalnością naukowo-dydaktyczną placówki.
Fot. Z archiwum Instytutu Orientalistyki UJ

oraz wiele specjalistycznych instytutów
i szkół wyższych.
Dbałość o rozwój nauki – z zachowaniem dziedzictwa i kultury regionu – to
jeden z priorytetów polityki panującego
od 1972 roku władcy Szardży doktora Sultana Al Qasimi, który jest pomysłodawcą
i propagatorem wielu ważnych inicjatyw
krajowych i międzynarodowych.
Ufundowany przez władcę Szardży,
otwarty w roku 1997 Uniwersytet w Szardży jest jednym z wiodących ośrodków
naukowych w regionie Zatoki Perskiej. Obecnie oferuje łącznie 80 programów studiów,
w tym 51 studiów licencjackich, 15 magisterskich i 4 doktoranckie. Uniwersytet posiada
pełną licencję, a wszystkie jego programy są
akredytowane przez Komisję Akredytacyjną
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań
Naukowych w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Wiele kierunków posiada także
akredytację międzynarodową.
Przebywająca na zaproszenie władcy Szardży doktora Sultana Al Qasimi
delegacja pracowników i studentów
Katedry Arabistyki wzięła udział w organizowanym przez Departament Kultury
Szardży sympozjum naukowym Dialog
cywilizacji i zbliżenie między narodami.
Rola kultury arabskiej w Polsce. Sympozjum odbyło się w ramach jednej z międzynarodowych imprez propagujących
rozwój języka arabskiego oraz przyznania
nagród za arabską kreatywność literacką. W programie znalazły się referaty
dr Agnieszki Pałki-Lasek, dr hab. Iwony
Król, dr. Sebastiana Gadomskiego oraz
prof. Barbary Michalak-Pikulskiej.
Podczas oficjalnej audiencji
u władcy Szardży doktora Sultana Al
Qasimi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak podkreślił
znaczącą rolę współpracy kulturalno-naukowej Europy ze światem arabskim.
Dyrektor Instytutu Orientalistyki prof.
Barbara Michalak-Pikulska złożyła na ręce
Rozmowa rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego
z władcą Szardży

W trakcie pobytu w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich członkowie delegacji mieli także okazję uczestniczyć
w uroczystości rozdania nagród w dziedzinie arabskiej kreatywności literackiej
oraz w imprezach towarzyszących –
wieczorkach poetyckich i prozatorskich,
podczas których laureaci poszczególnych
kategorii zaprezentowali fragmenty własnej twórczości literackiej. Odwiedzili
również instytucje kulturalne: Muzeum
Kaligrafii, prezentujące wielowiekowe
dziedzictwo arabskiej sztuki piśmienniczej, oraz usytuowane w najstarszej,
historycznej części miasta Muzeum Cywilizacji Islamu, mieszczące się w gmachu tradycyjnego suku – krytego bazaru.
W muzeum zgromadzono ponad 5 tysięcy
eksponatów z całego świata, a wystawę
artefaktów uzupełniają multimedialne
galerie tematyczne o charakterze popularnonaukowym. Zwiedzający zwrócili uwagę na polski akcent wystawy –
fotografię tatarskiego meczetu w Kruszynianach na Podlasiu.
Spotkanie z językiem i kulturą arabską uzupełniały warsztaty językowe dla
biorących udział w delegacji studentów
arabistyki.
Relację z całej wizyty i konferencji
transmitowała telewizja emiracka w Szardży. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Wojciech Nowak oraz dyrektor
Instytutu Orientalistyki prof. Barbara
Michalak-Pikulska byli również gośćmi
programu telewizyjnego Amasi.

Agnieszka Pałka-Lasek

Instytut Orientalistyki UJ
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CHEMIA NA RYNKU

Układ okresowy pierwiastków chemicznych na Rynku Głównym w Krakowie

maja 2018 na płycie Rynku Głównego w Krakowie powstał wyjątkowy
rysunek, przedstawiający układ okresowy
118 pierwiastków chemicznych. Przedsięwzięcie zorganizowała Wydziałowa Rada
Samorządu Studentów Wydziału Chemii
UJ przy współpracy z miastem Kraków oraz
Grupą Azoty SA. Pierwszy symbol – Au,
oznaczający złoto – namalowali wspólnie:
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektorzy UJ prof. Armen Edigarian i prof. Dorota
Malec oraz kanclerz UJ Monika Harpula.
Układ okresowy pierwiastków rysowali także studenci Wydziału Chemii, uczniowie krakowskich szkół – w tym Szkoły
Podstawowej Zakonu Pijarów, Zespołu
Szkół Chemicznych oraz Zespołu Szkół
Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki
Wodnej, a także mieszkańcy Krakowa
i turyści. Krakowska tablica Mendelejewa
zajęła powierzchnię 4500 metrów kwadratowych (prostokąt o wymiarach 90 na
50 metrów). Do jej przygotowania zużyto
50 kilogramów kredy w trzech kolorach –
białym, żółtym i niebieskim, a w tworzenie dzieła było zaangażowanych ponad
200 osób. Pomysłodawcą i głównym organizatorem akcji był Marek Skiba, student
ochrony środowiska na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Był to największy układ
pierwiastków chemicznych w Polsce.
Wcześniej rekord należał do studentów
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy stworzyli tablicę o wymiarach
10 na 13 metrów.

Wr

W realizacji projektu wzięli udział przedstawiciele władz UJ

Fot. Adam Koprowski

10

Pierwszy symbol – Au, oznaczający złoto – namalowali wspólnie: rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
prorektorzy UJ prof. Armen Edigarian i prof. Dorota Malec oraz kanclerz UJ Monika Harpula.
W sumie w tworzenie rysunku było zaangażowanych ponad 200 osób
ALMA MATER nr 201
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UNIWERSYTET U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI
Konferencja naukowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej studentom UJ
poległym w latach 1914–1921;
aula Collegium Novum, 5 grudnia 1925

sytuacji politycznej panującej 100 lat
temu w autonomicznej Galicji,
o zróżnicowaniu poglądów kadry uniwersyteckiej, a także o roli profesorów,
studentów i absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, którzy aktywnie włączyli się w budowę niepodległego państwa polskiego, dyskutowano podczas
konferencji naukowej zorganizowanej
8 maja 2018 w auli Collegium Novum
z okazji stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
W atmosferę historycznej refleksji
wprowadził licznie zgromadzonych
uczestników przedsięwzięcia Chór
Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica premierowym wykonaniem pieśni1 Brygada
Żelazna, Karpacka oraz Odwiedziny
w Mołotkowie autorstwa Bogusława
Szula2, studenta medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, żołnierza i oficera
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Fot. Archiwum UJ

O

Górna część drzewca sztandarowego UJ,
autor Franciszek Kopaczyński; 1921

Legionów oraz armii generała Hallera,
autora i zbieracza pieśni legionowych.
Konferencję zatytułowaną Uniwersytet u progu niepodległości otworzył
rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Wzięli
w niej udział przedstawiciele władz miasta i regionu, korpusu dyplomatycznego,
instytucji naukowych, rektorzy uczelni
Krakowa i Małopolski, duchowieństwa,
jednostek Wojska Polskiego, nie zabrakło rektora UJ w latach 1999–2015 prof.
Franciszka Ziejki, a także prorektorów,
dziekanów poszczególnych wydziałów,
członków Senatu, członków Konwentu
Godności Honorowych, kanclerzy i kwestorów, pracowników oraz studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele
i uczniowie krakowskich liceów: V, XLII
oraz III Społecznego LO.
Rektor UJ w swoim wystąpieniu
nakreślił sytuację, jaka panowała na Uni-

wersytecie Jagiellońskim sto lat temu. Przypominał, że w roku akademickim 1918/1919
na czterech wydziałach Uniwersytetu:
Teologicznym, Prawniczym. Lekarskim
oraz Filozoficznym, kształciło się ogółem
3860 studentów – 3159 mężczyzn i zaledwie
701 kobiet, które nie studiowały wówczas na
Wydziale Teologii oraz, do roku 1919/1920,
także na Wydziale Prawa. Pracowników
było natomiast około 600, z czego połowę
stanowili pracownicy naukowi.
– 31 października 1918, podczas
posiedzenia Senatu UJ ówczesny rektor
ksiądz Maciej Sieniatycki przedłożył wniosek, będący jedynym punktem porządku
obrad, w sprawie uznania za władzę

i absolwentów w reaktywację
działalności Uniwersytetu Warszawskiego opowiadał rektor
UJ w latach 1999–2005 prof.
Franciszek Ziejka (tekst na
s. 37–41). Historyk czasów
najnowszych, badacz dziejów
Krakowa prof. Andrzej Chwalba
mówił o losach Uniwersytetu
w latach 1914–1918 (skrócona
wersja tekstu na s. 30–31), natomiast polityczne postawy profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego u progu niepodległości
przedstawił dr hab. Przemysław
M. Żukowski (tekst na s. 32–36).

Uczestnicy konferencji, od lewej: były rektor UJ prof. Franciszek Ziejka oraz prorektorzy UJ: prof.prof. Jacek Popiel, Dorota Malec, Stanisław Kistryn, Armen Edigarian

Nie zabrakło rektorów uczelni Krakowa i Małopolski, przedstawicieli władz
miasta i regionu, korpusu dyplomatycznego oraz społeczności akademickiej UJ

W przerwie konferencji oddano hołd
wychowankom Uniwersytetu Jagiellońskiego poległym w latach 1914–1921,
składając kwiaty przed poświęconą im
tablicą pamiątkową, wmurowaną w holu
na drugim piętrze Collegium Novum.

O powstaniu tej tablicy i jej losach opowiedziała prorektor UJ prof. Dorota Malec,
przypominając, że pomysł uczczenia przez
Uczelnię studentów poległych w walce
o niepodległość pojawił się tuż po ustaniu
działań wojennych. Pod koniec roku aka-

Fot. Anna Wojnar

zwierzchnią nad Uniwersytetem rządu
polskiego w Warszawie. Skutkiem tego
Senat Akademicki przyjął jednomyślnie
ważną uchwałę (skan tego dokumentu na
s. 35), która następnie została przesłana
do Warszawy i przyjęta z radością przez
ówczesny rząd. Był to akt
nie tylko ogromnej wagi, ale
także wielkiej odwagi i roztropności. W taki oto sposób
posiedzenie Senatu UJ rozpoczęło się na uniwersytecie
cesarsko-królewskim, a zakończyło na uniwersytecie
polskim – podkreślił rektor
UJ prof. Wojciech Nowak.
Podczas pierwszej sesji,
którą poprowadziła prorektor
UJ ds. rozwoju prof. Dorota
Malec, uczestnicy konferencji wysłuchali trzech wykładów. O roli Uniwersytetu Jagiellońskiego i zaangażowaniu krakowskich profesorów

Zgromadzonych gości powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak;
Collegium Novum, 8 maja 2018

W przerwie konferencji złożono kwiaty przed tablicą
ALMA pamiątkową
MATER nr 201
wmurowaną w holu na drugim piętrze Collegium Novum.
O powstaniu tej tablicy i jej losach opowiedziała prorektor UJ prof. Dorota Malec
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Tablica pamiątkowa poświęcona wychowankom Uniwersytetu Jagiellońskiego poległym w latach 1914–1921,
umieszczona w holu na drugim piętrze Collegium Novum

demickiego 1920/1921 rektor UJ prof.
Stanisław Estreicher podjął decyzję o powołaniu odpowiedniej komisji, mającej
zająć się sprawą. Pierwsze zebranie powstałego w tym celu „Komitetu uczczenia
poległych akademików w Krakowie”
odbyło się (zgodnie z zachowaną księgą
protokołów) 23 marca 1922 w kancelarii rektora UJ prof. Juliana Ignacego
Nowaka. Celem Komitetu było zebranie
materiałów do publikacji Złotej Księgi
Krakowskiej Młodzieży Akademickiej
z informacjami o poległych, względnie
zaginionych, studentach od momentu
wybuchu wojny aż do roku 1921. – Realizacja idei zakrojona była na szeroką
skalę. O poparcie działań Komitetu i przy
sporządzaniu listy poległych rektor UJ
wystąpił do ówczesnego ministra spraw
wojskowych Kazimierza Sosnkowskiego,
a także szefa Sztabu Generalnego Władysława Sikorskiego, dowódcy Krakowskiego Okręgu Generalnego Aleksandra
Osińskiego, szefa Archiwum Ministerstwa
Spraw Wojskowych Bronisława Pawłowskiego oraz wychowanków Jagiellońskiej
Wszechnicy, uczestników działań wojennych i równocześnie dokumentujących te
wydarzenia: Wacława Tokarza i Józefa
Aleksandra Teslara. Apel o zgłaszanie
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nazwisk wystosowano też do młodzieży
akademickiej i wszystkich działających
formalnie na Uniwersytecie stowarzyszeń. O przesyłanie danych apelowano
do rodzin poległych za pośrednictwem
ogłoszeń w prasie. Równolegle prowadzono zbiórkę funduszy na tablicę. Składki
na ten cel złożyli wszyscy profesorowie,
docenci i pomocniczy pracownicy naukowi UJ – mówiła prorektor Dorota Malec.
Projekt tablicy przygotował architekt

Bogdan Treter, a jej wykonaniem zajęła
się firma krakowska Henryka Waldyna.
– Kryterium zakładające, że na tablicy
mogą być umieszczone nazwiska tylko poległych studentów, absolwentów i asystentów,
którzy wstępując do wojska, nie ukończyli
Uniwersytetu, nie do końca zostało spełnione
– zaznaczyła prorektor.
Ostatecznie, na tablicy umieszczono 218
nazwisk studentów poległych na wszystkich
frontach walk w latach 1914–1921.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1918–1919

Za zgodą Senatu Akademickiego UJ
tablicę wmurowano na jednej ze ścian auli
Collegium Novum. Uroczyste odsłonięcie,
poprzedzone mszą św. w kolegiacie św.
Anny, odbyło się 5 grudnia 1925. Podczas
drugiej wojny światowej tablica została
usunięta z auli przez Niemców. Przetrwała na
dziedzińcu obecnego Ogrodu Profesorskiego, skąd 11 listopada 1981, podczas kadencji
rektora Józefa Andrzeja Gierowskiego,
powróciła do Collegium Novum, jednak już
nie do auli, ale do holu na drugim piętrze.
W ramach drugiej sesji, poprowadzonej
przez prorektora UJ ds. polityki kadrowej
i finansowej prof. Jacka Popiela, wykłady
wygłosili: prorektor UJ Dorota Malec, która
mówiła o udziale profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w tworzeniu prawa

Otwarcie okolicznościowej wystawy przygotowanej przez pracowników Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w holu Collegium Novum. Przemawia kurator wystawy Grażyna Grzechnik-Correale

II Rzeczpospolitej, oraz dr hab. Zdzisław
Zblewski, który swoje wystąpienie zatytułował Uniwersytet Jagielloński wobec idei
niepodległości Polski po drugiej wojnie
światowej.
Uczestnicy konferencji mieli także
możliwość obejrzenia skróconej wersji
filmu powstałego w 2008 roku w Oddziale
Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum
UJ, zatytułowanego Zanim zasadzono
Dąb Wolności, autorstwa Bogusława
Sławińskiego.
Ostatnim punktem uroczystości było
otwarcie okolicznościowej wystawy przygotowanej przez pracowników Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego z Jackiem
Kumańskim, Januszem Koziną, Januszem
Kapikiem i kurator wystawy Grażyną
Grzechnik-Correale na czele. Ekspozycję,
składającą się z 18 plansz prezentujących
dokumenty i archiwalne zdjęcia ukazujące, między innymi, studentki, studentów
i wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego walczących na frontach pierwszej
wojny światowej, działalność Wydziału
Lekarskiego UJ i kolumn sanitarnych,
życie codzienne Batalionu Akademickiego
– można było oglądać w holu Collegium
Novum do 14 maja 2018. Obecnie wystawa
prezentowana jest w Zaułku Estreichera
Collegium Maius, gdzie będzie dostępna
dla zwiedzających do 11 listopada 2018.

Rita Pagacz-Moczarska
1

2

Ekspozycję, składającą się z 18 plansz prezentujących dokumenty i archiwalne zdjęcia ukazujące,
między innymi, studentki, studentów i wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego walczących na frontach pierwszej wojny światowej, w holu Collegium Novum można było oglądać do 14 maja 2018

Pieśni te pochodzą z antologii w opracowaniu Adama Rolińskiego.
Bolesław Szul studia medyczne rozpoczął w roku akademickim 1913/1914 (otrzymał stypendium Samuela Głowińskiego), przerwał je wybuch wojny. Studiów nie ukończył, choć na Uczelnię powracał, zapisując się ponownie
w latach 1917/1918–1918/1919. Zginął 27 lub 30 maja 1920
podczas wojny polsko-bolszewickiej pod Czetwertynówką.
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UNIWERSYTET CZASÓW WIELKIEJ WOJNY
1914–1918
ojna dotarła do Krakowa w pierwszych dniach sierpnia 1914 roku.
Władzę w państwie austro-węgierskim
przejęło wojsko. Zaprowadzono stan
wojenny. Wprowadzono cenzurę wojskową. Prasa zaczęła zamieszczać
kontrolowane i z reguły nieprawdziwe komunikaty wojenne. Listy nie
mogły być zaklejane, zawieszono
możliwość korzystania z telefonów
i telegrafów, utrudniono przemieszczanie się w ramach państwa. Zakazano
organizowania manifestacji i strajków
w tym akademickich. Wiele organizacji
i stowarzyszeń zostało zawieszonych
lub zamkniętych. Niektórzy studenci
zostali zmobilizowani, podobnie jak
i pracownicy, zwłaszcza medycy. Ponad
600 studentów wstąpiło do Legionów
Polskich. W większości byli poddanymi
cara Mikołaja II. Wraz z Piłsudskim
rozpoczęli wojnę o niepodległą Polskę.
Wojna przybrała niepomyślny
przebieg dla ck monarchii. Jej wojska
stale się cofały. Lawinowo rosła liczba
rannych i chorych. Gmachy uniwersyteckie, w tym Collegium Maius, Collegium
Novum, Collegium Witkowskiego, zostały zamienione na szpitale. W Collegium
Novum zamknięto aulę, w której zgromadzono ławy i krzesła z sal dydaktycznych.
Uniwersytetowi pozostawiono jedynie korytarz rektorski z Salą Senacką, w której
spotykali się dziekani. Ówczesny rektor
UJ prof. Kazimierz Kostanecki przyjmował interesantów przez godzinę dziennie,
między 12 a 13, albo w swoim gabinecie,
albo w gabinecie w pałacu Pusłowskich,
gdzie miał wynajęte pokoje. W październiku 1914 nie wznowiono zajęć dydaktycznych, nie tylko dlatego, że sale były
zajęte przez wojsko, ale ze względu na
zagrożenie ze strony armii rosyjskich,
które w końcu listopada zbliżały się do
miasta. Władze uniwersyteckie obawiały
się skutków ewentualnego ostrzeliwania
Krakowa, dlatego na historycznych gma-
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Biblioteka Jagiellońska, która
miała swoją siedzibę w Collegium
Maius, stopniowo udostępniała zbiory
zainteresowanym. Wypożyczalnia, ze
względu na obawy co do losu wypożyczonych książek, została na czas
wojny jednak zamknięta. Na książkę
do czytelni czekało się nawet dwa–trzy
dni, gdyż brakowało pracowników,
którzy zostali zmobilizowani do armii.
Stopniowo na Uczelnię wracali
studenci. Jedni bezpośrednio z frontów
działań wojennych, inni z różnych
miast Galicji, nie wszyscy bowiem
zostali zmobilizowani. Uniwersytet
powrócił do pięknej tradycji organizowania w Collegium Novum oraz poza
uniwersytetem wykładów powszechnych dla ludności. Uczestnicy płacili
za wejściówki 20, a później 30 halerzy.
Mimo biedy i wojennych zmartwień
na wykładach gościło nawet 150–200
osób. Tematyka wykładów była stosowna do historycznej chwili: o zapobieganiu zakażeniom, o profilaktyce,
higienie, zachowaniu czystości, o kuchni
wojennej, a nawet wojennej modzie. Nie
brakowało wykładów z zakresu historii
Polski i o polskich nadziejach niepodległościowych. Wśród wykładowców,
między innymi, Napoleon Cybulski,
Franciszek Bujak, Wacław Tokarz, Eugeniusz Romer, Oskar Halecki. W auli
odbywały się również podniosłe uroczystości, kiedy to na wezwanie rektora
uczeni zjawiali się w togach. W pamięci
uczestników szczególnie mocno zapisała
się feta z okazji aktu 5 listopada 1916
obu cesarzy, który zapowiadał powstanie
niezawisłego Królestwa Polskiego. Wówczas to i jeszcze później profesorowie
i doktorzy generalnie wyrażali satysfakcję z polityki Wiednia wobec Polaków,
przynajmniej do lutego 1918 roku, kiedy
to dowiedzieli się o warunkach traktatu
brzeskiego, zawartego między państwami
centralnymi a Ukrainą, który miał wybit-

Józef Kuczyński / Muzeum UJ

W

Kazimierz Kostanecki (1863–1940), doktor medycyny
i chirurgii, profesor anatomii opisowej Wydziału
Lekarskiego UJ, rektor w latach 1913–1916

chach wywiesiły flagi informujące o tym,
że są to obiekty zabytkowe, chronione
mocą konwencji haskiej. Po dwóch zwycięskich bitwach pod Krakowem późną
jesienią 1914 roku wojska rosyjskie się
oddaliły. Wówczas władze uniwersyteckie zaczęły zabiegać o zgodę Wiednia na
wznowienie zajęć dydaktycznych, gdyż
dotychczas jedynie studenci Wydziału
Teologii mogli kontynuować studia.
Wreszcie Uniwersytet uzyskał taką zgodę
i 1 maja 1915 studenci i studentki znów
pojawili się w salach uniwersyteckich.
Stopniowo wojsko opuszczało gmachy.
Aby udostępnić je studentom i profesorom, należało dokonać dezynfekcji,
pomalować i odświeżyć ściany, ponownie
ustawić ławy, biurka i krzesła. Władze
Uczelni wystawiły wojsku rachunek za
poczynione straty i po wielu miesiącach
zabiegów 28 sierpnia 1918 otrzymały
38 056 koron zadośćuczynienia.

Fot. Archiwum UJ

nie antypolski charakter. Byli oburzeni.
Studenci nie ograniczyli się do wyrażenia
solidarności z Senatem UJ, krytycznym
wobec polityki Austro-Węgier, ale uczestniczyli w manifestacjach przeciwko, jak
powiadali, haniebnej polityce Wiednia
wobec Polaków.
Podczas wojny profesorowie, doktorzy i studenci brali aktywny udział
w pracach na rzecz dobra publicznego. Pełnili odpowiedzialne funkcje w zarządzie
Krakowa, zwłaszcza profesorowie Julian
Nowak i Kazimierz Kostanecki. Byli
współzałożycielami Książęco-Biskupiego
Komitetu (KBK) Pomocy dla Dotkniętych
Klęską Wojny, który powstał w styczniu
1915 roku z inicjatywy biskupa Adama
Stefana Sapiehy. Wśród jego członków
byli znakomici uczeni uniwersyteccy:
Emil Godlewski (junior i senior), Kazimierz Kostanecki, Stefan Jentys, Michał
Siedlecki, Leon Marchlewski. KBK stał
się czołową w skali Polski instytucją
ratunkową (pomocową). Gromadził
środki finansowe w kraju i pozyskiwał
je poza granicami na organizowanie pomocy humanitarnej, socjalnej, medycznej
i moralnej. Z inicjatywy KBK założono,
między innymi, szpital dla suchotników

Kolumna sanitarna podczas szczepień w podkrakowskiej wsi

(gruźlików) w Zakopanem oraz dla chorych
na jaglicę w Witkowicach pod Krakowem.
Uczeni uniwersyteccy byli aktywni w obszarze pomocy medycznej i promocji zdrowia, czystości i higieny. Emil Godlewski
senior pisał: Największy majątek państwa to
życie i zdrowie obywateli. Zapadalność na
choroby w czasie wojny wzrosła. Pojawiały
się lokalne epidemie chorób zakaźnych,
zwłaszcza tyfusu i cholery, a także czerwonki, która stała się, między innymi, sprawcą
śmierci wybitnego fizyka prof.
Mariana Smoluchowskiego
w 1917 roku.
Zgnieść choroby w ich ogniskach i nadać odporność przeciw chorobom zakaźnym. Oto
jedyne sposoby, które mogły
doprowadzić do zwycięstwa
nad zarazkami – pisał Michał
Siedlecki. Zgodnie z tym KBK
urządził kilkanaście ruchomych
szpitali, z medykami i studentami oraz pielęgniarkami-studentkami UJ, którzy ruszyli
w teren, by ratować zdrowie
i życie mieszkańców kraju.
Zatem to nie pacjent przyszedł
do lekarza, a lekarz do pacjenta.
W styczniu 1916 roku na prośbę
władz krajowych Galicji prof.
Kazimierz Kostanecki zaapelował do uczonych – medyków
i studentów medycyny, aby
pojechali w teren i rozpoczęli
wielką akcję szczepienia przeciwko ospie prawdziwej. Przez
sześć tygodni uczestniczyło
w niej ponad 300 studentów
i studentek. Zaszczepili ponad
Pismo rektora UJ do profesorów, docentów, asystentów
1,5 miliona osób. Niejednokrot-

i urzędników Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 listopada 1916

nie towarzyszyli im żandarmi, gdyż ludzie
na wieść o szczepieniach chowali się po
chałupach lub uciekali do lasów.
Październik 1918 roku to już dogorywanie Austro-Węgier. 26 dnia tego miesiąca Senat UJ powołał komisję w sprawie
organizacji uniwersytetu w wolnej Polsce.
Uczeni martwili się, gdyż niektórzy już od
dwóch–trzech miesięcy nie otrzymywali
pensji. Rosło zrozumiałe niezadowolenie.
Ale pismo z 3 listopada 1918 ministra
Antoniego Ponikowskiego, reprezentującego polski rząd w Warszawie, powołany
jeszcze przez regentów, potwierdzało, że
UJ przechodzi pod jurysdykcję polskiego
rządu, dawało nadzieję, że pracownicy
Uniwersytetu otrzymają zaległe pensje.
Co prawda w dwa dni później Ponikowski
nie był już ministrem, ale zaległe środki
pieniężne zasiliły budżety pracowników.
Ostatnim akordem wojennej doby
było wtargnięcie zrewoltowanych studentów i żołnierzy porucznika Andrzeja
Stawarza do auli UJ. Studenci ściągnęli
ze ściany portret cesarza Franciszka Józefa
i pocięli go na kawałki. Było to wymownym symbolem pożegnania z monarchią
habsburską, którą jeszcze kilkanaście
miesięcy wcześniej nazywano ukochaną
matką, a w tych październikowych dniach
„austriacką wiedźmą”.
Czas wojenny radykalnie, przynajmniej na pewien czas, zmienił nastroje.
W nowym roku akademickim 1918/1919
ponad 3800 studentów i studentek oraz
kilkuset pracowników wyrażało radość
z powrotu Polski na polityczne mapy
Europy.

Andrzej Chwalba

Zakład Antropologii Historycznej
Instytutu Historii UJ
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POLITYCZNE POSTAWY PROFESORÓW UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO U PROGU NIEPODLEGŁOŚCI
nauce czy też w potocznym języku
– zwłaszcza teraz, kiedy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości
– często spotykamy się z następującą
analogią: w procesie odzyskiwania przez
Polskę utraconej wolności Galicja była
tym, czym Piemont w procesie zjednoczenia Włoch w drugiej połowie XIX
wieku. Kraków – a nie Lwów – w takiej
konstelacji był tegoż „Piemontu” stolicą.
Waldemar Łazuga stwierdził nawet, że
Józef Piłsudski był „polskim Garibaldim”, a Michał Bobrzyński „polskim Cavourem”. Kiedy weźmiemy pod uwagę
fakt raczej niekwestionowanej pozycji
późniejszego Pierwszego Marszałka
Polski w politycznym i wojskowym procesie odzyskiwania niepodległego bytu,
to pozycja Bobrzyńskiego w takim zestawieniu już tak łatwa do obrony nie jest.
Zatem zadajmy zasadnicze pytanie: jakie były polityczne postawy
profesorów Jagiellońskiej Wszechnicy?
Oczywiście, możemy – trochę po krakowsku, czy raczej „po uniwersytecku” –
stwierdzić, że skoro Bobrzyński był profesorem UJ, a Piłsudski otrzymał godność
doktora honoris causa, to obaj byli „nasi”.
Podejmując się przedstawienia zagadnienia sformułowanego w tytule
referatu, trzeba zwrócić uwagę na dwie
zasadnicze kwestie lub też podjąć się ich
wyjaśnienia.
Po pierwsze – co rozumiemy pod pojęciem „u progu niepodległości”. Po drugie –
czy da się oddzielić polityczne postawy
profesorów od politycznego oblicza UJ.
***
Jednymi z ważnych, a na pewno przełomowych – na drodze ku niepodległości –
były wydarzenia z listopada 1916 roku.
Doszło wówczas do zapowiedzi tzw.
„wyodrębnienia Galicji” oraz został
wydany przez Niemcy i Austrię tzw. akt
5 listopada. Uniwersytet ustosunkował
się do tych wydarzeń uchwałą podjętą
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Prof. Władysław Leopold Jaworski

na posiedzeniu Senatu Akademickiego
6 listopada 1916, w której zapowiedziano
uroczysty wykład w auli oraz wysłanie na
ręce rektora Uniwersytetu w Warszawie
Józefa Brudzińskiego telegramu. Zawarto w nim stwierdzenie, że Uniwersytet
Jagielloński łączy się w Wami w uczuciach wieczystej miłości całej ojczyzny,
niezachwianej wiary w niespożytą siłę
narodu i nadziei w promienną i wspaniałą
przyszłość państwa polskiego1. Nie pada
tu jeszcze słowo „niepodległość” Polski,
ale tylko zwroty „wolność” i „samodzielność”. W swoim Diariuszu... Władysław
Leopold Jaworski zapisał: Ogłoszenie
państwa polskiego. Triumf i szczęście.
Choćby ten jeden dzień przeżyć spokojnie,
pogodnie, z dala od trujących trupów!
Mam poczucie, że nie żyłem na darmo,
że coś zrobiłem dla ojczyzny. Beze mnie
i NKN nie dałaby się utrzymać fikcja, że
Polska należy do Zachodu. Gdybyśmy
uciekli do Wiednia, rusofilstwo byłoby
wszechwładne. Nasza mała wyspa przetrwała i zwyciężyła [...]2.
Na zapowiedzianym „uroczystym
wykładzie” w grudniu tegoż roku rektor

Władysław Szajnocha w pierwszych
słowach swojego wystąpienia powiedział:
Akt proklamacji wolnego, niepodległego
Państwa Polskiego wstrząsnął całym narodem, całą Polską od Gdańska po Kijów,
od Karpat po Niemen i Wilję. Wstrząsnął
potężnie, wstrząsnął radośnie i w tej
chwili gwałtownie drgnęły nasze serca,
bijące już z niepokojem wśród szalejącej
burzy wojennej, która tyle nieszczęścia
sprowadziła na wszystkie prawie dzielnice
Polski, zlane potokami krwi naszej lub
zniszczone pożogą bitew i okrucieństwa
wroga odwiecznego3.
Oczywistym jest to, że powyższy
akt wychodził naprzeciw oczekiwaniom
i tym samym był zgodny z linią polityczną konserwatystów. Świętowanie czy
uczczenie powyższego aktu w Krakowie,
jak i w całej monarchii, zostało przerwane śmiercią Najjaśniejszego Pana. 21
listopada 1916 w pałacu w Schönbrunnie
zmarł, panujący 68 lat, Franciszek Józef I.
Właśnie jego śmierć tak naprawdę
oznaczała kres – przynajmniej idei, która
legła u podstaw wydania aktu 5 listopada
1916. Oczywiście, politycznie umierał
ten dokument dłużej. Wspominam te
wydarzenie nie tylko z naukowego obowiązku, ale także po to, aby nakreślić
ewolucję postawy krakowskich polityków, a zwłaszcza konserwatystów. Co
więcej, można znaleźć różnice w pojmowaniu „wierności” wobec habsburskiego
tronu, która nie oznaczała jednocześnie
bezkrytycznego słuchania i wykonywania
poleceń politycznego Wiednia.
Przykładem już bardzo daleko idącym może być chociażby tzw. rezolucja
Tetmajera. 9 maja 1917 ukazała się
odezwa, datowana w Krakowie, zainicjowana przez grupę profesorów i docentów
UJ. Przyłączyło się do niej tego samego
dnia również wielu profesorów Uniwersytetu we Lwowie. Ostatecznie odezwę
podpisało 137 osób.
Podpisani przedstawiciele Nauki Polskiej, stwierdzając, że w dobie obecnej
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cały świat cywilizowany uznał
konieczność oparcia w przyszłości
stosunków międzynarodowych na
zasadach sprawiedliwości i zrozumiał, że zgodnie z temi zasadami
należy także przywrócić niezależność Polsce, sądzą, że jedyna
odpowiadająca zarówno najogólniejszym zasadom etycznym, jako
też aspiracjom całego narodu
polityka, godna polskich mężów
stanu, skierowana być winna do
zjednoczenia wszystkich ziem polskich w jedno niezależne państwo,
mające wszystkie warunki bytu
i rozwoju. Wszelką inną politykę
uważają za małostkową i przeciwną interesom Narodu4.
Od przyjęcia i opublikowania
tej odezwy należało już tylko
uczynić krok do szerszej akcji.
Wykonał go Włodzimierz Tetmajer, który w Wiedniu 16 maja
1917 na posiedzeniu Koła Polskiego w parlamencie austriackim, wykazując się dużą odwagą
i determinacją, zgłosił projekt
Finis Austriae, wpis prof. Stanisława Estreichera
rezolucji. Oficjalnie uznano w niej
do księgi promocji doktorskich, 31 października 1918
dążenie do odzyskania niepodległości za jedyny cel narodu polskiego. wojny zaczęto mówić o naprawie krzywd
Stało się to asumptem do przyjęcia popełnionych na narodzie polskim, to my
28 maja 1917 przez Koło Sejmowe, przelewaliśmy więc ochotnie krew za naszą
podczas posiedzenia w krakowskim ma- wolność i nieochotnie za sprawy zupełnie
gistracie i przy aplauzie mieszkańców nam obce, podczas gdy inni niszczyli
miasta, takiej samej uchwały. Przyjmuje samowolnie i doszczętnie nasze dobytki
się uważać, że tym aktem Kraków wszedł kulturalne i materialne. I dalej: Kiedy zaś
przyszła pierwsza obrachunku godzina,
na drogę ku niepodległości.
Ostateczny cios lojalizmowi „przy uznali tajni i nietajni dyplomaci państw
austriackim tronie”, ale nie konserwaty- rozbiorowych, że epokę podziałów nowym
zmowi (chyba że w odmianie krakowskiej) Polski podziałem uwieńczyć trzeba. [...]
zadało zawarcie 9 lutego 1918 traktatu Wierząc, że wszelki gwałt zadany prawu
pomiędzy Niemcami i Austro-Węgrami musi załamać się na jego moralnej sile,
z jednej strony a Ukraińską Republiką upatruje w tem [Uniwersytet Jagielloński]
Ludową. Do głównych jego postanowień rękojmię zwycięstwa naszej sprawy. [...].
zaliczyć należy zapowiedź przekazania Głębokie poczucia krzywdy i wiara w możUkrainie Chełmszczyzny i części Podlasia, liwość jej odparcia powinny znaleźć swój
wyodrębnienie nowego kraju koronnego: wyraz w zmożonej narodowej spójności,
ruskiej (ukraińskiej) Galicji Wschodniej w twardej, codziennej nad tem pracy,
w energii narodowego czynu. Wola całeze Lwowem i Przemyślem.
W związku z zaistniałą sytuacją Senat go narodu na jedności jest oparta, musi
Akademicki zebrał się na III posiedzeniu też okazać się silniejszą, aniżeli wszelkie
15 lutego 1918. Zostało ono poświęcone dyplomatów traktaty5.
Uchwałę podpisał cały Senat Akadewyłącznie tej sprawie. Senat uchwalił,
między innymi, że Uniwersytet Jagielloń- micki w liczbie 14 członków. Wydarzenia
ski dzieli całem sercem tę boleść i to obu- polityczne toczyły się już teraz szybko.
rzenie, jakie ogarnęło cały naród na wieść Pierwsze posiedzenie Senatu Akademico nowym zamachu na życie, przeszłość kiego w nowym składzie i w nowym roku
i przyszłość naszej Ojczyzny. Dodano dla akademickim – 14 października 1918 –
przypomnienia, że kiedy w początkach w całości zostało poświęcone sprawom po-

litycznym najwyższej wagi. Po krótkim zagajeniu rektor, ksiądz Maciej
Sieniatycki, zaproponował przyjęcie
uchwały i wysłania jej jako depeszy
do Warszawy: Prastara Wszechnica
Jagiellońska, która patrzyła na wielką, jednolitą i wolną Polskę, wyraża
swą najwyższą radość, że pragnienie
i dążność całego narodu znalazły
wyraz w manifeście Najdostojniejszej
Rady Regencyjnej, ogłaszającym
zjednoczenie i niepodległość Polski,
i składa jej za to najgłębszą cześć
i wdzięczność6.
Na znak powagi Senat Akademicki wysłuchał przemówienia rektora stojąc, i uchwalił wszystko, co
w przemówieniu Jego Magnificencji
zostało zawarte.
Pod koniec października 1918
roku doszło do dwóch znamiennych
wydarzeń. Po pierwsze, w księdze
promocji doktorskich Stanisław
Estreicher, pomiędzy wpisem promowanych na doktorów praw Bertholda Fassa (26 października 1918)
i Mojżesza Genzera (31 października
1918), napisał dwa bardzo wymowne
słowa: „Finis Austriae”. Po drugie,
z auli Collegium Novum został zdjęty
pokaźnych rozmiarów portret cesarza
Franciszka Józefa I. 31 października 1918,
kiedy to grupa polskich oficerów z Antonim Stawarzem i Ludwikiem Iwaszko na
czele rozpoczęła rozbrajanie austriackich
żołnierzy w Podgórzu i odwachu na Rynku
Głównym, na trzecim nadzwyczajnym
posiedzeniu zebrał się Senat Akademicki
jeszcze cesarsko-królewskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzący obrady rektor Sieniatycki przedłożył
wniosek – będący jedynym punktem
porządku obrad – w sprawie uznania za
władzę zwierzchnią nad Uniwersytetem
rządu polskiego w Warszawie. Po dyskusji
Senat Akademicki uchwalił, co następuje:
Uniwersytet Jagielloński przez przeszło
500 lat był ostoją kultury i narodowego
życia Polski, a w dniach ucisku ostatniego stulecia starał się w swoich murach
utrzymać i na całą Polskę rozkrzewiać duchową spuściznę naszego narodu. Dalszy
pomyślny rozwój kultury narodowej jest
możliwy tylko i wyłącznie przy istnieniu
prawowitego, silnego i ojczystego rządu.
Dlatego dziś, w dniach zmartwychwstania
Ojczyzny, gdy urzeczywistniają się marzenia tylu pokoleń naszego narodu, z radością wita stara Jagiellońska Szkoła Polski
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Zostaje nam teraz zmierzyć się z drugim – zasygnalizowanym na wstępie –
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pytaniem. Tak, krakowska inteligencja
in gremio była prawicowa, ale już nie
w większości, czy też nie jedynie, konserwatywna. Ta opcja polityczna miała wiele
odcieni. Oczywiście, konserwatyści – zwani również stańczykami – rządzili w Galicji
i realizowali politykę w duchu przez siebie
wyznawanych poglądów. Można również
powiedzieć, że ta „formacja polityczna”
była odpowiedzią na swoiste zapotrzebowanie. Nikt przecież nie negował faktu,
że społeczeństwo galicyjskie chociażby
w momencie wybuchu Wielkiej Wojny
w 1914 roku opowiedziało się za opcją
austriacką, jako za tym zaborcą, który dał
jemu jak największe swobody. Była to
jeszcze – trzeba dodać – grupa politycznie
spełniona, w tym sensie, że bez większego
problemu korzystała z prawa wyborczego
i swoje poglądy mogła bez problemów
głosić. Mimo że w początku XX wieku,
a już na pewno od czasu Wielkiej Wojny,
pozycja konserwatystów w Galicji, jak
i na Uniwersytecie nie była aż tak silna,
to nadal odgrywali oni decydującą rolę,
a wśród profesorów stanowili bezapelacyjną większość. Często byli „szarymi
eminencjami” któregoś z fakultetów czy
nawet całego Uniwersytetu.
Do tego grona zaliczali się przede
wszystkim wspominani profesor historii
prawa niemieckiego i dawnego prawa
polskiego (a po ponownej nominacji
profesor prawa państwowego ogólnego
i austriackiego), były namiestnik i minister
dla Galicji – Michał Bobrzyński, profesor
historii prawa niemieckiego, który był
bardziej pasjonatem polityki niż politycz-

nym działaczem – Stanisław Estreicher,
oraz wspominany profesor „wszech praw”
(cywilnego, administracyjnego, prawa politycznego i prawa narodów oraz filozofii
prawa), prezes NKN – Leopold Jaworski,
a także profesor literatury polskiej, rektor
Uniwersytetu w roku jubileuszowym 1900
Stanisław Tarnowski, profesor ad personam prawa skarbowego, prezydent miasta
Krakowa Juliusz Leo czy profesor historii
sztuki Jerzy Mycielski.
Na niejako przeciwnym biegunie
znajdowali się, i to wcale nie tak nieliczni,
zwolennicy narodowej demokracji. Pomijając cały program polityczny w ogólności, od konserwatystów różnił ich przed
wszystkim stosunek do Rosji, a z biegiem
toczącej się wojny i do Ententy. W związku z tym działalność przedstawicieli tej
opcji, zwłaszcza od momentu wypowiedzenia wojny przez Wiedeń Imperium Rosyjskiemu, była utrudniona. Opowiadanie
się za, bądź co bądź, wrogiem skutkować
mogło oskarżeniem o moskalofilstwo, a co
za tym idzie – internowaniem, pozbawieniem katedry czy innej pracy i środków do
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Rząd, stworzony w Warszawie, uważając,
że dziś już on jedynie jest powołany do
zawiadywania wszystkiemi gałęziami życia
na całym obszarze ziem Polski7.
Powyższa uchwała Senatu Akademickiego, przekazana do Warszawy, miała
poważne konsekwencje również innej,
formalnej, natury. Na wieść o niej tymczasowy premier z ramienia Rady Regencyjnej, jednocześnie pełniący obowiązki
ministra wyznań religijnych i oświecenia
publicznego, Antoni Ponikowski odpisał
3 listopada 1918, że przyjął rezolucję profesorów UJ z uczuciem głębokiej radości,
i dodał, że ufa, [...] że prastara ta uczelnia,
tak bardzo zasłużona dla rodzimej kultury
i rozwoju życia narodowego, okryje się
w wolnej i zjednoczonej Polsce blaskiem
nowej chwały, przysparzając Ojczyźnie
światłych obywateli, a nauce polskiej
wielkich twórców8.
Od tych wydarzeń, od proklamacji
Senatu Akademickiego z 31 października
1918, historią stał się cesarsko-królewski
Uniwersytet, a przyszłością – polska uczelnia, złożona – jak w roku 1400, w chwili
Jagiełłowego odnowienia, z czterech
fakultetów: teologicznego, prawniczego,
lekarskiego i filozoficznego.

Prof. Kazimierz Morawski

życia. Do tej grupy profesorów i docentów
należy bez wątpienia zaliczyć ekonomistów – w niepodległej Rzeczypospolitej
związanych z innymi niż krakowski
ośrodkami naukowymi. Byli to profesor
prawa skarbowego i nauki skarbowości
Roman Rybarski (Warszawa) oraz docent
prywatny ekonomii politycznej i nauki
skarbowości Edward Taylor (Poznań).
Za zwolenników tej opcji uznać należy
przede wszystkim jeszcze: profesora
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Prof. Juliusz Leo, prezydent Krakowa

dzaju „postępowcy”, którzy nie wstydzili
się lub nie bali uczestniczyć w debatach
lewicowo-liberalnych. Do nich należeli,
na przykład, Bolesław Wicherkiewicz,
okulista, przedstawiciel chrześcijańskich
demokratów, członek Sekcji Zachodniej
NKN oraz zwolennik czy propagator idei
ruchu pansłowiańskiego, Eugeniusz Kiernik, zoolog, żołnierz Legionów Polskich,
komisarz Polskiej Organizacji Narodowej.
Wacław Tokarz nie był przecież „piłsudczykiem”, bo współdziałał w Polskich
Drużynach Strzeleckich, ani też „sikorszczykiem”, mimo że obóz czy grono ludzi
skupionych wokół Władysława Sikorskiego, zwłaszcza z upływem lat Wielkiej
Wojny, stawało mu się bliskie. Na koniec
warto wspomnieć o dwóch osobach: Ignacym Chrzanowskim, profesorze literatury
polskiej po Stanisławie Tarnowskim, w zasadzie będącym przeciwieństwem swojego
poprzednika, oraz Odonie Bujwidzie,
którego dom był ogniskiem skupiającym
przedstawicieli postępowej inteligencji.
Przecież dla, nie tak przecież małej, części krakowskich konserwatystów był ten
wybitny bakteriolog niemal „wojującym
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historii gospodarczej Franciszka Bujaka,
profesora anatomii opisowej i embriologii Emila Godlewskiego jun., profesora
historii nowożytnej Władysława Konopczyńskiego, profesora historii dawnego

prawa polskiego Stanisława Kutrzebę,
profesora filologii klasycznej Kazimierza
Morawskiego, profesora językoznawstwa
indoeuropejskiego Jana Rozwadowskiego,
profesora historii nowożytnej Wacława
Sobieskiego, profesora filologii romańskiej Stanisława Strońskiego czy profesora
ekonomii rolniczej Stefana Surzyckiego.
Kiedy weźmiemy do rąk krakowski
„Czas” z lat Wielkiej Wojny, to na jego
łamach znajdziemy wspaniałe artykuły
Stanisława Estreichera. Odpór w „Głosie
Narodu” stawiał mu Kazimierz Morawski.
Bynajmniej jedna opcja nie była „biała”,
a druga „czarna”. Dominował na scenie
politycznej szeroko rozlany odcień „szarości”.
I właśnie ta trzecia grupa była najliczniejsza. Wyłaniała się częściowo z konserwatystów. Byli to też często profesorowie
i docenci z tzw. „pozagalicyjskiego” zaciągu, którzy przybywając do „skostniałego
politycznie” Krakowa, wnosili koloryt
życia z Królestwa Polskiego, ziem zabranych czy z innych krajów europejskiego
kontynentu. Pojawiali się przedstawiciele
chrześcijańskiej demokracji czy innego ro-
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jącego się państwa
polskiego nie rysowała się świetliście.
Ludwik Kolankowski,
docent prywatny historii Polski i Litwy
doby jagiellońskiej,
wówczas zwolennik
narodowej demokracji, kiedy wyjeżdżał
do Warszawy, sprowadzony przez „swojego
kolegę w docenctwie”
Władysława Wróblewskiego do pracy w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych,
zapisał, że opuszczał
Kraków z uczuciem
ulgi, wydobywszy się
z zatęchłej atmosfery
[...]. Aż obrzydliwość
brała obserwować zachowanie skupionych
zwłaszcza dookoła
„Czasu” dawnych
Pismo sekretarza generalnego Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego
rozsądnych skądinąd
do rektora i Senatu Akademickiego UJ z 29 października 1918
stańczyków10. Te słolewicowcem” (on sam za lewicowca pewnie wa – pisane po latach, już po drugiej wojsię nie uważał, bardziej jego żona i córka nie światowej, oczywiście, mogą razić czy
były przedstawicielkami tzw. pierwszej to ostrością sądów czy to ich płytkością.
fali feminizmu, czyli walki kobiet o równo- Jednak w tych cytatach widać zasadniczą
uprawnienie na przełomie XIX i XX wieku) różnicę – różnicę pomiędzy politycznymi
w najgorszym, według ówczesnych norm, postawami profesorów a politycznym
obliczem Uniwersytetu. Ta konstatacja
chyba tego słowa znaczeniu.
wpisuje się również w dwie podsumowujące tezy.
***
Po pierwsze, niezależnie od tego,
Od symbolicznej daty 11 listopada jakie były poglądy polityczne profeso1918 rozpoczęło się scalanie – po 123 la- rów, Uniwersytet był zawsze jednym
tach rozbiorowego rozbicia – w jeden or- i niepodzielnym dobrem. Oczywiście, że
ganizm państwowy tak wielu elementów dochodziło do wewnętrznych „przepyspołecznych, gospodarczych, politycznych chanek” czy „politycznej próby sił”. Jan
i światopoglądowych. Jednak, czego by- Dąbrowski zapisał w Dzienniku... pod datą
śmy nie powiedzieli, jakich argumentów 23 października 1918: Wczoraj wniosłem
nie użyli, elita wymieniona wyżej – mimo podanie o habilitację. Dowiaduję się, że
wszelkich różnic istniejących w 1916 endecy uchwalili mnie przepuścić, ale
roku – w dwa lata później, w roku 1918, Kota chcą „ściąć” za politykę11.
Po drugie, czy to konserwatyści, czy
stanęła do budowy niepodległego państwa
to endecy, czy jeszcze inni polityczni
polskiego.
Dzisiaj – 31 X 1918 r.– zawieszono pol- działacze – zawsze mieli w sercu Polskę
ską chorągiew na odwachu. Wojsko przy- wolną i niepodległą. Profesorowie i dopięło na czapkach orły polskie. A jednak ta cenci uniwersytetu byli państwowcami.
wielka chwila nie przejmuje mnie i wielu – Opisując już lata międzywojenne, Stezapisał Jaworski9. Tak, napisała to osoba fan Grzybowski stwierdził, że krakowpolitycznie przegrana. Wierząca w „tron ską profesurę charakteryzował przede
Habsburgów” dłużej, niż ten tron stał, ale wszystkim ich propaństwowy stosunek,
jednocześnie jako osoba wybitna, patrząca konserwatywny, ale wyważony, rozumny
w przyszłość, która wcale dla odbudowu- i światły. Autor przywoływanych wspo-
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mnień, opisując Fryderyka Zolla jun.,
stwierdził, że w życiu tego uczonego
najważniejsze było, aby widzieć w obowiązującym prawie przede wszystkim
czynnik mający zapewnić realizację postulatu słuszności w rozwiązaniu sytuacji
życiowych12. Na takiej też zasadzie Zoll
jun., jako wiceprezydent Galicyjskiej
Rady Szkolnej Krajowej, argumentował swoim zwierzchnikom (ministrom
i premierowi austriackiemu) niemożność
zrealizowania postanowień traktatu brzeskiego w sprawie wyodrębnienia Galicji
Wschodniej i podziału Rady na dwie
(polską i rusińską), gdyż statut Rady ma
sankcję cesarską i ustawową i nie może
być administracyjnie zmieniony, nawet
przez podpisy dyplomatów na traktacie
pokojowym13.
I takie poszanowanie prawa pragnęli –
poza wiedzą lub na bazie tejże wiedzy –
przekazać swoim „wychowańcom”. Przyczyniło się to w niemałym stopniu nie
tylko do wybicia się na niepodległość, ale
i do jej utrzymania i rozpoczęcia budowy
nowego, wolnego gmachu umiłowanej
Ojczyzny. Najwyraźniej widać tę „praworządność” oraz „propaństwowość”
na uczelniach II Rzeczypospolitej, które
tworzyli, odbudowywali czy współorganizowali profesorowie, docenci czy absolwenci Jagiellońskiej Wszechnicy. Tym
samym budowana była „akademickość”.
A polityka? Ludzie nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego byli przede wszystkim „chadzającymi własnymi drogami”
niepodległościowcami.

Przemysław Marcin Żukowski
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ALMA MATER IAGELLONICA –
MATKA UNIWERSYTETÓW POLSKICH
trudnym czasie odbudowywania po
123 latach gmachu niepodległej Rzeczypospolitej Wszechnicy Jagiellońskiej
przyszło odegrać prawdziwie historyczną
rolę: duchowej matki nowych uniwersytetów polskich. Nikt, ani władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, ani znakomity zespół
profesorski, nie szczędził w owym czasie
pomocy przy budowie nowych ośrodków
akademickich w Polsce.
Sprawa ta, udziału Uniwersytetu Jagiellońskiego w odbudowie i budowie polskiego szkolnictwa wyższego w XX wieku,
jest mało zbadana. Owszem, podejmowali
ją historycy – Henryk Barycz1, Andrzej
Kazimierz Banach2 czy Julian Dybiec3, ale
badacze ci zwracali uwagę przede wszystkim na „zasilenie” powstających w owym
czasie nowych uniwersytetów profesorami
i docentami z krakowskiej Wszechnicy4.
W moim przekonaniu statystyka jest ważna,
ale trzeba ją „wypełnić” konkretną treścią
o ludziach, którzy w obliczu potrzeb innych
uczelni brali z Uniwersytetu Jagiellońskiego urlopy albo też przenosili się na stałe
do nowych ośrodków akademickich, aby
tam budować własne szkoły naukowe,
a przede wszystkim – aby tam budować lub
podtrzymywać polską tradycję akademicką,
aby przypominać w tych nowych czy odbudowywanych ośrodkach akademickich
o kodeksie wartości, jaki od wieków w naszym świecie obowiązuje. [...]
O UDZIALE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W PRACACH NAD REAKTYWACJĄ
DZIAŁALNOŚCI
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
(1915–1918)
Jesienią 1915 roku cały świat pogrążony
był w wojnie. Prasa codzienna przynosiła coraz to nowe wiadomości z frontów, zarówno
tych, które ukształtowały się na wschodzie
(rosyjsko-niemieckie oraz rosyjsko-austriackie), jak i na zachodzie Europy. W Krakowie
oprócz tych komunikatów pojawiały się
także inne: o panującej coraz większej bie-

Muzeum UW

W

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego przed Pałacem Namiestnikowskim; 11 listopada 1918. Na początku listopada powstała paramilitarna jednostka studentów Legia Akademicka, przekształcona w 36. pułk
piechoty, tzw. „studenckie wojsko”. Pierwszą siedzibą był dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego

dzie, o dostawach ziemniaków, o kartkach
żywnościowych. Wśród tych informacji
prasowych uwagę wielu czytelników zwrócił
komunikat rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Kazimierza Kostaneckiego,
który godzi się tu przywołać w całości: W poniedziałek dnia 15 b.m. [listopada 1915] odbędzie się w auli uniwersyteckiej o godz. 12
w południe zebranie z powodu otwarcia
uniwersytetu polskiego w Warszawie, na
którym po słowie wstępnym rektora prof.
dr [Stanisław] Kutrzeba przedstawi zarys
historyczny b. Uniwersytetu Warszawskiego
i Szkoły Głównej. Na zebranie to młodzież
akademicką najserdeczniej zapraszam.
[Kazimierz] Kostanecki5.
Jak wynika z zamieszczonego w prasie
krakowskiej obszernego sprawozdania,

aula Collegium Novum została wypełniona
szczelnie przez studentów, a także profesorów. Ci ostatni, przywdziawszy togi, udali
się do auli w uroczystym orszaku. Profesorowie w togach szli grupami wydziałów, na końcu w uroczystym stroju rektor
Magnificus prof. dr Kostanecki z senatem
akademickim. Bedele nieśli berła rektorskie
i dziekańskie. W auli rektor zajął miejsce
na trybunie; około trybuny profesorowie
i docenci; na Sali bardzo liczny zastęp
młodzieży akademickiej6.
Zgodnie z programem, uroczystość
otworzył rektor Kazimierz Kostanecki, który, między innymi, powiedział: Zebraliśmy
się dzisiaj w imię braterskiej solidarności;
nie tylko w imię łączności profesorów i młodzieży naszego uniwersytetu z kolegami
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warszawskimi, ale w imię tej bratniej spójni
narodowej, która serca nasze z sercami
Warszawy jednoczy. Bo tak, jak smucimy się
ich smutkiem, tak bolejemy ich bólem, tak
radośnie drgają serca nasze ich radością.
Wespół z nimi odczuwamy, że dzień dzisiejszy może się stać dniem doniosłym w dziejach naszego narodowego odrodzenia7. Po
wystąpieniu rektora wykład poświęcony
dramatycznym losom uczelni warszawskich: Uniwersytetu i Szkoły Głównej,
przedstawił prof. Stanisław Kutrzeba, po
przywołaniu dwóch Szkół: Prawa i Nauk
Administracyjnych (1807) oraz Lekarskiej
(1809), które stały się zalążkiem Uniwersytetu. Na tym jednak udział Uniwersytetu
Jagiellońskiego w uroczystości warszawskiej się nie zakończył. Rektor Kazimierz
Kostanecki wysłał bowiem na ręce rektora
uczelni, Józefa Brudzińskiego, kilka dni
wcześniej przygotowany przez prof. Kazimierza Morawskiego Adres8.
Dla zrozumienia wagi przywołanego
wyżej wydarzenia, jakim była inauguracja
działalności Uniwersytetu Warszawskiego
w 1915 roku, warto przypomnieć w największym skrócie stosunkowo krótkie
dziewiętnastowieczne dzieje tej uczelni.
Uniwersytet Warszawski powstał na
gruncie dość dobrze przygotowanym.
Staraniem sporej gromady wywodzących
się z grona oświeconych intelektualistów
warszawskich (Franciszek Ksawery
Szaniawski, Antonin Łabęcki i Antoni
Wyczechowski)9 już w 1807 roku rozpoczęto w Warszawie prywatne wykłady z zakresu prawa dla urzędników
ministerstw Księstwa Warszawskiego10.
18 marca 1808 roku Fryderyk August, książę
warszawski, a zarazem król saski, zatwierdził projekt powołania do życia Szkoły Prawa (z czasem zmieniono nazwę na: Szkoła
Prawa i Nauk Administracyjnych). W dwa
38

ALMA MATER nr 201

www.dziennikustaw.gov.pl

Warta studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w głębi rozbrojeni żołnierze niemieccy; listopad 1918

lata później, 15 listopada 1809, otwarto
w stolicy Księstwa Warszawskiego Szkołę
Lekarską, na czele której stanął znany chirurg Hiacynt Dziarkowski. Te dwie szkoły
stały się z czasem fundamentem, na którym
Stanisław Kostka Potocki, wspierany przez
grono innych znanych mieszkańców ze
Stanisławem Staszicem na czele, zbudował
pięciowydziałowy Królewski Uniwersytet
Warszawski11. Jego istnienie usankcjonował wystawiony przez cara Aleksandra I
19 listopada 1816, już za czasów Królestwa
Polskiego, dyplom fundacyjny. Oprócz tych
dwóch szkół, przekształconych w wydziały
uniwersyteckie (Wydział Prawa i Nauk
Administracyjnych oraz Wydział Nauk

Dekret wydany 7 stycznia 1919 przez naczelnika państwa polskiego Józefa Piłsudskiego mianujący
pierwszy skład profesorów Uniwersytetu Warszawskiego

www.warszawa.fotopolska.eu

Brama główna Uniwersytetu Warszawskiego; 1920

którą udało się tu zgromadzić. Znaleźli się
wśród niej: Henryk Struve i Karol Estreicher, Adam Pawiński i o. Stefan Pawlicki,
Benedykt Dybowski i Konstanty Górski,
Tytus Chałubiński i Wiktor Szybalski, Józef
Przyborowski i Aleksander Tyszyński, Fryderyk Lewestam i Jakub Natanson, Julian
Bartoszewicz. Nie dziwi zatem, że z murów tej szkoły wyszedł znakomity zastęp
absolwentów, wśród których szczególnym
blaskiem jaśnieją nazwiska Aleksandra
Głowackiego (Bolesława Prusa) i Henryka
Sienkiewicza, ale także Stanisława Krze-

www.ipsb.nina.gov.pl
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działalność Szkoła Główna Warszawska,
w obręb której włączono Akademię Medyko-Chirurgiczną jako Wydział Lekarski.
Językiem wykładowym w Szkole Głównej został język polski. Szkoła posiadała
cztery wydziały: Prawa i Administracji,
Filologiczno-Historyczny, Matematyczno-Fizyczny oraz Lekarski. Niestety, żywot
Szkoły Głównej trwał tylko siedem lat.
W dziejach polskiego szkolnictwa wyższego zapisała się jednak prawdziwie
złotymi zgłoskami. Zawdzięczała to przede
wszystkim znakomitej kadrze profesorskiej,

www.archiwum.uj.edu.pl

Lekarskich), dyplom fundacyjny cara
Aleksandra powołał do życia trzy inne
wydziały: Wydział Teologiczny, Wydział
Nauk i Sztuk Pięknych (włączono do niego,
między innymi, Instytut Muzyki i Deklamacji) oraz Wydział Filozoficzny. 30 marca
1830 decyzją cara Mikołaja I uczelnia została nazwana Królewskim Uniwersytetem
Aleksandrowskim, a to dla uczczenia cara
Aleksandra, założyciela uczelni. Niestety,
niedługi był jej dalszy żywot. Po upadku
powstania listopadowego tenże sam car
Mikołaj I wydał 19 listopada 1831 ukaz,
na mocy którego uniwersytet ten został
zamknięty. Zbiory biblioteczne, a także
urządzenia laboratoriów i zbiory sztuki
zostały wywiezione do Petersburga.
Przez ćwierć wieku, za czasów namiestnika carskiego Iwana Paskiewicza,
Warszawa była pozbawiona jakiejkolwiek uczelni. Dopiero po przyjściu na
jego miejsce Michała Gorczakowa,
za sprawą głównego doradcy tegoż –
Pawła Muchanowa, sytuacja zaczęła
się zmieniać. 16 czerwca 1857 car
podpisał ustawę o powołaniu do życia
cesarsko-królewskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej. W pięć lat później,
25 listopada 1862, dzięki wysiłkom
Aleksandra Wielopolskiego, na mocy
ustawy o wychowaniu publicznym
z dnia 20 maja 1862, zainaugurowała

Prof. Antoni Kostanecki,
ekonomista. Po przejściu
z Uniwersytetu Jagiellońskiego
na Uniwersytet Warszawski
pracował tam do emerytury

Zygmunt Łempicki, germanista,
od 1916 roku był docentem
na UJ, od 1919 roku –
profesor języka i literatury
niemieckiej na UW

Prof. Gustaw Przychocki,
filolog klasyczny, profesor UJ,
następnie UW, gdzie w roku
akademickim 1928/1929
był rektorem
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mińskiego i Baudouin de
Cesarskiego Uniwersytetu hołd złożyło grono absolwentów Szkoły
Courteney, Adolfa DygaWarszawskiego (przy tej Głównej Warszawskiej z Henrykiem Siensińskiego i Lucjana Maokazji wywieziono także kiewiczem na czele14.
linowskiego, Aleksandra
cenną bibliotekę uniwerWskrzeszenie w 1915 roku działalności
Świętochowskiego i Jósytecką) oraz Instytutu polskojęzycznego Uniwersytetu Warszawzefa Kotarbińskiego, AdaPolitechnicznego. Po wyj- skiego otwarło szanse na szybki jego rozwój.
ma Asnyka i Aleksandra
ściu z Warszawy 4 sierp- Dlatego nie pozostała bez odzewu prośba
Kraushara, Maksymiliana
nia 1915 Rosjanie spalili Komitetu Obywatelskiego m. Warszawy
Gierymskiego i Zygmuntrzy mosty na Wiśle: Kier- z 28 sierpnia 1915 skierowana do rektora UJ
ta Glogera, Bronisława
bedzia, Poniatowskiego prof. Kazimierza Kostaneckiego o udzielenie
Chlebowskiego i Piotra
oraz most koło Cytadeli. pomocy w pracach organizacyjnych mającej
Chmielowskiego, i wielu
Nazajutrz do Warszawy odrodzić się uczelni. Jednym z pierwszych
innych. Każdy z przywkroczyło wojsko nie- przejawów owego odzewu była przywołana
wołanych to ważna karta
mieckie, rekwirując dla już uroczystość zorganizowana 15 listopada
Prof. Franciszek Krzyształowicz,
naszej kultury, pięknie
siebie szereg gmachów, w auli Collegium Novum.
lekarz dermatolog, profesor UJ
świadcząca o instytucji,
w
tym także szpitale.
W ślad za tym poszły decyzje niektói UW, rektor UW w roku akademickim 1924/1925
która ich ukształtowała.
24 sierpnia 1915 dowo- rych profesorów, którzy, mimo że posiaNic więc dziwnego, że instytucja ta stała dzący wojskami niemieckimi gen. Hans dali katedry na UJ, postanowili przejść
się solą w oku władz carskich. We wrześniu von Beseler, w uznaniu zasług przy zdo- do Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym
1868 roku zwizytował ją ówczesny mini- byciu twierdzy Modlin (w czasie bitwy z pierwszych, którzy zdecydowali się na
ster oświaty, Dymitr Tołstoj. Na zakoń- trwającej siedem dni) i zajęciu Warszawy, ten krok, był prof. Antoni Kostanecki (brat
czenie swojej wizyty miał on oświadczyć, został mianowany generalnym guberna- rektora UJ, Kazimierza Kostaneckiego
że Najjaśniejszy Monarcha w nagrodę, torem Gubernatorstwa Warszawskiego. w r. ak. 1915/16), znany szeroko w Europie
że Szkoła nie brała udziału w powstaniu, Zgodnie z instrukcjami płynącymi z Ber- ekonomista. Przed wybuchem wojny światoraczył jej nadać tytuł Uniwersytetu, ale lina wkrótce podjął on wiele decyzji mają- wej pracował on na Politechnice Lwowskiej.
pragnąc zarazem podnieść jej znaczenie cych usposobić przychylnie do Niemców W 1914 roku otrzymał stanowisko profesora
i rozszerzyć jej działalność, polecił wy- ludność polską. Między innymi zdecydo- zwyczajnego na UJ. Obowiązków jednak nie
kładać w języku rosyjskim12. Zapowiedź wał o likwidacji dwujęzycznych napisów podjął i bezpośrednio po rocznym urlopie
ta wkrótce stała się rzeczywistością: w mieście i o zmianie nazw wielu ulic. wszedł w skład zespołu wykładowców UW.
20 czerwca 1869 roku car Aleksander II Pozyskaniu przychylności Polaków miała Planował, że będzie to chwilowe rozwiązawydał ukaz, na mocy którego Szkoła zo- służyć także jego decyzja o otworzeniu nie, tymczasem okazało się ono wyjątkowo
stała przekształcona w rosyjskojęzyczny w Warszawie dwóch polskojęzycznych trwałe: prof. Antoni Kostanecki pracował na
Cesarski Uniwersytet Warszawski. Ta uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego UW aż do przejścia na emeryturę. W latach
decyzja spowodowała odpływ
ze Szkoły części profesorów,
a z czasem także studentów13.
Trzeba było czekać ponad
45 lat, aby w Warszawie na
nowo pojawił się polskojęzyczny
uniwersytet. Nie był to jeszcze
uniwersytet polski, ale – polskojęzyczny. Pojawił się w wyjątkowych okolicznościach. Okazuje
się, że w związku z przełamaniem frontu rosyjsko-austriackiego w wielkiej bitwie pod
Gorlicami (2–12 maja 1915)
ruszyła także przeciw Rosjanom
Prof. Franciszek Bujak, historyk dzieProf. Oskar Halecki, już w 1918
Prof. Wiktor Lampe, chemik,
ofensywa niemiecka ze zgrupojów gospodarczych, związany
roku przeniósł się na UW, gdzie
profesor UJ, w 1919 roku podjął
wania między Narwią i Wisłą.
z UW w latach 1919–1921
objął Katedrę Historii Europy
pracę na UW
Wschodniej
W jej wyniku wojsko rosyjskie
zaczęło wycofywać się także z Warszawy. oraz Politechniki Warszawskiej. Polacy 1917/18 i 1918/19 pełnił nawet urząd rektora
Podczas tej ewakuacji wywieziono w głąb zrozumieli decyzję von Beselera jako tego Uniwersytetu15.
Rosji wyposażenie wielu fabryk oraz dowód słabości nowego okupanta, zaczęli
W pierwszych trzech latach decyzje
znajdujących się w muzeach i zbiorach zatem tworzyć uniwersytet jako uczelnię o zatrudnieniu profesorów (zwano ich
prywatnych skarbów sztuki. Warszawę polską. W tych działaniach miał ich wes- „wykładającymi”) spoczywały przede
opuścili rosyjscy nauczyciele, prawosław- przeć Uniwersytet Jagielloński, ten sam, wszystkim w rękach urzędników nieni duchowni, żandarmi etc. Zdecydowano któremu w 1900 roku, w czasie obchodów mieckich, toteż niezbyt wielu profesorów
także o ewakuacji do Rostowa nad Donem jubileuszu 500. rocznicy odnowienia, UJ decydowało się na przeniesienie do

Warszawy. Sytuacja zmieniła się w sposób
zasadniczy po odzyskaniu niepodległości.
7 stycznia 1919 naczelnik państwa polskiego Józef Piłsudski wydał dekret w przedmiocie mianowania pierwszego składu
profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. W tydzień później Ksawery Franciszek Prauss, minister wyznań religijnych
i oświecenia publicznego, ogłosił przepisy
wykonawcze do powyższego dekretu, na
mocy których powołano do życia Komisję
Stabilizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, której zadaniem było ustalenie
obsady profesorskiej nie tylko dla Uniwersytetu Warszawskiego, ale zarazem
dla powstających innych uczelni polskich:
Uniwersytetu Poznańskiego oraz Politechniki Warszawskiej. Do składu Komisji
zaproszono 55 osób. W tym gronie znaleźli
się profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lwowskiego, Warszawskiego,
oraz „przedstawiciele nauki i znawcy
szkolnictwa wyższego”. Uniwersytet Jagielloński reprezentowało 27 profesorów
(w tym trzech „wypożyczonych” wcześniej do Uniwersytetu Warszawskiego)16.
Komisja posiadała status, który Dorota
Zamojska nazwała swoistym „Senatem
Rzeczypospolitej Akademickiej”.
Zarówno skład Komisji Stabilizacyjnej, jak nade wszystko miejsce jej obrad –
Collegium Novum UJ – potwierdzały
wyjątkową rolę, jaką pełniła krakowska
wszechnica w dziele budowania zespołu
profesorskiego w powstających uczelniach. Komisja obradowała od 3 do 6 lutego 1919. Obrady jej zainaugurował
rektor UJ prof. Maciej Sieniatycki. Obradowała w trzech sekcjach odpowiadających poszczególnym wydziałom
uniwersyteckim17. Dość stwierdzić, że
w wyniku obrad tej komisji do pracy na
Uniwersytecie Warszawskim przeszli
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, między
innymi, Zygmunt Łempicki (germanista,
od 1916 roku zatrudniony jako docent
na UJ, od 1919 roku – profesor języka
i literatury niemieckiej na UW), Gustaw
Przychocki (filolog klasyczny, rektor UW
w roku akademickim 1928/1929), Franciszek Krzyształowicz (dermatolog, rektor
UW w roku akademickim 1924/1925),
Franciszek Bujak (historyk gospodarczy),
a także powszechnie z czasem znany historyk bizantynolog Oskar Halecki, który
po studiach na UJ i doktoracie uzyskanym
w Wiedniu od 1915 roku pracował jako
docent na UJ. Uczony ten już w 1918 roku
przeniósł się na Uniwersytet Warszaw-

ski, gdzie objął Katedrę Historii Europy
Wschodniej (w 1919 roku Komisja Stabilizacyjna potwierdziła jego profesurę
na UW). Bezpośrednio po 1919 roku
przeszli na UW także Eugeniusz Kiernik,
Wiktor Lampe. Rektor Sieniatycki podał
w swoim sprawozdaniu za rok akademicki
1918/1919, że w tym roku akademickim
przeszło na Uniwersytet Warszawski
łącznie 14 profesorów18. A Henryk Barycz
wyliczył, że w okresie dwudziestolecia
międzywojennego Uniwersytet Warszawski zasiliło 67 profesorów i docentów UJ19.
Najważniejsze w tym przypadku było
coś innego: oto dzięki aktywności władz
Uniwersytetu Jagiellońskiego u progu
odrodzonej Polski zostały nawiązane
bliskie kontakty między środowiskiem
uniwersyteckim krakowskim (a także
lwowskim), a tym, które od nowa zaczęło
teraz kształtować się w Warszawie. Ale nie
tylko tam, także w Poznaniu oraz w Wilnie.

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999–2005
Fragment wykładu wygłoszonego 8 maja 2018
w auli Collegium Novum
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H. Barycz, Uniwersytet Jagielloński w życiu narodu polskiego, Wrocław 1964, s. 114–116.
Andrzej K. Banach, Sześć wieków promieniowania Uniwersytetu Jagiellońskiego na ziemie polskie, Kraków 2000 (maszynopis); tenże, Stosunek Uniwersytetu Jagiellońskiego do
powstania nowych ośrodków uniwersyteckich na ziemiach
polskich do końca II Rzeczypospolitej, wykład habilitacyjny
wygłoszony na posiedzeniu Rady Wydziału Historycznego
UJ w dniu 27 lutego 1998 (maszynopis).
J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński 1918–1939, Kraków
2000, s. 563–579.
Henryk Barycz podał w swojej książce, że łącznie w dwudziestoleciu międzywojennym przeszło z Uniwersytetu
Jagiellońskiego do innych uczelni polskich 516 samodzielnych pracowników naukowych (H. Barycz, Uniwersytet
Jagielloński..., s. 114).
„Czas” 1915, nr 594 (z 15 listopada).
Ibidem.
„Czas” 1915, nr 596 (z 16 listopada). Rektor Kostanecki
zwrócił się nie tylko do społeczności Uniwersytetu Warszawskiego; kierował swoje słowa także do profesorów
i studentów Politechniki Warszawskiej, która w tym samym
dniu co Uniwersytet rozpoczęła działalność.
Sądzę, że warto przypomnieć tekst tego Adresu, pokazuje
on bowiem istotę związków łączących oba środowiska akademickie: Krakowa i Warszawy. Pisał rektor UJ Kazimierz
Kostanecki: Drodzy Koledzy! U progu Waszej działalności,
która niechby trwała przez wieki, a szlachetnym znaczyła
się owocem, z głębi serca przepełnionego bratnim dla Was
uczuciem, ślemy Wam słowa: Szczęść Boże! Wiemy, że czujecie całą odpowiedzialność Waszego stanowiska i zadania,
wiemy, że pracą waszą, słowem nauki i hartem przykładu
chcecie zaszczepiać w dusze młodzieży zarzewia postępu
i odrodzenia narodu. Mimo troski i bólu obecnych czasów,
z otuchą na Was patrzymy, bo żywimy silne przekonanie,
że tenże sam duch Was ożywia, który niegdyś w sławnej
Szkole Głównej na krótki czas tylko się rozżarzył, ale rzucił
jasne promienie światła i ciepła ożywcze tchnienie na całe
pokolenia. Niechby Bóg błogosławił Waszemu dziełu, a ludzie nie zwichnęli tego, co żyć chce, do życia ma prawo i na
życie zasłużyło. I niechby Wasza młoda, bujna, miłością sycona praca zmierzała pewnie i śmiało ku tym ideałom, które

nam i Wam przyświecają, do ulepszania ludzi, które pociąga
za sobą rozszerzenie granic nie tylko ducha, lecz i Narodu.
Kraków, w listopadzie 1915 r.
Imieniem Senatu Akademickiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego
			
[Kostanecki m.p.]
(Cyt. za: „Czas” 1915 nr 596, z 16 listopada)
9
Był on pierwszym tłumaczem Kodeksu Napoleona.
10
Por. B. Grochulska, Lata 1807–1815, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1807–1915, pod redakcją S. Kieniewicza, Warszawa 1981, s. 12 passim. Szkołę Prawa powołał do
życia król saski, a zarazem książę warszawski Fryderyk August I w dniu 24 maja 1808 (działalność rozpoczęła 1 października 1808). Szkołę Nauk Administracyjnych powołano do życia 22 maja 1811; jesienią tego roku połączono obie
szkoły w jedną. Natomiast Szkołę Lekarską powołano do
życia w dniu 15 listopada 1809.
11
Pierwsza nazwa brzmiała: Szkoła Główna. Dopiero
w marcu 1817 roku Rada Ogólna Szkoły Głównej zdecydowała o nadaniu uczelni nazwy: Królewski Uniwersytet
Warszawski.
12
Wypowiedź Wiktora Szokalskiego, jednego z profesorów
Szkoły Głównej (Pamiętniki, t. III, s. 234; cyt. za: J. Skowronek, Szkoła Główna Warszawska, [w:] Dzieje Uniwersytetu
Warszawskiego..., s. 372.
13
Spośród profesorów odeszli natychmiast: Karol Estreicher,
Adam Bełcikowski oraz Stefan Pawlicki. Wszyscy trzej, jako
poddani austriaccy, otrzymali wkrótce zatrudnienie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wydarzeniach 1905 roku Cesarski Uniwersytet Warszawski opuściło kilkuset studentów
polskich; większość z nich trafiła na Uniwersytet Jagielloński.
14
Absolwenci Szkoły Głównej Warszawskiej przekazali władzom UJ zebraną kwotę, która stała się żelaznym depozytem, z procentów od którego władze UJ miały przekazywać
wybijającym się studentom stypendia.
15
W roku akademickim 1917/18 jego brat Kazimierz był prorektorem UJ!
16
Z formalnego punktu widzenia Uniwersytet Jagielloński
reprezentowało w Komisji Stabilizacyjnej 24 profesorów:
Franciszek Bujak – profesor historii gospodarczej, Stanisław Ciechanowski – profesor anatomii patologicznej,
Ignacy Chrzanowski – profesor literatury polskiej, Napoleon Cybulski – profesor fizjologii, Karol Dziewoński
– profesor chemii, Franciszek Ksawery Fierich – profesor
prawa, Emil Godlewski senior – profesor chemii rolniczej,
Emil Godlewski junior – profesor biologii, Kazimierz Kostanecki – profesor anatomii opisowej, Edmund Radwan-Krzymuski – profesor prawa, Franciszek Krzyształowicz –
profesor medycyny (dermatolog), Kazimierz W. Kumaniecki – profesor prawa, Stanisław Kutrzeba – profesor historii
prawa, Kazimierz Morawski – profesor filologii klasycznej (prezes Akademii Umiejętności), Józef Morozewicz –
profesor mineralogii, Jan Michał Rozwadowski – profesor
językoznawstwa porównawczego, Michał Siedlecki – profesor zoologii, Konstanty Zakrzewski – profesor fizyki doświadczalnej, Stanisław Zaremba – profesor matematyki,
Kazimierz Żórawski – profesor matematyki. Nadto wśród
siedmiu delegatów Uniwersytetu Warszawskiego znajdowało się trzech profesorów UJ „wypożyczonych” w 1915 roku:
Antoni Kostanecki – profesor ekonomii politycznej UJ,
wówczas – rektor UW, Adam Wrzosek – profesor medycyny (patolog) UJ, w 1918 roku wykładający na UW patologię
ogólną, Jan Zawidzki – profesor chemii UJ, wówczas rektor
Politechniki Warszawskiej. W Komisji zasiadało jedenastu
profesorów z Uniwersytetu Lwowskiego, siedmiu „wykładających” na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej (formalnie nie byli jeszcze mianowani profesorami
tych uczelni) oraz ośmiu „przedstawicieli nauki i znawców
szkolnictwa wyższego”, wśród których znalazł się Zenon
Przesmycki Miriam – minister sztuki i kultury (za: D. Zamojska, Komisje stabilizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego
i Politechniki Warszawskiej w roku 1919 – senat rzeczypospolitej akademickiej czy biuro ministerialne RP?, „Kwartalnik
Historii Nauki i Techniki” 2011, nr 3–4 (56), s. 25–26).
17
Pracami Komisji Filozoficznej kierował prof. Józef Kallenbach z Wilna. Komisją Prawną kierował Antoni Kostanecki
(rektor UW, profesor UJ), a Komisją Lekarską – dr Heliodor Święcicki (organizator Uniwersytetu Poznańskiego).
18
Archiwum UJ, sygn. AUJ S II 535. Wspomina o tym także
Julian Dybiec, Uniwersytet Jagielloński..., s. 564.
19
H. Barycz, Uniwersytet Jagielloński w życiu narodu polskiego..., s. 115.
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WYKŁADOWCY I STUDENCI
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
NA FRONTACH PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
Zaułku Estreichera Collegium
Maius 2018 można oglądać wystawę
Uniwersytet Jagielloński u progu niepodległości, poświęconą losom i działalności
Uczelni podczas pierwszej wojny światowej.
– Bilans pierwszej wojny światowej dla
Wszechnicy Jagiellońskiej był tragiczny.
Zginęło wielu studentów i asystentów. Bu-
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dynki uniwersyteckie uległy dewastacji, braki
finansowe były codziennością. Był to jednak
okres radości, wielkiego zapału i pracowitości
w odzyskanej, wolnej ojczyźnie. Uniwersytet
był zawsze ambasadorem sprawy polskiej.
Zachował jedność dając dowody niezwykłej
mobilizacji. Uratował wielu pracowników
i studentów przed śmiercią, ochronił miesz-

kańców przed epidemiami i biedą, ocalił
własne mienie przed grabieżą. W trudnym,
powojennym okresie z nowymi wyzwaniami
i planami wkraczał w pełen sukcesów okres
20-lecia międzywojennego – mówi kurator
wystawy Grażyna Grzechnik-Correale.
Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 11 listopada 2018.

Plansza z wystawy Uniwersytet Jagielloński u progu niepodległości przygotowanej przez Muzeum UJ
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PERSONAE

SMAK ŻYCIA

– Czy znać historię a ją rozumieć to co innego? – pytam prof. Michała Pułaskiego.
– Niestety, tak. Znam takich historyków, którzy nie rozumieją, że historii nie można
traktować jak kalendarza. Mówi się, że zmorą historyków są daty. Nieprawda. Daty
jedynie pomagają ustalić kolejność wydarzeń. Źle się dzieje, jeśli historycy nie dostrzegają,
że określone zdarzenia wywołują takie czy inne konsekwencje – słyszę w odpowiedzi.

WE WRZĄTKU HISTORII
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Kisiela są teraz prowadzone dzięki
środkom z naszego Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – mówię, a prof. Pułaski na to
odpowiada:
– Kisielowie to nie jest nasza
rodzina. Mój dziadek i babcia
zajmowali się administrowaniem
majątkami. Raz mieszkali tu, raz
tam, ich dzieci rodziły się w miejscu, gdzie oni akurat pracowali.
Dopiero te niewielkie Niskienicze
miały być na stałe.
TAK SIĘ NIE STAŁO
Jechali w dzień, spali gdzieś po
drodze w chałupach, stodołach albo
na wozie. Od zawsze wiedzieli, że
należy brać, co daje los, a jedno,
co trzeba ratować, to życie. Dobra
materialne nie grają roli. Można
o wiele rzeczy zabiegać i je planować, a i tak będzie, jak będzie. Na
przykład ojciec Profesora, Józef Pułaski. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską Wawelberga i Rotwanda
w Warszawie, na Mokotowie. Został specjalistą od budowy dróg i mostów. Mama
studiowała na Katolickim Uniwersytecie
w Leuven. Poznali się w Warszawie, gdzie
Eleonora Ślaska znalazła pracę w przedstawicielstwie Ligi Narodów. Wzięli ślub
w 1928 roku i przyjechali do Niskienicz.
Tutaj schowali dyplomy i zostali rolnikami. Urodziło się im dwoje dzieci. A teraz
miała się w ich życiu otworzyć zupełnie
inna karta, wywołana wojenną zawieruchą.
Jaka?
Na wozie jechał z nimi Czesław. Jako
uczeń szkoły rolniczej został do majątku
w Niskieniczach skierowany na praktykę.
Rodem był z Chełma. I na ten Chełm się
najpierw zaczęli kierować. Dach nad głoAnna Wojnar

– Po pierwszej wojnie
światowej dziadek Witold Ślaski
kupił mały mająteczek we wsi
Niskienicze na Wołyniu. Miał się
stać zaczątkiem naszej rodowej
siedziby, ale nie wyszło. O świcie 18 września 1939 na duży
wóz zaprzężony w dwa konie
wsiadła babcia Helena, jej siostra
Teresa, moi rodzice, ja, niespełna
czterolatek, moja młodsza siostra
Marysia, w rodzinie nazywana
Kropką, i nasze psy. Ostrzeżeni
przez Ukraińców, („wyjeżdżajcie, bo zginiecie”), ruszyliśmy
na zachód. Rodzice rozważali:
„a może jechać w odwrotnym
kierunku i przekroczyć rumuńską granicę?”. To wtedy byśmy
dzisiaj nie rozmawiali. Ale jednak
nie, z Polski uciekaliśmy do Polski.
Dziadek Witold już wtedy nie żył –
mówi prof. Michał Pułaski, badacz
najnowszych dziejów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej,
znawca historii dyplomacji XX wieku. Trudno dzisiaj powiedzieć, jaka
ich w dniu wyjazdu z Niskienicz żegnała
pogoda. Wrześniowe słońce? Ciemne
chmury? Mieli na przygotowanie się do
drogi tylko jedną noc. Nie starczyło czasu,
aby iść na cmentarz i postawić światło na
grobie dziadka, który jako jedyny w Niskieniczach pozostał.
– Kto zamykał drzwi domu i zrobił
znak krzyża na drogę? – pytam.
– Może babcia? Nie wiem. Polacy
z okolicznych wsi, którzy nie posłuchali
ostrzeżenia, a niektórzy posłuchali, ale
chcieli mieć więcej czasu, aby spakować
dobytek – wszyscy jeszcze we wrześniu
1939 roku poginęli. Jak widać, moje życie
zaczęło się dosyć skomplikowanie. Niemal
na samym jego początku znalazłem się

Prof. Michał Pułaski

w środku gotującego się garnka – mówi
Profesor.
NISKIENICZE NA WOŁYNIU
– Dzisiaj jest to część górniczego
miasta Nowowołyńsk w zachodniej części Ukrainy. Kiedyś Niskienicze to było
gniazdo rodowe Kisielów. Adam Kisiel,
uczestnik bitwy pod Cecorą, wychowanek Akademii Zamojskiej, sekretarz
królewski, kasztelan czernichowski,
a potem wojewoda kijowski, był w 1643
roku fundatorem cerkwi pw. Zaśnięcia
Matki Bożej, gdzie znajduje się jego
nagrobek z marmuru i alabastru. Prace
przy renowacji nagrobnej figury Adama

wą znaleźli w chałupie, gdzie mieszkała
rodzina praktykanta, ale nie na długo.
Ogarnęła ich Armia Czerwona, która
17 września 1939 wkroczyła do Polski.
Żołnierze mieli na sobie szynele, na ramionach karabiny zawieszone na sznurkach,
wysokie szpiczaste czapy. Jednego dnia na
podwórze zajechał wojskowy samochód.
Mały Michał chciał koniecznie wsiąść do
auta. Ktoś ze starszych go powstrzymał.
Gołym okiem dało się zobaczyć spacerujące wewnątrz wszy. Dowódca radzieckiego
patrolu, kiedy już skończył wypytywać
gospodarzy oraz ich gości, kim są i co
zamierzają, posadził chłopca na kolanach
i powiedział do niego:

Czesław, praktykant, absolwent szkoły rolniczej
z małym Michałem Pułaskim; Niskienicze, 1939

– Wot nastajaszczij komsomolec! (Oto
prawdziwy komsomolec!)
Na pamiątkę dał mu pasek od manierki.
– Ja ten bolszewicki pasek długo miałem ze sobą! – słyszę.

Fot. Archiwum rodzinne

LASY JANOWSKIE
Jeszcze kiedy byli w Chełmie, a trzeba
wiedzieć, że zima 1939/1940 była wyjątkowo ostra, Eleonora Pułaska poszła piechotą aż do Włodzimierza po drugą z sióstr
babci Ślaskiej, po ciocię Zosię zwaną
w rodzinie Funią, i ją niemal dosłownie
przyniosła na plecach. Fakt, że ciocia
Funia była drobna i szczupła. Chorowała
na serce. Nie miała siły iść. Kiedy cała najbliższa rodzina już była w komplecie (tylko wujek Janusz, najmłodszy brat mamy,

zmobilizowany w sierpniu 1939 roku
we Włodzimierzu, nie dawał znaku
życia, może zginął), wsiedli na wóz
i ruszyli w drogę. Dojechali do Lasów
Janowskich. Szukali schronienia to
tu, to tam. Płacili za wynajmowany
kąt, rodzice pomagali gospodarzom
w pracy, różnie.
W Lasach Janowskich byli partyzanci AL, BCh, AK oraz radzieccy
zwiadowcy. Taki jeden radziecki
zwiadowca miał zwyczaj pukać
w okno granatem. Wieczorami i nocą
przychodzili raz jedni, raz drudzy coś
Od prawej siedzą: Helena Ślaska, babcia Profesora, i Jerzy
zjeść i się ogrzać. Bywało, że i ukraść. Ślaski, brat bliźniak jej męża Witolda. Stoją: Józef Pułaski, ojPrzeszukiwali schowki, skrzynie, to- ciec, Eleonora Pułaska, mama, Witold Ślaski, dziadek, Janusz
bołki. Szczególnie jeden z oddzia- Ślaski, młodszy brat mamy; Niskienicze, lato 1931
łów AL to robił. Rozbiegali się po
– Niestety, tak. Znam takich historyobejściu i brali jak swoje, co uważali.
Najlepiej, aby to była biżuteria. Mama ków, którzy nie rozumieją, że historii nie
topniejące rodzinne kosztowności można traktować jak kalendarza. Mówi
chowała pod siennikiem, na którym się, że zmorą historyków są daty. Niespał Michał. Miał przykazane, że spać prawda. Daty jedynie pomagają ustalić
ma bardzo mocno, aby go nie dało się kolejność wydarzeń. Źle się dzieje, jeśli
ruszyć z posłania. No więc spał. Nocni historycy nie dostrzegają, że określone
zdarzenia wywołują takie czy inne konse„goście” biżuterii im nie ukradli.
– Wojna robi z ludźmi straszne kwencje. Dobrze byłoby o nich wiedzieć
rzeczy, ta wojna we mnie tkwi – słyszę. i je przewidywać, a następnie ostrzegać.
Tymczasem w różnych czasach dotarcie
z takim ostrzeżeniem do polityków bywa
TARNOBRZEG
bardzo trudne. Oni często nie potrafią
W Lasach Janowskich uciekinierzy przewidzieć skutków swoich działań.
– Bo nie chcą słuchać?
z Niskienicz zostali do 1944 roku, aż
– Nawet słuchają, ale uważają, że im
zaczął postępować front i należało się
przed nim chronić. A zatem znowu się uda to, na czym poprzednicy polegli.
wsiedli na wóz i ruszyli na zachód, aż Potem się okazuje, że powstają rzeczy
znaleźli się w Tarnobrzegu i tu prze- niedoskonałe.
czekali styczniową ofensywę Armii
Czerwonej. Mieszkając na werandzie (a mrozy były siarczyste!) przy
ulicy, którą przeszła i przejechała cała
radziecka jednostka wojskowa. Michał
był z tego miejsca zamieszkania bardzo
zadowolony. Już z samego rana sadowił
się na płocie, na słupku. Z góry mógł
lepiej widzieć żołnierzy, samochody,
czołgi. To dopiero było dla chłopca ciekawe. Kiedy nadlatywały samoloty, ich
cała rodzina chroniła się w kartoflisku.
– „Zobaczymy, czy do jutra dożyjemy,
czy nie dożyjemy, jak dożyjemy, to zrobimy to czy tamto, dzisiaj nic nie wiemy” –
słyszałem od babci, mamy, od ciotek –
mówi do mnie prof. Pułaski. Jako historyk
sięga do własnej historii, co jego zdaniem
jest dobre. Mając osobiste doświadczenia,
wiemy, o czym mówimy.
– Czy znać historię a ją rozumieć
to co innego? – pytam.

Od lewej stoją: Helena Ślaska, babcia, Teresa Bandkie, jej siostra, siedzi Zofia Ossowicz zwana
Funią, druga siostra babci, obok Michał Pułaski, jego młodsza siostra Marysia zwana Kropką, ich
ojciec Józef Pułaski. Pierwsza z lewej to mama, Eleonora, obok niej wysiedlona z Szamotuł Zofia
Kubiakowa; Boże Narodzenie, Lasy Janowskie,1942 lub 1943 rok
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– Alkohol to była wówczas
twarda waluta! – mówię.
– Waluta i kontakty. W Tarnobrzegu ukradli nam wóz i konie,
a wtedy tata załatwił z Rosjanami
wojskową ciężarówkę, aby nas
dowiozła najpierw do Tarnowa,
gdzie się zatrzymaliśmy, ale na krótko, bo celem był Kraków – słyszę.
JAK TO Z WIŚNIOWIECKIM BYŁO

Spacer po krakowskich Plantach. Od lewej mama Eleonora,
Michał i jego ojciec Józef; 1948
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Promocja doktorska Michała Pułaskiego. Od lewej w górnym rzędzie Janusz Ślaski, brat mamy, niżej,
na jego tle Maria Pułaska „Kropka”, Stanisław Fabijański, teść świeżo upieczonego doktora, Eleonora
Pułaska, mama, Krystyna Ślaska, córka wujka Janusza, ojciec Józef (w okularach) i dr Michał Pułaski;
21 czerwca 1965

– Pracę stracił, a było to tak. Tata miał poglądy odrobinę lewicowe, był w PPS-ie. Nagle dowiedział się, że już PPS-u nie ma, jest
teraz PZPR, a on został członkiem tej partii.
To dla niego było za
wiele. Wystąpił z PZPR.
No i wtedy wywalili go
z roboty. Jako jednostce
niepewnej trudno było
mu znaleźć posadę. Aby
utrzymać rodzinę, imał
się różnych zajęć. Napełniał a to syfony, a to
długopisy – słyszę.

Uroczysta promocja doktorska
w auli Collegium Novum

cie Jagiellońskim. Może nie. Bo jak już
do sporu z polonistą w szkole średniej
doszło, Michał Pułaski postanowił, że
dodatkowych argumentów poszuka, idąc
na studia historyczne. Dla niego książę
Wiśniowiecki był postacią wybitną i szlachetnym patriotą oraz bohaterskim wodzem, a profesor od polskiego specjalnych
zasług nie chciał mu przypisać, oceniając
go w kategoriach ludzkich, wyrażał wręcz
dezaprobatę dla tej postaci. Kto ma rację?
– Kiedy czyta się u Sienkiewicza, jak
to wojska księcia Wiśniowieckiego idą
wzdłuż szpalerów ludzi nabitych na pale,

Fot. Archiwum rodzinne

– Niedoskonałe to za mało powiedziane. Mamy rozpad Jugosławii. Krew,
śmierć, wysiedlenia – mówię.
– Profesor Wacław Felczak, pisząc
w 1985 roku historię Jugosławii, mówił,
że to jest podzwonne dla tego tworu
państwowego, który się rozpadnie –
kończy myśl prof. Pułaski i cofa się
w swojej opowieści do lat końca wojny.
W Tarnobrzegu dołączył do rodziny
Janusz Ślaski, najmłodszy brat mamy,
Eleonory, uwięziony w oflagu II C Woldenberg (obecnie Dobiegniew w województwie lubuskim). Jak znaleźli
ze sobą kontakt? Przez rodziców ojca
prof. Pułaskiego zamieszkałych w Warszawie wujek Janusz dowiedział się, że najbliżsi krewni Niskienicze dawno opuścili.
Z oflagu można było wysyłać listy, poczta
działała. W styczniu 1944 roku wszyscy
znowu byli razem.
– Ale stało się tak, że nas z tatą rozdzielił front. W Branicach pod Krakowem
jeszcze w 1944 roku, kiedy dalej trwała
wojna, zaczął prowadzić gorzelnię. Po
paru miesiącach została upaństwowiona,
tatę zwolniono i znowu byliśmy razem –
opowiada Profesor.

W Krakowie rodzina zamieszkała najpierw w oficynie przy
ul. Szlak, a potem pod tym samym
adresem, ale w dużym mieszkaniu
od frontu, gdzie wcześniej mieli
kwaterę Rosjanie. Ojciec, Józef
Pułaski, jako inżynier znalazł pracę
od razu. To on kierował rozbiórką
fortu przy rondzie Mogilskim.

Michałowi w podstawówce numer 7,
imienia św. Floriana, przy ul. Szlak, szło
nieszczególnie. W marcu 1945 roku poszedł do trzeciej klasy, przygotowywany
wcześniej bez żadnych podręczników
przez mamę i babcię, które były dobrze
wykształcone. Oczytane, znały języki, ale
jako nauczycielki były przecież amatorkami. Michałowi nauka szła ciężko, miał
duże luki. W szkole średniej, w Technikum
Ekonomicznym przy ul. Kapucyńskiej, już
mu szło lepiej, a nawet bardzo dobrze. Pochłaniał książki. Najchętniej historyczne.
Trylogię przeczytał kilkanaście razy.
Wspomina o tym, bo kto wie, czy gdyby
nie spór z nauczycielem języka polskiego
o księcia Jaremę Wiśniowieckiego, byłby
dzisiaj w tym miejscu, w którym jest:
w gronie uczonych z pokaźnym dorobkiem
naukowym, emerytowanych profesorów
historii wykładających na Uniwersyte-

obrazy nakładają się na siebie, razem
tworzą całość i dopiero wtedy zaczyna
się rozumieć historię. To już są nie tylko
perypetie miłosne bohaterów, ale cały
trudny, skomplikowany obraz, z gruntu
niejednolity. Wtedy przekonałem się, że
w szkole broniłem wersji romantycznej,
w której obrońcy Zbaraża giną pięknie,
a profesor usiłował sprowadzić mnie na
ziemię. Tak doszło do zweryfikowania moich poglądów związanych z oceną księcia
Wiśniowieckiego – słyszę.
PROFESOROWIE
PIWARSKI, WERESZYCKI, BATOWSKI

MISTRZ
– W Katedrze Historii Nowożytnej
i Najnowszej prof. Kazimierz Piwarski
kierował Zakładem Historii Powszechnej
XVII i XVIII Wieku, prof. Henryk Wereszycki Zakładem Historii Zachodniej XIX
Wieku, a prof. Henryk Batowski Zakładem

Fot. Archiwum rodzinne

Profesor Michał Pułaski wraca do
początku studiów historycznych na UJ,
do roku 1953. Obraz wyłaniający się
z mroku sześćdziesięciu pięciu lat uderza
dwoistością.
Z jednej strony jest „Olimp”, który
tworzyli profesorowie przedwojenni,
uczeni znani i bardzo szanowani: Ludwik Piotrowicz, znawca starożytności, autor prac z zakresu archeologii, historii politycznej i społeczno-gospodarczej starożytnego Rzymu, prof. Roman Grodecki –
mediewista, prof. Jan Dąbrowski – autor
znakomitej biografii królowej węgierskiej
Elżbiety Łokietkówny i równie znakomitej
Historii wojny 1914–1918 oraz innych
fundamentalnych dzieł, profesorowie, którzy przyszli na UJ po październiku 1956,
jak Henryk Wereszycki – z Uniwersytetu
Wrocławskiego, oraz Wacław Felczak –
z więzienia we Wronkach.
Z drugiej strony profesorowie, którzy
mieli zadbać o ideologizację historii,
i to robili na polityczne zamówienie. Tej
grupie przewodziła prof. Celina Bobińska-Wolska. Prezes Marksistowskiego
Zrzeszenia Historyków. Prywatnie żona
Władysława Wolskiego, ministra administracji publicznej w rządzie Józefa
Cyrankiewicza. Między innymi to ona eg-

zaminowała studentów z wiedzy na temat
marksizmu-leninizmu oraz znajomości
historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), którą – mówiło
się – napisał sam Józef Stalin, a on mylić
się nie może.
– A prof. Kazimierz Piwarski, kierownik Katedry Historii Nowożytnej
i Najnowszej, w której Pan uzyskał etat
po ukończeniu studiów w 1957 roku? Co
mi Pan o nim powie? Mimo że ze względów politycznych został w 1950 roku
przeniesiony na Uniwersytet Poznański,
skąd wrócił na UJ w 1956 roku, był jednocześnie założycielem Marksistowskiego
Zrzeszenia Historyków. On, uwięziony
przez Niemców podczas Sonderaktion
Krakau, w latach 1941–1945 wykładowca
Tajnego UJ. Jedno do drugiego nie pasuje –
mówię ja.
– O zmarłych mówimy dobrze albo
wcale. Powiem nie tylko o profesorze,
a o całej niejednoznacznej sytuacji. Ci
ludzie wielokrotnie byli boleśnie doświadczani uderzeniem losu trudnym do udźwignięcia. Aresztowani przez Niemców,
uwięzieni, potem obóz koncentracyjny.
To była trauma na całe życie. Przed wojną
byli świetnie wykształceni. Mieli znaczący
dorobek, na którym potem opierali swoją
naukową pozycję. U niektórych w warunkach narzuconego Polsce systemu
koniunkturalizm zadziałał, u innych nie.
Byłbym ostrożny w ocenach. Jedno dodam: profesor Kazimierz Piwarski był
przyzwoitym człowiekiem – odpowiada
na moje wątpliwości prof. Michał Pułaski.

Mamaia, Rumunia. Na wakacjach z żoną Bożeną

Historii Powszechnej Najnowszej. Zapisał
się Pan na seminarium do prof. Batowskiego. W 1957 roku pod jego kierunkiem napisał Pan pracę magisterską o stosunkach
politycznych w 1939 roku. Trudno było?
– Co do 1939 roku jeszcze były jakieś
możliwości napisania prawdy – słyszę.
– Z dziesięciu seminarzystów to Panu
profesor zaproponował asystenturę. Zdaje
się, że tej historycznej prawdy było w Pana
pracy wystarczająco dużo... – mówię,
a Profesor kończy:
– ...ale braki też zostały przez promotora zauważone. Żeby ładnie zacząć, napisałem w pierwszym zdaniu, że w 1939 roku
szlabany graniczne pękały jak zapałki. Jak
on to przeczytał, powiedział do mnie: „To
ma być praca naukowa, a nie poezja. Kto,
kiedy, gdzie, jak, same fakty”. Profesor
Batowski nauczył mnie chłodu naukowego, metodologii, rzetelności.
– Jaki on był?
– Bardzo elegancki, obyty, dyplomata,
znał języki, to był najwyższy międzynarodowy sznyt. Bywało, że zapraszał mnie
na obiad. Obowiązywała etykieta, jeśli
ktoś jadł, to słuchał, a nie mówił, i na
odwrót. Jednego razu pojechaliśmy razem
do Szczecina na zjazd słowianoznawczy.
Otrzymaliśmy zaproszenie na bankiet,
który się miał rozpocząć o godzinie 18.
Profesor do mnie: – Przyjdziemy o godzinie 18.15, nie za wcześnie, nie za późno.
Tak zrobiliśmy. Kiedy weszliśmy na salę,
na stołach stały puste półmiski, wszystko
już zostało zjedzone. Potem przychodziliśmy punktualnie – wspomina prof. Michał
Pułaski.
– W 1965 roku prof. Batowski był
promotorem Pana pracy doktorskiej
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polskiej uczelni. Co tu mówić: tylko łzy
radości – mówię ja, a Profesor milczy.
KLUB WERESZYCKIEGO
Mistrzem był prof. Batowski. Kotwicę poglądów jako historyk prof. Michał
Pułaski otrzymał od dwóch uczonych,
wybitnych historyków, i to jakich! Profesorów Henryka Wereszyckiego i Wacława
Felczaka. Starszy był Wereszycki. Kiedy
w 1916 roku jako osiemnastolatek znalazł
się w I pułku artylerii Legionów Polskich,
Wacław Felczak dopiero się urodził. Wereszycki, zmobilizowany w 1939 roku,
po klęsce SGO „Polesie” gen. Franciszka
Kleeberga trafił na pięć lat do niemieckiej niewoli. Wacław Felczak w okresie
okupacji został szefem kurierów na tra-

Fot. Archiwum rodzinne

Stosunki dyplomatyczne polsko-czechosłowacko-niemieckie od roku 1933 do
1939, a potem, w 1975 roku, opiekunem
rozprawy habilitacyjnej: Z dziejów genezy
Europy Wersalskiej. Współpraca Słowian
zachodnich i południowych w ostatnim
etapie I wojny światowej. Kiedy w 1977
roku prof. Batowski przeszedł na emeryturę, kierownictwo Zakładu Historii
Powszechnej Najnowszej UJ objął prof.
Marian Zgórniak. W 1995 roku – Pan.
A teraz szefem jest Pana seminarzysta,
potem doktorant prof. Artur Patek. Sztafeta
pokoleń...
Dla historyka daty powinny mieć,
jak wcześniej usłyszałam, znaczenie
porządkujące, ale istoty zawsze należy
szukać głębiej. Historię, nawet tę niedużą,
związaną z jednym człowiekiem oraz jego
najbliższymi, warto odnieść do szerszego
kontekstu zdarzeń. Stąd moje pytanie:
– Panie profesorze, czy rodzice byli
na uroczystym wręczeniu Panu dyplomu
doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego
w auli Collegium Novum?
– Tak. Ojciec zmarł w 1973 roku,
mama przeżyła go o pięć lat – odpowiada
prof. Pułaski.
– Wyobrażam sobie, o czym Eleonora
i Józef Pułascy mogli myśleć, patrząc na
syna ubranego w historyczną togę oraz
czterorożny biret na głowie. Zupełnie możliwe, że stanęły im przed oczami obrazy
z życia. Ucieczka z własnego domu w Niskieniczach na Wołyniu. Tułaczka konnym
wozem, walka o przeżycie każdego dnia
w czasie wojny. Potem pokonywanie przeciwności losu, aby dzieci miały co jeść,
mogły iść na studia. A teraz syn otrzymuje
z rąk rektora doktorski dyplom najstarszej

sie między Polską a Węgrami, w latach
1940–1945 był kurierem rządu RP na
uchodźctwie, kursował między Londynem a Polską. Uwięziony w 1947 roku,
otrzymał wyrok dożywotniego więzienia.
Wyszedł na wolność po październiku
1956. Obaj uczeni spotkali się w Krakowie, na Uniwersytecie, w kierowanym
przez prof. Wereszyckiego Zakładzie
Historii Zachodniej XIX Wieku. Michał
Pułaski w Katedrze Historii Nowożytnej
i Najnowszej był wtedy najmłodszy, zaczynał pracę.
– Profesor Felczak otworzył mi oczy
na wiele spraw. Nauczył rozumienia historii. Przywiązania do pewnych zasad,
których trzeba przestrzegać. Dało mi to
więcej niż studia! – ocenia prof. Pułaski
dziś, po upływie 60 lat od momentu jak
się poznali. – Wacław Felczak dużo wymagał od samego siebie i otoczenia, nie
tolerował odstępstwa od zasad, ale był
zarazem człowiekiem wyrozumiałym. To
on mnie wprowadził do Klubu Wereszyckiego, gdzie długo byłem najmłodszy.
– Klub Wereszyckiego to brzmi konspiracyjnie! – mówię ja, ale okazuje się,
że żadnej konspiracji nie było.
Raz w tygodniu o godzinie 12 w południe spotykali się w kawiarni Feniks
przy ul. św. Jana profesorowie Henryk
Wereszycki i Wacław Felczak oraz
prof. Anna Owsińska, historyk z tej
samej uniwersyteckiej katedry. Bywał
prof. Emanuel Rostworowski, historyk
zatrudniony w PAN, redaktor Polskiego
Słownika Biograficznego. Z „Tygodnika
Powszechnego” przychodził Mieczysław

Od lewej: Bożena, Justynka, Michał Pułascy; 1971

Przyjęcie rodzinne z okazji 80. urodzin prof. Michała Pułaskiego. Od lewej siedzą: Julia Mazur, wnuczka
Profesora, jego żona Bożena, Profesor na honorowym miejscu, córka Justyna Pułaska-Mazur, jej mąż
Maciej Mazur; 18 maja 2016

niezastąpieni. Gdyby byli z nami dłużej,
to może niektóre sprawy ułożyłyby się
inaczej, chociaż dowodów nie ma.
WYBUCHŁA „SOLIDARNOŚĆ”
– Panie profesorze, czy gdyby Pan
nie poznał profesorów Wereszyckiego
i Felczaka oraz paru innych osób, o których Pan wspominał, to zostałby Pan we
wrześniu 1980 roku przewodniczącym
Komitetu Założycielskiego „Solidarności”
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym,
a potem, w styczniu 1981 roku, przewodniczącym Komisji Uczelnianej? – pytam
prof. Michała Pułaskiego.

– I prof. Wereszycki, i prof. Felczak oraz
inni to byli ludzie, którzy mieli wpływ na
mnie, pomagali ugruntować przekonania,
ale ja nigdy nie miałem wątpliwości, że
nie po drodze mi z PRL-em. Kiedy na
Uniwersytecie wybuchła „Solidarność”,
a potem stało się, co się stało, aż zdarzył
się rok 1989, którego przebiegu nikt się nie
spodziewał, nie przewidywał, że komuniści
oddadzą władzę bez przelewu krwi, wydawało mi się, że wkraczamy nieodwracalnie
na nową, bardzo dobrą drogę. Dziś do końca
nie jestem pewien, że tak jest.
Słysząc te słowa, niemal zamarłam.
Bo wiem dużo o działalności Profesora
w okresie, kiedy na uczelni „Solidarność”

Fot. Archiwum rodzinne

Pszon, Krzysztof Kozłowski i czasami
Jerzy Turowicz, jako że ograniczały go
bardzo redakcyjne obowiązki. Przychodził językoznawca z UJ Wojciech
Skalmowski, orientalista, eseista, pisarz,
po opuszczeniu Polski w 1968 roku
profesor na Katolickim Uniwersytecie
w Leuven, przyjaciel Sławomira Mrożka.
Przy kawiarnianym stoliku kontestowali
rzeczywistość. Tematem rozmowy były
najczęściej aktualne wydarzenia, ich analiza na szerokim politycznym i historycznym tle, chociaż zdarzały się dyskusje
merytoryczne. Jednego razu historycy,
z Emanuelem Rostworowskim na czele,
zawzięcie debatowali nad przebiegiem
Sejmu Czteroletniego, a potem znaczącymi wydarzeniami wieku XIX mającymi
przełożenie na bieżącą sytuację.
– Mieliśmy świadomość, że możemy być podsłuchiwani, nagrywani,
fotografowani, ale niespecjalnie się tym
przejmowaliśmy. Nikt z nas niczego
nie zapisywał, nie nagrywał, skądże!
A tymczasem okazało się, że znaczący
ślad tych spotkań pozostał. Profesor
Wereszycki opisywał je w listach do
prof. Stefana Kieniewicza. Teraz, kiedy
te listy doczekały się wydania, widać,
jak on to mądrze robił. Pomijał wszystko,
co by mogło komuś personalnie zaszkodzić. Atmosferę naszych spotkań dobrze
oddaje wiersz krakowskiego poety Jana
Lohmanna Kraków w południe, chyba nie
pomyliłem tytułu – mówi prof. Pułaski.
– Długo się te spotkania odbywały? –
pytam.
– Niemal do samej śmierci prof. Henryka Wereszyckiego w 1990 roku, z tym
że później, już nie w Feniksie, a u niego
w domu, nie w południe, a punktualnie
o godzinie 18 – słyszę.
– Czy zdarzyło się, że kardynał Karol
Wojtyła znalazł się na dyskusji w gronie
członków Klubu Wereszyckiego? – jestem ciekawa, a profesor mi odpowiada
tak:
– Z kardynałem Karolem Wojtyłą
prof. Wereszycki spotykał się w domu
u prof. Jerzego Janika. Moc oddziaływania kardynała Wojtyły, później papieża
Jana Pawła II, była tak wielka, że on nie
musiał się fatygować osobiście. Miał dar
bycia obecnym, nie będąc obecnym.
Po chwili dodaje:
– Po Wereszyckim zmarł Felczak,
w 1993 roku, Jan Paweł II w 2005, nie
ma Turowicza, Krzysztofa Kozłowskiego. Za wcześnie ich zabrakło. Są ludzie

Od lewej: prof. Michał Pułaski, Justyna Pułaska-Mazur, wnuk Profesora Bartłomiej Mazur,
Bożena Pułaska, wyżej – Maciej Mazur, wnuczka profesora Julia Mazur
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Fot. Anna Wojnar

w Jałcie, zostaliśmy wyklu- kowie, na Uniwersytecie, nie historię,
czeni z tego świata, który się a prawo. Poszła do prokuratury zajmować
konstruktywnie odbudowy- się przestrzeganiem prawa przez urzędy.
wał po drugiej wojnie świa- Poznali się w górach, koło Zawoi. Ślub
towej, czego najlepszym wzięli w 1963 roku. Przyjęcie w rodzindowodem są losy Niemiec nym gronie było w tym dużym mieszZachodnich i Wschodnich. kaniu, przy Szlaku, gdzie potem młodzi
Chociaż oceniając sytu- razem zamieszkali. Po paru latach rodzina
ację według naszej miary, dostała mieszkanie na Olszy, ciepłe,
w NRD ludziom materialnie wygodne. Córka Justyna urodziła się już
żyło się znacznie lepiej niż w nowym miejscu.
u nas. Minęło tyle lat od
– Studiowała historię, idąc drogą ojca,
zjednoczenia, a przepaść czy może prawo, jak mama? – pytam.
Odnowienie doktoratu prof. Michała Pułaskiego po 50 latach
między wschodnimi i zaOkazuje się, że wybrała psychologię.
i wręczenie mu zbioru jego publikacji z tych lat (artykuły, rozprawy).
chodnimi
Niemcami
trudno
Zięć,
Maciej Mazur, skończył AWF, ale
Tytuł książki: W kręgu dyplomacji i spraw narodowościowych.
Od lewej: prof. Michał Pułaski, prof. Jakub Polit, rektor UJ jest zasypać. Tej szansy, jaką
teraz pracuje w innym zawodzie.
prof. Wojciech Nowak; aula Collegium Maius, 19 stycznia 2017 otrzymaliśmy, stając się
– A wnuki? Może któreś poszło
powstawała, potem ugruntowała struktury, członkiem Unii Europejskiej oraz NATO, w Pana ślady?
Profesor Pułaski kręci głową. Nie.
podjęto wiele inicjatyw, na przykład akcję i to danej nam w sposób pokojowy, nie
Bartek za rok skończy psychologię, jak
zapisywania białych plam. Pojawiły się można stracić.
– Nie poszedł Pan do polityki... Może jego mama, a młodsza Julka, 18-latka,
publikacje, rozmawiano ze studentami na zamaturę zdaje za rok i jeszcze nie dokonała
jęciach na każdy niemal temat, trwała akcja źle się stało?
– W wyborach do władz NSZZ „So- wyboru. Ale zapowiada się, że wybierze
tzw. latających uniwersytetów w szkołach
i kościołach. Stan wojenny to czas działania lidarność” po 1989 roku już nie kandydo- studia humanistyczne.
Ale jest wspólna pasja, która łączy
Tajnej Komisji „Solidarności”. W jej struk- wałem. Doszedłem do wniosku, że nie jest
turze konspiracyjnej prof. Pułaski odgrywał dobrze, jeśli jeden człowiek w czymś stale rodziców, ich dzieci oraz wnuki. Państwo
czołową rolę. Podziemna „Solidarność” trwa. Zmiany są konieczne. Jak się na UJ Pułascy, Bożena i Michał, spędzili 17
miała znaczący wpływ na to, co działo się udało wyprowadzić „Solidarność”, trochę wakacyjnych sezonów na polskich rzena Uniwersytecie, na kolejne wybory rektor- poobijaną, ale istniejącą do samego końca, kach, zwiedzając je kajakiem. Wspólne
skie, dziekańskie. Kierowała wydawaniem to czas jest oddać władzę komu innemu – pływanie zaczęli od Brdy, pięknej, miejprasy podziemnej, utrzymywała kontakty słyszę odpowiedź i już dalej tematu nie scami dzikiej i nadal czystej. To był ich
ze wszystkimi wydziałami. Organizowała drążę. Uczonemu chodzi w życiu o prawdę, sposób na ładowanie energii. Ich córka
pomoc prawną i materialną dla uwięzionych politykowi o władzę. Nie każdy potrafi to ze Justyna pływa na żaglach, jej mąż także
oraz ich dzieci.
pracowników naukowych i studentów (na sobą pogodzić.
– Czy do Niskienicz pojechał Pan, tam
szczęście nie była to duża grupa). Zbierano
BOŻENA
urodzony, może razem z żoną, a może
pieniądze dla internowanych, Tajna Komisja
zrobił to ktoś z rodziny? – pytam, bo to
utrzymywała kontakt z Arcybiskupim KomiBożena urodziła się w Nowym Sączu, by mogła być ciekawa wyprawa, jechać
tetem Pomocy Więzionym i Internowanym
przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Nie pochodzi z Żywca, a studiowała w Kra- i zobaczyć, czy ich dom jeszcze stoi?
zapominano o akcji socjalnej, na przykład
zakupach dla członków związku karpia
na święta. Profesor Pułaski był parę razy
przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Był inwigilowany. Miał świadomość,
że naraża rodzinę na konsekwencje. A to
wtedy były dotkliwe działania, władza nie
przejmowała się zanadto prawami człowieka
i podobnymi hasłami. Bywało, że ludzie
ginęli. „Przypadkiem” wjechała w nich
rozpędzona ciężarówka. Żegnając się rano
z żoną i córką, profesor nie był pewien czy
wróci do domu. I ktoś taki mówi, że nie jest
pewien czy my obecnie podążamy dobrą
drogą. Dlaczego?
Profesor Pułaski rozwija swoją myśl tak:
– Bo jeśli słyszę, że jest obecnie kwestionowana taka wartość jak Unia Europejska,
to ja tę pewność tracę. Uważam, że my za
Odnowienie doktoratu po 50 latach. Przemawia prof. Michał Pułaski
dużo straciliśmy w 1945 roku i wcześniej,

– To zamknięty rozdział. Ani ja, ani
siostra, która już, niestety, nie żyje, nie
chcieliśmy tam jechać – mówi Profesor.

Za czasów słusznie minionych pod
adresem Profesora było to ze strony
studentów pytanie – test: Co Pan sądzi
o Katyniu? To radziecka czy niemiecka
zbrodnia? Takie lub podobne pytania zadawali i czekali na odpowiedź. Po której
stronie sporu o Katyń opowie się wykładowca historii najnowszej?
– Najczęściej odpowiadałem tak. Ja
myślę to samo co pan (lub pani), zadając
to pytanie. Lepsza jest prawda niż jej ukrywanie. A wersja oficjalna nie jest zgodna
z prawdą. I to wystarczyło. Oni dalej nie
pytali, więc nic nie musiałem dodawać –
mówi prof. Michał Pułaski.
Po habilitacji Profesor na swoim seminarium podejmował kilka tematów drażliwych
politycznie, powstawały prace magisterskie
na temat wojny polsko- bolszewickiej
w 1920 roku, z Katyniem natomiast było
trudniej. Dlaczego? Profesor wyjaśnia:
– Były trudności z dotarciem do materiału źródłowego. Katyń to polityka rządu
londyńskiego, cała polityka gen. Sikorskiego, lata kontrofensywy Moskwy w tej
sprawie, to umowa z gen. Andersem, rola
gen. Berlinga, polityka Niemiec wobec
Katynia i to, co zostało przez nich zgromadzone, cała dokumentacja tej zbrodni, to są
skomplikowane sprawy. Dla historyka nie
było przez całe dziesięciolecia możliwości
rozwiązania tego jednym uderzeniem.
GRANICE WOLNOŚCI
Już nie ma tematów zakazanych,
wszystko można powiedzieć, wykrzyczeć,
demonstrować. Proszę powiedzieć, czy
wolności można stawiać granice? – pytam.
– Pytanie jest trudne, ale odpowiedź
łatwa – mówi Profesor. – Rzeczą zasadniczą są imponderabilia. Nie można kogoś
namawiać do morderstwa, do czynienia
zła i uważać, że to jest dobre. Musi być
kryterium podziału na rzeczy dobre i złe.
Dopuszczalne i niedopuszczalne. Jeśli
można było mieć wątpliwości do komunizmu, faszyzmu, nacjonalizmu w czasie,
kiedy to kiełkowało, nie było wiadomo, co
to jest, co znaczy, jakie ma konsekwencje,
to dziś takich wątpliwości mieć nie wolno.
Wiemy, co to jest i jakie może przynieść
skutki. Dlatego domaganie się wolności

Anna Wojnar

KATYŃ

Odnowienie doktoratu po 50 latach. W gronie dawnych seminarzystów, od lewej:
dr hab. Jarosław Moklak, prof. Henryk Głębocki, prof. Marek Kornet, dr Krystyna Samsonowska,
dr Maciej Korkuć, prof. Pułaski, nad nim – dr hab. Tomasz Skrzyński, dr hab. Piotr Mykietyński,
prof. Artur Patek, dr hab. Jakub Polit, dr hab. Jan Jacek Bruski

dla głoszenia tego typu poglądów jest absolutnie niedopuszczalne, ponieważ nie jest
zgodne z podstawowymi zasadami współżycia międzynarodowego, ludzkiego, nawet
z bezpieczeństwem poszczególnych osób.
Miałam jeszcze zapytać prof. Pułaskiego o to, czy zgoda na marsz narodowców
na Jasną Górę to była dobra decyzja przeora paulinów, ale nie zapytałam, aby nie
sprowadzać jego odpowiedzi tylko do tej
jednej konkretnej sytuacji.
Profesor Michał Pułaski jest autorem
kilkudziesięciu prac naukowych, pod jego
kierunkiem powstało ponad 100 prac magisterskich, kilkanaście doktoratów, był
patronem rozpraw habilitacyjnych. Przez
dwie kadencje pełnił funkcję dyrektora
Instytutu Historii UJ. Od 17 lat jest przewodniczącym kapituły Nagrody im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka
za najciekawsze prace dotyczące dziejów
narodów Europy Środkowo-Wschodniej
XIX i XX wieku oraz ich relacji z Polską.
Nie ukrywa, że u historyków najwyżej ceni
umiejętność analizy źródeł, ich wykorzystania oraz zbliżania się do obiektywizmu.
Ale, niestety, nasze spojrzenie jest subiektywne. To, co się nam wydaje obiektywne,
nie zawsze takie jest.
CZY HISTORIA PANA OPARZYŁA?
– Mówił Pan studentom na seminariach, że historyk powinien przeciwstawić
się zakłamywaniu historii? Tworzeniu jej
poprawionej wersji? I czy można łatwo,
mówiąc kolokwialnie, zrobić człowiekowi
wodę z mózgu? – pytam.
– Tak. Można – odpowiada Profesor. – To wynika z nieprawdopodobnych

możliwości propagandy, która potrafi ludziom wmówić wszystko przez nieustanne
powtarzanie. Już dawno odkryto, że jednej
prawdy nie ma, jest tylko taka prawda, która jest wystarczająco często powtarzana.
– Człowiek dopiero z pewnej perspektywy zdaje sobie sprawę, że uczestniczy
w historii. Czy ona mnie oparzyła? Nie
było takiej chwili, że poczułem się oparzony, poturbowany i bezradny. W każdym
trudnym momencie starałem się znaleźć
racjonalną drogę wyjścia. Tego byłem
nauczony przez rodziców. Twardego
stąpania po ziemi. A co by mnie oparzyć
mogło? Gdybym musiał mieszkać poza
krajem. Lubię tu być, gdzie jestem. Lubię
moje otoczenie, nawet powietrze – odpowiada prof. Michał Pułaski, ale tematu nie
kończy, dalej się zastanawia, co też by go
w historii mogło oparzyć. I mówi:
– W 1981 roku trwał strajk okupacyjny studentów. Pamiętam, że jednej nocy
szedłem przez Collegium Novum, patrzę,
a tam na parapecie okna, w wykuszu
siedzi młodziutka dziewczyna i kapią jej
łzy. Podszedłem do niej, a ona mnie pyta:
– Proszę pana, proszę mi powiedzieć,
czy my tutaj zginiemy, czy nie?
Pomyślałem: dobry Boże! Czy ja mam
prawo narażać ją, aby mogła zginąć?
I wtedy jej powiedziałem, że nie zginie. Że
ja jej to gwarantuję. Usłyszałem od niej:
dziękuję. Wiedziała, że jestem szefem „Solidarności”. Kiedy rozmawialiśmy, miałem
pewność, że zrobię wszystko, co tylko
mogę, aby nie doszło do szturmu milicji,
ORMO lub innych siłowych formacji na
gmach Collegium Novum. Wtedy by mnie
historia oparzyła.

Elżbieta Dziwisz
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ybitny prawnik i nauczyciel akademicki, od wielu lat związany
z Wydziałem Prawa i Administracji UJ,
twórca wielu programów współpracy
uniwersyteckiej polsko-francuskiej,
a także wielki przyjaciel Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Jacques
Leroy został wyróżniony tytułem doktora
honoris causa UJ. Uroczystość, której
przewodniczył rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, odbyła się podczas specjalnego
posiedzenia Senatu 13 kwietnia 2018
w auli Collegium Maius.
– Uniwersytet Jagielloński przyjmuje
dzisiaj w poczet doktorów honorowych
uczonego wielkiego formatu i sprawdzonego przyjaciela Polski. Szanowny Panie
Profesorze, dziękujemy Ci za wszystko,
co zrobiłeś dla Polski i dla naszej Uczelni – mówił wygłaszający laudację prof.
Krzysztof Wojtyczek z Katedry Prawa
Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UJ. Łaciński tekst dyplomu odczytał dziekan WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński.

Moment wręczenia dyplomu doktora honoris causa prof. Jacques’owi Leroy przez rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka w auli Collegium Maius; 13 kwietnia 2018

W wydarzeniu uczestniczyli także
prorektorzy UJ prof. Dorota Malec i prof.
Stanisław Kistryn, jak również przedsta-

wiciele wszystkich wydziałów UJ oraz
rodzina, przyjaciele i współpracownicy
Profesora.

RPM

WSZECHSTRONNY UCZONY I MANAGER NAUKI
P

czterema dziedzinami: prawem karnym
materialnym, prawem karnym procesowym, prawem cywilnym, a także prawem
Fot. Anna Wojnar

rofesor Jacques Leroy jest uczonym
wszechstronnym [...]. W swojej pracy
naukowej zajmował się przede wszystkim
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ochrony zwierząt. Liczba szczegółowych
nauk prawnych, które reprezentuje doktor
honoris causa, jest imponująca. Co istotne,
wniósł on bardzo znaczący wkład w rozwój każdej z tych czterech dziedzin. [...]
W swoich badaniach posługuje się
nie tylko metodą dogmatyczną, ale również metodą socjologiczną i historyczną.
Badając prawo obowiązujące, nie pomija
procesów historycznych, które doprowadziły do jego ukształtowania, a w niektórych publikacjach skupia się wyłącznie
na prawie francuskim we wcześniejszych
okresach historycznych. Jest autorem wielkich syntez naukowych, jak i monografii
o charakterze analitycznym. Podejmuje
zarówno wielkie kwestie teoretyczne,
jak i zagadnienia bardzo szczegółowe.
W naukach prawnych sformułowany
został swego czasu postulat wewnętrznej

Łaciński tekst dyplomu
odczytał dziekan Wydziału Prawa
i Administracji UJ prof. Jerzy Pisuliński

Gratulacje dla bohatera uroczystości od przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”

karnym Jacques Leroy pisał też w wielu
późniejszych publikacjach. Jacques Leroy
jest jednym z twórców nowej dziedziny
nauk prawnych we Francji: prawa ochrony
zwierząt. Jest współautorem pierwszego
francuskiego podręcznika z tej dziedziny,
a także założycielem i redaktorem naczelnym pierwszego francuskiego periodyku
poświęconego tym zagadnieniom – półrocznika zatytułowanego „Revue Semestrielle de Droit Animalier”. Prace profesora Leroy przynoszą nowe spojrzenie
na zwierzęta w prawie. W tym podejściu
zwierzę nie może być redukowane do
rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego, ale
jest istotą obdarzoną psychiką, zdolną do
odczuwania radości i bólu, niejednokrotnie towarzyszącą człowiekowi, i z tych
wszystkich względów podlegającą ochronie prawnej, w tym również prawnokarnej.
W dziedzinie prawa ochrony zwierząt
prof. Jacques Leroy jest z całą pewnością
postacią numer jeden we Francji.
Profesor Leroy jest typem naukowca, który kieruje się pasją badawczą,
nie oglądając się na strategie planowania kariery naukowej. Świadczy o tym

Fot. Anna Wojnar

integracji prawoznawstwa, to jest integracji rozmaitych nauk prawnych. Integracja
ta przejawia się z reguły w tworzeniu
wielkich zespołów realizujących wspólnie
projekty badawcze z pogranicza różnych
nauk prawnych, w ramach których poszczególni naukowcy badają te aspekty
danego zagadnienia, które należą do ich
zakresu zainteresowań. W warunkach
coraz węższej specjalizacji w nauce
rzadko się zdarza, aby postulat integracji
wewnętrznej był realizowany w pracy
jednego uczonego. Pod tym względem
prof. Leroy należy do nielicznych wyjątków, gdyż integruje w swoich badaniach
różne płaszczyzny badania prawa i różne
dyscypliny prawnicze. Wśród bardzo
licznych publikacji z dziedziny prawa
karnego należy w pierwszej kolejności
wymienić napisane przez profesora podręczniki do prawa karnego materialnego
oraz do prawa karnego procesowego. Obie
te publikacje, wielokrotnie wznawiane,
należą do podstawowych podręczników tych przedmiotów we Francji. Na
szczególną uwagę zasługuje monografia
poświęcona instytucji zatrzymania we
Francji. W swoich pracach z zakresu prawa
karnego Jacques Leroy przedstawiał, między innymi, międzynarodowe prawo praw
człowieka, a zwłaszcza wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka na francuski system prawny.
Wiele artykułów i glos profesora Leroy
dotyczyło rozmaitych zagadnień z zakresu
prawa cywilnego i rodzinnego. Do specyfiki dorobku naukowego Jacques’a Leroy
należy podejmowanie zagadnień na styku
prawa cywilnego i karnego. Już jego
praca doktorska, nagrodzona prestiżową nagrodą imienia Duponta starszego,
poświęcona była dochodzeniu roszczeń
windykacyjnych w postępowaniu karnym. O uprawnieniach poszkodowanych
przez przestępstwo i dochodzeniu przez
te osoby roszczeń cywilnych w procesie

Prof. Jacques Leroy
podczas swojego wystąpienia
w auli Collegium Maius;
13 kwietnia 2018

w szczególności wierność Uniwersytetowi
w Orleanie, gdzie podjął pracę jako
adiunkt w 1990 roku. Po pomyślnym
przejściu niezwykle trudnej procedury aggrégation w 1993 roku uzyskał stanowisko
profesora na Uniwersytecie w Limoges,
z którego po trzech latach powrócił na
Uniwersytet w Orleanie, gdzie pracuje do
dzisiaj. Jacques Leroy nie jest uczonym,
który podąża za naukowymi modami, ale
otwiera nowe perspektywy badawcze. Wyróżnia się głębią spojrzenia naukowego,
które pozwala mu w prawie dostrzegać to,
czego nie widzą inni prawnicy, a jego teksty zachwycają pięknem języka. O uznaniu
dla profesora świadczą, między innymi,
wykłady wygłaszane na zaproszenie zagranicznych uczelni, a także członkostwo
w radach naukowych kilku periodyków
prawniczych lub serii wydawniczych.
O jakości stosunków międzynarodowych decydują nie tyle dobre relacje między władzami różnych państw, ile więzi
między obywatelami, a przede wszystkim
przyjaźnie i znajomości przekraczające
granice. Profesor Leroy jest człowiekiem,
który od wielu lat buduje mosty między
Francją i Polską, realizuje projekty, które
zbliżają ludzi z obu krajów, w szczególności prawników i studentów prawa. Dzięki
jego zaangażowaniu współpraca uniwersytecka między Polską i Francją w ogóle,
oraz między dwiema czternastowiecznymi
uczelniami europejskimi: Uniwersytetem
w Orleanie, założonym w 1306 roku,
i Uniwersytetem Jagiellońskim, założonym 58 lat później, osiągnęła nową jakość.
Profesor Jacques Leroy przyjechał po
raz pierwszy do Krakowa w 2001 roku,
aby prowadzić zajęcia z prawa cywilnego
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Uczestnicy uroczystości; Collegium Maius, 13 kwietnia 2018

w nowo utworzonej Szkole Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim,
wtedy też miałem zaszczyt i przyjemność
poznać Pana Profesora. W 2006 roku objął
on kierownictwo Szkoły Prawa Francuskiego. W tym samym roku utworzył
w Krakowie, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, studium master z francuskiego prawa gospodarczego i do dziś
kieruje tym studium. Oba te programy –
Szkoła Prawa Francuskiego i studium
prowadzące do uzyskania francuskiego
dyplomu master – otworzyły nowe perspektywy intelektualne dla studentów
naszego Wydziału Prawa i Administracji, umożliwiając im poznawanie prawa
francuskiego w Krakowie na wykładach
prowadzonych w języku francuskim przez
znakomitych profesorów z Francji. Szkołę
Prawa Francuskiego ukończyło kilkuset
absolwentów, a program master – stu kilkudziesięciu absolwentów. Szkoły prawa
obcego na Wydziale Prawa i Administracji
UJ stanowiły prawdziwą rewolucję w nauczaniu prawa w Polsce. [...]. Profesor
Leroy był jednym z zasadniczych twórców tej rewolucji. Należy podkreślić, że
oba wymienione programy funkcjonują
dzięki osobistemu zaangażowaniu prof.
Leroy. Kierowanie nimi oznacza w szczególności nieustanny trud pozyskiwania
środków finansowych, liczne spotkania
z osobami dysponującymi środkami finansowymi, długie godziny przekonywania i negocjacji. Dzięki umiejętnościom
dyplomatycznym i taktowi prof. Leroy
oba programy uzyskały finansowanie ze
środków publicznych umożliwiające ich
funkcjonowanie i rozwój. Korzystają ze
wparcia finansowego ze strony władz
centralnych Republiki Francuskiej, fran-
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cuskiego Regionu Centrum, a także Uniwersytetu w Orleanie i funkcjonują przy
życzliwej pomocy Ambasady Francuskiej
w Warszawie i Konsulatu Generalnego
Francji w Krakowie.
Profesor Leroy każdego roku kilkakrotnie przyjeżdżał do Krakowa, przemierzając tysiące kilometrów i spędzając
długie godziny w samolotach z Paryża
do Krakowa oraz innych środkach transportu zbiorowego. Dzięki jego staraniom
wielu studentów UJ uzyskało stypendia
na wyjazdy na Wydział Prawa, Ekonomii
i Zarządzania w Orleanie. [...] Wielkim
osiągnięciem prof. Leroy jest to, że
opisana współpraca uniwersytecka nie
tylko została nawiązana, ale trwa przez
długie lata i przynosi coraz cenniejsze
owoce.
Obok współpracy w zakresie dydaktyki i upowszechniania znajomości prawa
francuskiego w Polsce, prof. Leroy zaangażował się także we wspólne projekty
naukowe. Jest – ze strony francuskiej –
głównym animatorem polsko-francuskich
imprez naukowych w dziedzinie nauk
prawnych. Organizował wiele konferencji
gromadzących uczonych z różnych uczelni
polskich i francuskich, a w szczególności –
czterokrotnie – polsko-francuskie dni
prawnicze, gromadzące prawników frankofonów z Polski i prawników – przyjaciół
Polski z Francji. Wszystkie te konferencje
przyniosły wysokiej wartości publikacje
naukowe.
Profesor Leroy jest wielkim przyjacielem Polski i szczególnego rodzaju
ambasadorem jej kultury i prawa we
Francji. Każda podróż do Polski zachęcała
profesora do poznawania coraz to nowych
dzieł polskich twórców i zjawisk w polskiej

kulturze. Z biegiem lat prof. Leroy stał się
znawcą polskiej kultury, a zwłaszcza polskiej literatury i sztuki. Kultura polska stała
się stopniowo dla prof. Leroy i pozostaje
jedną z osobistych pasji. Za zasługi dla
współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu w Orleanie Jacques Leroy
został odznaczony w 2008 roku medalem
„Zasłużony dla Uniwersytetu Jagiellońskiego”, a za zasługi dla współpracy polsko-francuskiej uzyskał wysokie odznaczenie
państwowe w 2016 roku – Krzyż Oficerski
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Jacques Leroy jest nie tylko wybitnym
uczonym, ale także managerem nauki. Od
1996 roku kierował Instytutem Prawa na
Wydziale Prawa, Ekonomii i Zarządzania
w Orleanie, w latach 2001–2006 był dziekanem Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Orleanie, a od 2016
roku kieruje wielkim centrum badawczym –
Centre Juridique Pothier, funkcjonującym
na tym samym uniwersytecie. [...]
Prezentując osobę doktora honoris
causa, nie sposób nie wspomnieć o jego
przymiotach osobistych. W pierwszej kolejności należy wymienić tu bardzo ciepłą
osobowość, która zjednuje ludzi. Każdy,
kto zwraca się do niego w takiej czy innej
sprawie, spotyka się z życzliwością i uczynną pomocą. Ciekawość świata wyraża się
nie tylko w dziełach naukowych, ale także
w szerokich zainteresowaniach humanistycznych. Otwartość na odmienność kulturową i wolność od uprzedzeń stanowiły
bezcenny atut przy budowaniu owocnej
współpracy międzynarodowej. Wielka
skromność powoduje, że jego zasługi dla
współpracy polsko-francuskiej nie są
szerzej znane we Francji. Takt i zdolności
dyplomatyczne okazały się przydatne nie
tylko w kontaktach z władzami publicznymi, ale także przy kierowaniu wydziałem
i innymi jednostkami wewnątrzuczelnianymi. Swoich rozmówców doktor honoris
causa urzeka niezwykłą pogodą i błyskotliwym francuskim humorem. Znakomity
wykładowca, przedstawiający ze swadą
zawiłości prawa francuskiego i traktujący
studentów z wielkim szacunkiem, prof.
Leroy jest nie tylko ceniony, ale również
lubiany przez polskich słuchaczy Szkoły
Prawa Francuskiego i francuskiego studium master [...].

Krzysztof Wojtyczek
Fragmenty laudacji wygłoszonej na cześć
prof. Jacques’a Leroy

MEDAL PLUS RATIO QUAM VIS
DLA DOKTORA MARKA BUDNERA
D

prowadzał operacje szkoleniowe. To właśnie dzięki jego staraniom uniwersytecka
klinika rozpoczęła diagnostykę i leczenie
nowotworów piersi, a także nawiązała kontakty naukowe i praktyczne z ośrodkami
ginekologicznymi i onkologiczno-ginekologicznymi w Niemczech i innych krajach
Europy. Doktor Budner zapraszał także
uniwersyteckich lekarzy do kierowanego

przez siebie ośrodka medycznego HELIOS
Klinikum w Bad Saarow w Niemczech,
gdzie umożliwiał im zdobywanie doświadczenia w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej. Wyróżnienie wręczył dr. Markowi
Budnerowi, w imieniu rektora UJ, prof.
Antoni Basta 13 kwietnia 2018 w klinice
w Bad Saarow w Niemczech.

Red.

Fot. Collegium Medicum

oktor Marek Budner, ceniony w Polsce i Europie ekspert w dziedzinie
chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej
piersi, został uhonorowany przez Uniwersytet Jagielloński medalem Plus Ratio
Quam Vis za wieloletnią współpracę z Katedrą Ginekologii i Położnictwa UJ CM,
a w szczególności z Kliniką Ginekologii
i Onkologii, w której wielokrotnie prze-

Od lewej: dr Marek Budner i prof. Antoni Basta; 13 kwietnia 2018

Dr Marek Budner podczas uroczystości w Bad Saarow w Niemczech
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W UZNANIU
SZCZEGÓLNYCH ZASŁUG
uznaniu zasług, za wieloletnią wyjątkową służbę dla Uczelni, wychowanie
kilku pokoleń lekarzy, ważne badania na-

W

ukowe w dziedzinie patologii oraz szeroką
działalność społeczną – prof. Zbigniew
Chłap, specjalista w dziedzinie patomorfo-

Fot. Jerzy Sawicz

Prof. Zbigniew Chłap

Medal Plus Ratio Quam Vis wręczył prof. Zbigniewowi Chłapowi dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM
prof. Maciej Małecki

logii i patofizjologii, został uhonorowany
medalem Plus Ratio QuamVis.
W tym miejscu warto również podkreślić szczególne zasługi Profesora jako prezesa Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”,
działającego charytatywnie na terenie
Polski i poza jej granicami. Papież Jan
Paweł II mianował Profesora członkiem
Acadaemia pro Vita – watykańskiego towarzystwa naukowego założonego w celu
prowadzenia studiów nad zagadnieniami
dotyczącymi obrony życia.
W imieniu rektora UJ prestiżowe
uniwersyteckie wyróżnienie wręczył
Uczonemu dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki.
Uroczystość, zorganizowana w 90. rocznicę urodzin prof. Chłapa, odbyła się
11 kwietnia 2018 w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego.
Przybyłych na to szczególne spotkanie
gości powitał przewodniczący TLK prof.
Igor Gościński, który wraz z prof. Kaliną

Jubilat został również obdarowany przez przyjaciół i współpracowników okolicznościowymi pamiątkami
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BZ, RPM

Gratulacje składają Jubilatowi prof. Igor Gościński oraz dr Adam Wiernikowski

Fot. Jerzy Sawicz

Kawecką-Jaszcz z Instytutu Kardiologii
WL UJ CM poprowadził zebranie. W jego
trakcie postać prof. Chłapa przedstawił
dr hab. Piotr Kopiński z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
Zbigniew Chłap urodził się 8 kwietnia
1928 w Dąbrowie Górniczej, studia na Wydziale Lekarskim UJ/AM odbył w latach
1947–1952, a pracę w Zakładzie Patomorfologii AM rozpoczął jeszcze jako student.
Przeszedł tu przez wszystkie stopnie kariery akademickiej – od młodszego asystenta,
przez kierownika Zakładu Patofizjologii,
zastępcę dyrektora Instytutu Patologii do
kierownika Międzywydziałowej Katedry
Patofizjologii. W latach 1991–1993 był
dziekanem Wydziału Lekarskiego UJ/AM.
Specjalista II stopnia z patomorfologii
i patofizjologii, uzupełniał wykształcenie
zarówno w kraju – w Instytucie Onkologii w Warszawie (1960), jak i za granicą:
w Paryżu – w Instytucie Rakowym (1963)
i Instytucie Onkologii (1965). Wiedzę
i doświadczenie wykorzystał, organizując
Międzykatedralną Pracownię Biologii Nowotworów i Centralną Pracownię Cytologii przy Zakładzie Anatomii Patologicznej.
Był opiekunem wyprawy naukowo-poznawczej studentów „Maghreb 1976”
w Oranie. Autor ponad 180 publikacji z zakresu patomorfologii klinicznej i eksperymentalnej, między innymi Patomorfologia
zmian wywołanych zakażeniem onkotwórczym wirusem polyoma (1963), Infekcje
wirusowe w patologii eksperymentalnej
i klinicznej (1968), Pylice i choroby proliferacyjne płuc (1993), multimedialny Atlas
cytopatologii chorób miąższowych płuc
(2001), a także publikacji w naukowych
czasopismach krajowych i zagranicznych
dotyczących etyki lekarskiej, bioetyki,
ekologii, historii medycyny.

Uczestnicy uroczystości w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego; 11 kwietnia 2018

Prof. Zbigniew Chłap w otoczeniu współpracowników
Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”
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MAŁOPOLSKIE WYRÓŻNIENIA
rcybiskupi Marek Jędraszewski
i Grzegorz Ryś, a także Zofia Romaszewska i Andrzej Wielowieyski zostali
uhonorowani przez Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski oraz Federację
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Uroczystość wręczenia tytułów
Małopolanina Roku 2017 i Człowieka
Roku 2017 odbyła się 14 maja 2018
w auli Collegium Novum. Uroczystość,
w której uczestniczyli rektor UJ prof.
Wojciech Nowak i prorektor UJ prof. Jacek Popiel, przedstawiciele władz miasta
i regionu, korpusu dyplomatycznego oraz
duchowieństwa, jak również społeczność
akademicka Krakowa, poprowadził wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk.
Podkreślił, że tradycją jest wręczanie
tych tytułów właśnie na Uniwersytecie
Jagiellońskim, co dodaje ceremonii szczególnego znaczenia i prestiżu.
Tytuł Małopolanina Roku jest przyznawany wybitnym osobom urodzonym
w Krakowie lub Małopolsce, a także tym,
którzy swoją działalnością przyczynili się
do rozwoju regionu i kraju. Laureatów
wybiera Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – największa regionalna
organizacja samorządów terytorialnych
w Polsce.

A

Od lewej: wyróżniony tytułem Człowieka Roku 2017 Andrzej Wielowieyski, uhonorowani tytułami
Małopolanina Roku 2018 arcybiskup Marek Jędraszewski i arcybiskup Grzegorz Ryś oraz Paweł Firlej

Fot. Anna Wojnar

Jako pierwszy pamiątkowy dyplom
odebrał abp Marek Jędraszewski. Kazimierz Barczyk przypomniał, że abp Marek
Jędraszewski, od 2017 roku metropolita
krakowski, jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zastępcą przewodni-

Uroczystość odbyła się w auli Collegium Novum; 14 maja 2018
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czącego Konferencji Episkopatu Polski,
członkiem Kongregacji ds. Edukacji
Katolickiej w Watykanie, a także wielkim
kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie.
– Jestem bardzo wdzięczny za to wyróżnienie i zdaję sobie sprawę, jak bardzo
ten tytuł zobowiązuje wobec Krakowa
i Małopolski, ziemi, która od ponad roku
jest mi szczególnie droga i ważna. Dziękuję za zwrócenie uwagi na wielką rolę
Kościoła w Małopolsce – powiedział abp
Jędraszewski.
Tytuł Małopolanina Roku 2017 otrzymał także abp Grzegorz Ryś, który z Krakowa przeniósł się do Łodzi, gdzie od 2017
roku jest metropolitą. W latach 2011–2017
był biskupem pomocniczym Archidiecezji
Krakowskiej. Współorganizował Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Sprawował także, między innymi, funkcje rektora
Wyższego Seminarium Duchownego
Archidiecezji Krakowskiej oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w RP. Jest doktorem
habilitowanym nauk humanistycznych,
specjalizującym się w dziedzinie historii
Kościoła, zaangażowanym na rzecz ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.

Honorowy dyplom Małopolanina Roku odebrał abp Marek Jędraszewski

Podczas uroczystości wręczono również tytuły Człowieka Roku 2017, przyznawane przez Federację Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów Małopolski
osobom, które przyczyniły się do zmian
ustrojowych w Polsce, działając na rzecz
praw i wolności obywatelskich.
Pierwszą uhonorowaną była Zofia
Romaszewska. Nie mogła odebrać wy-

doradca i działacz „Solidarności”. Uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich
Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”. Brał udział w obradach plenarnych
Okrągłego Stołu. Był wicemarszałkiem
Senatu RP pierwszej kadencji i trzykrotnie
posłem na Sejm RP. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1947
roku ukończył studia prawnicze.

Fot. Anna Wojnar

– Małopolska jest moją małą ojczyzna.
Byłem tu księdzem 30 lat. Ta nasza ojcowizna – Małopolska – jest mistrzynią o wielu
twarzach. Ta wielość twarzy powstrzymuje
nas przed wieloma uproszczonymi sądami
i uczy myśleć – mówił abp Grzegorz Ryś,
dodając, że to właśnie w Małopolsce
narodziła się tradycja myślenia o Polsce
w kategoriach jedności. Wspomniał tak-

Arcybiskup Grzegorz Ryś – Małopolanin Roku 2017

W imieniu Zofii Romaszewskiej honorowy dyplom Człowieka Roku 2017
odebrał Paweł Firlej

że o bogatym dziedzictwie kulturowym
Małopolski i o zabytkach, które są mu
szczególnie bliskie, na przykład freski
w kościołach Franciszkanów i Augustianów, tryptyk w Łopusznej, kościół
Najświętszego Salwatora w Krakowie
i kościół św. Mikołaja w Wysocicach.
– Wawel, Lublin, Sandomierz i Wiślica
to miejsca, które uczą nas oddychania
dwoma płucami, uczą nas ekumenizmu –
powiedział abp Ryś. Podkreślił również,
że jednym z najważniejszych wydarzeń
w Małopolsce jest Marsz Pamięci, upamiętniający rocznicę likwidacji krakowskiego getta, którego trasa przebiega
z placu Bohaterów Getta na teren dawnego
obozu w Płaszowie.

Wyróżniony tytułem Człowieka Roku 2017 Andrzej Wielowieyski
(pierwszy po prawej)

różnienia osobiście z powodu wyjazdu na
obchody rocznicy bitwy pod Monte Cassino. W jej imieniu pamiątkowy dyplom
odebrał Paweł Firlej. Zofia Romaszewska
jest zasłużoną działaczką opozycji demokratycznej w okresie PRL. Wraz z mężem,
Zbigniewem Romaszewskim, założyła
Biuro Interwencji Komitetu Samoobrony
Społecznej „KOR” i organizowała pracę
konspiracyjnego warszawskiego Radia
„Solidarność”. Uczestniczyła w pracach
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Obywatelskich „Solidarności”. Obecnie pełni
funkcję społecznego doradcy prezydenta
Rzeczypospolitej.
Drugim wyróżnionym był Andrzej
Wielowieyski, zasłużony opozycjonista,

Nagrodzeni, oprócz okolicznościowego dyplomu, tradycyjnie otrzymali
pamiątkowe karykatury autorstwa Ewy
Barańskiej-Jamrozik.
Tytuł Małopolanina Roku przyznawany jest od 1995 roku. Jako pierwszy
otrzymał go papież Jan Paweł II. W kolejnych latach wyróżniono, między innymi:
kardynała Franciszka Macharskiego,
kardynała Stanisława Dziwisza, Wisławę
Szymborską, prof. Andrzeja Zolla, prof.
Jacka Purchlę, Zofię Gołubiew, Annę
Polony, Jerzego Trelę, Kamila Stocha,
Adama Bujaka i Henryka Mikołaja Góreckiego.

Anna Wojnar
ALMA MATER nr 201

61

SCIENTIA

NADZIEJA NA NOWE, INNOWACYJNE TERAPIE
W

200. numerze „Alma Mater” ukazał się artykuł opisujący wynalazki będące efektem badań prowadzonych
na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ.
Warto jednak podkreślić, że ważne
technologie tworzone są także na innych
wydziałach UJ. W artykule zamieszczonym poniżej przybliżone zostały badania

(oraz najbardziej obiecujące technologie
będące ich rezultatem) prowadzone przez
naukowców z Collegium Medicum.
SUKCESY
Uniwersytet Jagielloński Collegium
Medicum jest miejscem, w którym od
wielu lat powstają wynalazki dające
nadzieję na opracowanie nowych metod
diagnostyki i leczenia różnych chorób.
Efektem takich badań są technologie
budzące zainteresowanie podmiotów
biznesowych zamierzających wprowadzić
na rynek nowe produkty. Przykładem
wynalazków UJ CM, które znalazły już
odbiorców biznesowych, jest, między
innymi, opracowany przez zespół dr. hab.
Sebastiana Polaka z Wydziału Farmaceutycznego komputerowy system do oceny
kardiotoksyczności leków i kandydatów na
leki sprzedany brytyjskiej firmie Simcyp
czy pierwszy projekt lekowy skomercjalizowany przez UJ na drodze licencji
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wyłącznej udzielonej firmie Spherium
Biomed z Hiszpanii. Obecnie wynalazek
ten, opracowany przez międzynarodowe
konsorcjum badawcze (ze strony UJ CM
pod kierownictwem dr. hab. Pawła Zajdla),
rozwijany jest przez tego licencjobiorcę
w kierunku opracowania całkowicie nowatorskiej terapii choroby Alzheimera.
Obok typowych umów
komercjalizacji (licencje
i sprzedaż) naukowcy spod
znaku UJ CM prowadzą
liczne projekty badawcze o wysokim potencjale
wdrożeniowym w ramach
konsorcjów z firmami
farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Wśród
takich podmiotów można
wymienić wiele polskich
(Adamed, Celon Pharma,
Selvita) i zagranicznych
(Neurolixis) firm. Projekty
te dają nadzieję na przygotowanie innowacyjnych terapii opracowanych od podstaw przez polskie uczelnie
i przedsiębiorców. Jest to
niezwykle istotna kwestia, gdyż zdolność
do wprowadzenia na rynek nowych terapii
lekowych świadczy o bardzo wysokim poziomie zaawansowania firm realizujących
ten proces, dając im jednocześnie wysoką
stopę zwrotu z takich inwestycji.
CO PRZED NAMI?
Wiele projektów realizowanych przez
zespoły badawcze UJ CM znalazło już
odbiorców zainteresowanych ich wdrożeniem. Do Centrum Transferu Technologii
CITTRU UJ trafiają jednak stale kolejne
wynalazki, dla których poszukiwani są
partnerzy biznesowi. Z uwagi na dość
wczesny etap rozwoju wynalazków UJ
z obszaru farmacji i medycyny ich wdrożenie na rynek w postaci gotowych produktów wymaga dalszych prac, obarczonych wysokim ryzykiem i koniecznością
wydatkowania znaczących środków. Jest
to jednak niewątpliwe proces opłacalny,
gdyż wprowadzenie na rynek, na przykład,

nowego leku daje przedsiębiorcy niejednokrotnie ogromne przychody, znacznie
przekraczające kwoty zainwestowane
w rozwój projektu.
Udział partnerów komercyjnych w rozwoju i wdrażaniu technologii związanych
z ochroną zdrowia jest niezbędny. Dysponują oni odpowiednimi zasobami oraz,
co nie mniej ważne, wiedzą, jak takie
technologie wprowadzać na rynek. Dlatego też obecnie CTT CITTRU poszukuje
takich podmiotów dla kilku najbardziej
obiecujących technologii wywodzących
się z Collegium Medicum.
NADZIEJA NA NOWE LEKI
Wiele projektów badawczych UJ CM
związanych jest z całkowicie nowymi
substancjami aktywnymi dającymi nadzieję na opracowanie nowych leków.
Zespoły badawcze UJ CM, między innymi pod kierownictwem dr hab. Anny
Waszkielewicz, dr. hab. Pawła Zajdla
czy dr. hab. Marcina Kołaczkowskiego z Wydziału Farmaceutycznego, są
szczególnie aktywne w obszarze takich
substancji działających na ośrodkowy
układ nerwowy. Związki te mogą być
pomocne w terapii demencji, depresji,
stanów lękowych, choroby Alzheimera oraz bólu neuropatycznego. Ostatnie
ze wspomnianych wskazań medycznych
związane jest z najbardziej zaawansowanym obecnie projektem rozwoju nowego
leku w UJ CM realizowanym przez zespół
badawczy z Wydziału Farmaceutycznego.
Wieloletni projekt doprowadził do wyselekcjonowania najbardziej obiecujących
związków, dla których wykonano wiele
badań potwierdzających ich skuteczność
i bezpieczeństwo. Obecnie CTT CITTRU poszukuje firm zainteresowanych
współpracą w ramach dalszego rozwoju
projektu pod kątem jego wdrożenia w
postaci leku.
Projekty lekowe realizowane w UJ
CM to nie tylko nowe związki chemiczne.
Niektóre z nich wpisują się w inny trend
widoczny w obszarze badań nad lekami –
usprawnienie już istniejących terapii.
Mogą one polegać, na przykład, na no-

wych formulacjach znanych leków czy też
nieznanych wcześniej połączeniach leków
już wprowadzonych na rynek. Przykładem
takiego projektu są badania realizowane
przez naukowców Wydziału Lekarskiego
UJ CM pod kierownictwem dr. Wojciecha
Plachy w zakresie opracowania nowej
kombinacji terapeutycznej ukierunkowanej na leczenie czerniaka skóry. Badacze
odkryli wyraźny efekt synergistyczny
przy połączeniu powszechnie stosowanych leków przeciwnowotworowych
z grupy taksanów i znanej grupy leków
przeciwlipidemicznych – statyn. Efekt
synergistyczny i bezpieczeństwo terapii
skojarzonej zostały zweryfikowane w badaniach in vitro. Obecnie prowadzone
są badania in vivo, które pozwolą na
weryfikację zalet wynalazku w warunkach bardziej zbliżonych do organizmu
człowieka. Takie projekty są wartościowe
z uwagi na wykorzystanie znanych leków,
dla których w przeszłości został wykonany komplet badań, w tym klinicznych.
Ich skuteczność i bezpieczeństwo zostały
szczegółowo przebadane, nie zachodzi
więc potrzeba wykonania pełnych badań
przedklinicznych i klinicznych przed
wprowadzeniem takiej nowej, skojarzonej terapii do praktyki klinicznej.
NIE TYLKO NOWE TECHNOLOGIE LEKOWE

CTT Cittru

Nowe technologie spod znaku UJ
CM to nie tylko leki. Jeden z najbardziej
obiecujących wynalazków o znacznym potencjale wdrożeniowym jest efektem realizowanego przez Wydział Lekarski UJ CM

(zespół pod kierownictwem dr. Marcina
Koniora) we współpracy z Akademią
Górniczo-Hutniczą projektu opracowania nowej, uniwersalnej protezy ucha
środkowego. Proteza ta jest skuteczną
i bezpieczną technologią, pozwalającą
na znaczącą poprawę jakości słyszenia u pacjentów z dysfunkcjami ucha
środkowego o bardzo zróżnicowanej
etiologii (u których, w wyniku choroby, usunięto kosteczki przewodzące dźwięk – młoteczek, kowadełko
i strzemiączko). Tym, co zdecydowanie
wyróżnia wynalazek na tle innych technologii medycznych opracowanych na
uczelniach, jest badanie kliniczne, które
z sukcesem zostało przeprowadzone przez
UJ CM. Obecnie Uczelnia jest w trakcie
procedury uzyskania certyfikatu wyrobu
medycznego i dopuszczenia go do użytkowania. CTT CITTRU również dla tego
wynalazku poszukuje partnera biznesowego zainteresowanego współpracą przy
wprowadzeniu produktu na rynek.
Ważny obszar badań naukowców UJ
CM dotyczy szeroko rozumianej diagnostyki medycznej. Dla tej dziedziny
w portfolio technologicznym CTT CITTRU znajdują się zarówno technologie
już skomercjalizowane, jak i takie, dla
których poszukiwane są firmy zainteresowane ich wdrożeniem. Wśród pierwszych można wymienić nową metodę
oceny patologii układu krążenia opartą na
wspólnym wynalazku naukowców UJ CM
(twórcą wynalazku ze strony UJ CM jest
prof. Stefan Chłopicki) i Politechniki
Łódzkiej. Prawa do wynalazku zostały

Fragment systemu do oceny kardiotoksyczności leków (zakupiony od UJ przez firmę Simcyp)

sprzedane firmie typu spin-out założonej
przez część jego twórców. Z kolei innowacje z zakresu diagnostyki medycznej wciąż
dostępne dla przedsiębiorców obejmują,
między innymi, opracowany przez zespół
pod kierownictwem dr. hab. Tomasza
Gosiewskiego pakiet technologii związany z szybką i kompleksową identyfikacją
mikroorganizmów odpowiedzialnych za
zakażenia (w tym wystąpienie szczególnie niebezpiecznej dla życia sepsy) oraz
test diagnostyczny wykrywający infekcje
bakteriami Streptococcus agalactiae,
będące dużym zagrożeniem dla kobiet
w ciąży oraz płodów i noworodków. Prace
nad tym wynalazkiem realizowane były
przez naukowców pod kierownictwem
dr hab. Moniki Brzychczy-Włoch przy
współpracy Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.
WSPÓŁPRACA Z KORZYŚCIĄ
DLA WSZYSTKICH
Opisane powyżej technologie to efekt
jedynie niewielkiej części innowacyjnych projektów realizowanych przez
zespoły naukowców UJ CM. Prowadzą
one wiele innych badań o wysokim
potencjale wdrożeniowym, dla których
CTT CITTRU aktywnie poszukuje partnerów biznesowych, którzy mogliby
zająć się dalszym rozwojem i wdrożeniem wynalazków opracowanych przez
zespoły badawcze UJ CM. Jak pokazuje
wieloletnia już praktyka, współpraca na
linii UJ CM – CTT CITTRU – firmy jest
owocna i skutkuje wymiernymi korzyściami dla wszystkich tych podmiotów,
a co jeszcze ważniejsze – także dla kolejnych pacjentów, którym innowacyjne
technologie medycznie spod znaku UJ
CM uratują zdrowie i życie.

Zespół CTT CITTRU
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Osiemnasty już Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie odbył się w dniach 17–19 maja, w tym roku pod hasłem
„Moc rozumu”. Patronem przedsięwzięcia był prof. Antoni Kępiński, a głównym organizatorem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tradycja imprezy sięga 2000 roku, kiedy po raz pierwszy, z okazji
600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej, Festiwal został zorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński, na
trwałe wpisując się w kalendarz najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych wydarzeń popularnonaukowych
w Krakowie. To wyjątkowa okazja do bezpośredniego spotkania z naukowcami, poznania tajników ich pracy,
a także zapoznania się z różnymi formami działalności artystycznej

Festiwal Nauki zainaugurowało wystąpienie na scenie pod ratuszem przedstawicieli krakowskich uczelni, w tym rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka. Na płycie
Rynku przygotowano festiwalowe
naukowe, gdzie w kilkudziesięciu namiotach pracownicy naukowi i studenci w widowiskowy sposób, za pomocą
ALMA miasteczko
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różnorodnych doświadczeń, pokazów laboratoryjnych i warsztatów, objaśniali zwiedzającym skomplikowane mechanizmy rządzące światem. Medyczna część
prezentacji miała miejsce w Collegium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12

Fot. Anna Wojnar

FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 2018

Anna Wojnar
Anna Wojnar

Nie zabrakło również zabaw edukacyjnych, konkursów i występów

Muzeum UJ

Anna Wojnar

Prezentacje miały charakter interaktywny, a odważni mogli samodzielnie wykonać proste eksperymenty lub pomiary
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Również Muzeum UJ udostępniło zwiedzającym sale wystawowe oraz zorganizowało prezentację Rozum i etyka konserwatorska w postępowaniu z dziełami sztuki

Karol Estreicher i Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego

G

dy po zakończeniu drugiej wojny
światowej Uniwersytet Jagielloński
zaczął na nowo działać, nie było jasne,
jaką funkcję ma otrzymać Collegium
Maius, z którego w czasie okupacji wyprowadzono do nowej siedziby zbiory
Biblioteki Jagiellońskiej. Wtedy do
akcji wkroczył Karol Estreicher, którego
dziadek, Karol sen. (1827–1908), był
dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej
i mieszkał w Kolegium Większym1.
Karol jun. w 1946 roku rozpoczął starania o przeznaczenie Collegium Maius

na Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Instytucję tę Senat Uniwersytetu powołał
do istnienia w roku następnym. Wtedy Estreicher rozpoczął batalię o kompleksową
renowację gmachu. Działając z niespożytą
energią i uporem, prowadząc rozliczne intrygi, zawierając sojusze z przedstawicielami władzy komunistycznej i wykorzystując
dawną przyjaźń z pochodzącym z Krakowa
premierem Józefem Cyrankiewiczem, zdołał doprowadzić nie tylko do zgody władz
Uniwersytetu i urzędu konserwatorskiego
na podjęcie prac restauracyjnych, ale też
Muzeum UJ

HISTORIA MAGISTRA VITAE

NOWY HAFT NA SŁABEJ TKANCE PRZESZŁOŚCI

66

wprowadzić odnowienie budowli do Planu
Sześcioletniego. Uznać to należy za niebywały sukces dyplomatyczny, biorąc pod
uwagę skalę potrzeb w zniszczonym przez
wojnę kraju i stan techniczny Collegium
Maius2.
Na tym jednak sukces Estreichera
się nie skończył: dokonał on bowiem
całkowitej przebudowy gmachu według
swoich wizji. Uzasadnieniem dla owych
działań było stwierdzenie, że restauracja
przeprowadzona w XIX wieku zupełnie
zmieniła charakter budynku (il. 1, 2)3.
Estreicher argumentował: Zamiast gotyku krakowskiego o stromych, prostych
liniach, zamiast surowości zewnętrznej,
oszczędnej w motywach zdobniczych, jak
to, na przykład, XV wiek stosował w pałacach florenckich, zbudowano od ul. Jagiellońskiej jednolicie wymierzony gmach,
ubrany ozdobami. W podworcu zmieniono
jego sens i funkcję. Wszędzie położono tynki. Można ogólnie powiedzieć, że [...] Kremer zastosował program klasycyzmu do
budynku, który był malowniczym zespołem
gmachów4. W efekcie powstała budowla
„pseudogotycka” (nasz autor używał takiej
nomenklatury). W połowie XX wieku
dziewiętnastowieczny historyzm oceniano
bardzo negatywnie, widząc w nim objaw
głębokiego kryzysu kultury5, ale Estreicher
szedł jeszcze głębiej w swej krytyce. Jego
zdaniem „pseudogotyk” był w Polsce, pozbawionej w latach 1795–1918 własnego
suwerennego państwa, stylem narzuconym
przez zaborców, elementem germanizacji
i wynarodowienia6.
Działania podjęte przez Estreichera
były bardzo radykalne (il. 3). W latach
1949–1964 nie tylko skuto tynki z fasad
i zrzucono „pseudogotyckie” elementy
dekorujące ściany, obramienia okien
i portali, ale – wykorzystując zachowane
widoki rysunkowe i pomiary architektoniczne gmachu sprzed restauracji Kremera – zrekonstruowano dawne kształty
i rozmieszczenie okien, zmieniono dachy
na bardziej wysmukłe, przywrócono
podział na dwie kondygnacje we wschodnim skrzydle, a części fasady od strony
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częściowo zatarto, by robiły wrażenie dawnych i podniszczonych7.
Do budynku sprowadzono też szereg
spoliów i elementów trwałego wyposażenia z Krakowa i okolic, między innymi
z dworów i pałaców, które straciły właści-

cieli po nacjonalizacji majątków rolnych.
W odrestaurowanych wnętrzach urządzono nie tylko wystawę historycznych
instrumentów naukowych i dzieł sztuki
z dawnego wyposażenia Gabinetu Historii
Sztuki i Archeologii, ale też dokupiono lub

Anna Wojnar

ul. św. Anny nadano wygląd barokowy
(il. 4). O ile te działania można uznać za
jakoś zakorzenione w materii budynku
i poparte dokumentacją architektoniczną
i ikonograficzną, o tyle kolejne były już
wyłącznie realizacją pomysłów Estreichera i współpracujących z nim projektantów.
Oto bowiem, na przykład, w narożniku
północnozachodnim, przy dziedzińcu
zwanym Hutą, zainstalowano nigdy
tam wcześniej nieistniejący drewniany
ganek, wzorowany na znajdującym się
w klasztorze norbertanek na krakowskim
Salwatorze, sień przejazdową od strony
ul. św. Anny pokryto stiukami, wzorowanymi na barokowych Baltazara Fontany
z pobliskiego kościoła św. Anny, z tejże sieni wyprowadzono całkiem nową „barokową” klatkę schodową w stronę mieszczącej
się na pierwszym piętrze auli, zaś w dawnej
celi św. Jana Kantego, profesora teologii
z XV wieku, zachowanej z pietyzmem już
przez Kremera, namalowano „barokowe”
freski (z przedstawieniem, między innymi,
modlącego się Estreichera), które następnie
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dorobiono szereg mebli, obrazów i rzeźb,
za ich pomocą „rekonstruując” dawne Collegium jako zarówno miejsce odbywania
wykładów i uroczystości akademickich
(aula), jak i mieszkanie profesorów.
Niektóre postępki Estreichera były
czystą mistyfikacją. Jak pisał Stanisław
Waltoś, W 1999 r. wybuchła sensacja,
bo w trakcie prac konserwatorskich
w niewielkim pomieszczeniu zwanym
Korytarzykiem Drezedeńskim zaczęły się
wyłaniać ślady jakichś malunków. [...] Już
ruszała w świat wieść, że w średniowiecznym Collegium Maius odkryto również
średniowieczne freski! Na szczęście ktoś
z Muzeum przypomniał sobie, że przecież
tę ścianę wymurowano na nowo po 1860
roku8. Rzekome średniowieczne malowidła
naprawdę wykonał na zlecenie Estreichera
zdolny malarz-kopista Zdzisław Pabisiak,
a następnie, również na polecenie tegoż Estreichera, skrupulatnie zamalował9. Twórca
muzeum uniwersyteckiego stworzył też
pomieszczenie zwane „alchemią”, z piecem
do transmutacji i odciskiem diabelskiej
dłoni na drzwiach, choć nikt nigdy w Collegium Maius alchemią się nie parał10.
Estreicher, oczywiście, musiał zdawać sobie sprawę, że postępuje wbrew
nowoczesnej doktrynie konserwatorskiej,
sformułowanej na początku XX wieku
w Wiedniu i rozwiniętej pod egidą Ligi
Narodów w Karcie Ateńskiej z 1931
roku, sygnowanej również przez Polskę11.
W prywatnym Dzienniku wypadków notował: Przede mną nikt nie wpadł na pomysł,
aby kopiować, uzupełniać, podrabiać
ikonografię i pamiątki. Przeciwnicy zarzu-
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cają mi, że fałszuję. To niedobre słowo, bo
zawiera w sobie nieuczciwość. Właściwszy wyraz to podrabianie lub najlepiej
rekonstrukcje. Co wieki u nas zniszczyły,
to ja rekonstruuję. Nie dla siebie, nie12.
W oficjalnej wykładni własnego stanowiska, czyli w monografii Collegium Maius
z 1968 roku, argumentował natomiast
dyplomatycznie, że założenia wieku XIX,
głoszące jedynie ochronę istniejącego
stanu, po drugiej wojnie światowej pod
wpływem uczuciowego stosunku do zabytków uległy zmianie na rzecz przywrócenia
zabytku lub jego odbudowy13. Znamienne
było już przypisanie nowoczesnej doktryny konserwatorskiej wiekowi XIX, a nie
XX, co – zważywszy na ostrą krytykę
historyzmu przez Estreichera – uznać
można za swoistą próbę deprecjacji owej
koncepcji. Twórca odnowienia Collegium
przemilczał też prosty fakt, że zgoda na
odbudowę i pełną rekonstrukcję podejmowana była głównie tam, gdzie dzieła architektury doznały poważnych uszkodzeń lub
w ogóle przestały istnieć14. Oczywiście,
zdarzały się ingerencje w stojący budynek, jak to miało miejsce przed pierwszą
wojną światową w zamku królewskim na
Wawelu, ale tam powrót do renesansowych
form dziedzińca arkadowego polegał na
zrzuceniu obmurowań wprowadzonych
przez armię austriacką i uzupełnieniu
detalu architektonicznego na podstawie
zachowanych fragmentów 15 . Jednak
w przypadku Collegium Maius zmiany
nie wynikały z jego zniszczenia czy prostego usunięcia wierzchniej warstwy, pod
którą znajdowały się nienaruszone części

z epok wcześniejszych (do takich działań
zachęcał główny teoretyk konserwacji po
drugiej wojnie światowej Jan Zachwatowicz16), lecz były w większości kreacją
nowych form, jedynie wyglądających na
pierwotne.
Swą „metodę konserwatorską” Estreicher nazwał „wskrzeszaniem przeszłości”.
Na czym miały polegać jej zasady, można
wykazać na przykładzie inskrypcji na
obramieniach dwóch portali wewnątrz
Collegium Maius. Pierwsza (w sali Zielonej – il. 5), NE CEDAT ACADEMIA,
głosi, że uniwersytet nigdy nie ustępował
przed siłą, druga (w auli – il. 6), PLUS
RATIO QUAM VIS, zaczerpnięta z wiersza rzymskiego poety Maximianusa, jest
apologią rozumu, roztropności i sprzeciwu
wobec wszelkiej przemocy. Oba napisy
wyglądają na pochodzące z okresu wczesnej nowożytności, ale w rzeczywistości
są pomysłem Estreichera zrealizowanym
w 1955 (pierwszy napis) i 1952 (drugi)17.
W roku 1975 pod tytułem Ne cedat
Academia wydano książkę o tajnym nauczaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim18,
zaś pod koniec XX wieku druga z sentencji
wpisana została do statutu Uniwersytetu.
Fakt, że obie łacińskie inskrypcje przyjęte
zostały przez wspólnotę akademicką za
zgodne z duchem i historią Uniwersytetu
Jagiellońskiego, dowodzi, że Estreicher
znakomicie utrafił w zbiorowe wyobrażenia o roli uczelni w dziejach Polski,
panującym w niej w ciągu wieków etosie
i okupacyjnej przeszłości19. Jego postępek
można za Erikiem Hobsbawmem nazwać
„wynalezieniem tradycji”20. Choć angielski historyk pisał o wymyślaniu rytuałów,
świąt i obrzędów szybko uznawanych
w różnych państwach za dawne, można
chyba też tym terminem określić restaurację zabytkowego gmachu w taki sposób, by
stał się on kwintesencją jakiejś instytucji:
jej dziejów, jej obyczajów, jej dokonań,
jej narodowego zakorzenienia i pamięci
o tworzących ją ludziach.
Działanie konserwatorskie polegające
na „wskrzeszaniu przeszłości” byłoby
więc rodzajem „wynajdywania tradycji”.
Oksymoroniczny charakter owego określenia bardzo dobrze pasuje do sposobu
myślenia Estreichera o odnowie Collegium
Maius: gmach miał być kwintesencją
tradycji, ale powstałą w wyniku daleko
posuniętej ingerencji w jego zabytkową
tkankę. Ta ingerencja, czyli wskrzeszenie,
była możliwa dlatego, że tradycję należało dopiero wynaleźć, czyli stworzyć na

Il. 5

tradycji przeciwnej oficjalnej doktrynie.
Na przekór reżimowemu niszczeniu dotychczasowej wizji polskiej kultury miała
ona pokazać bogactwo historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Malowniczość gmachu, użycie detali z dawnej architektury
Krakowa, wreszcie połączenie elementów
gotyckich z barokowymi tak, by całość
robiła wrażenie stanu „z końca XVIII
wieku” 27, miały ewokować poczucie
swojskości – wartości szczególnie istotnej tak dla Heimetschutzbewegung, jak
i zbliżonych do tego ruchu dążeń w Polsce przed pierwszą wojną światową 28.
Estreicher posługiwał się tą kategorią
explicite: swojska była dla niego architektura gotycka i barokowa – „zimny” i obcy
(bo „niemiecki”) zaś neogotyk29. Poprzez
swojskość, spreparowaną w toku prac
budowlanych likwidujących działania
Kremera, Collegium Maius zyskać miało wyraz miejsca bliskiego i całkowicie

oczyszczonego z naleciałości „germanizacyjnych”30.
Ta bliskość osiągnięta być miała
także przez uczynienie z Collegium
Maius wnętrza „żywego” 31 . Anna
Markowska pisała, że najważniejsze
w koncepcji muzealnej Karola Estreichera jun. było położenie nacisku na
ożywienie wnętrz, stąd minimalizowanie
roli gablot i – jeśli było to możliwe – taki
układ przedmiotów, który sugerował, że
użytkownik przed chwilą opuścił wnętrze.
Szczególnie widać to w stubie – jadalni
profesorskiej – gdzie spora kolekcja naczyń cynowych ułożona jest raczej po gospodarsku niż według jakiegoś systemu32.
Dzięki takim zabiegom gmach przestawał
być naukowo uporządkowaną i zdystansowaną względem odwiedzających ekspozycją martwych „obiektów”33.
O Lebendigkeit zabytków pisano już
w okresie międzywojennym w Wiedniu.

Fot. Wojciech Bałus

nowo na kanwie elementów z przeszłości.
Liczył się nie autentyzm dawnych murów,
nie wartość dawności, lecz – jak pisał
Estreicher w Dzienniku wypadków – unaocznienie przeszłości uniwersytetu21. To
nie jest rekonstrukcja, to jest, na słabej
kanwie przeszłości, nowy haft22.
Hobsbawm stwierdzał, że wynajdywanie tradycji często ma miejsce tam,
gdzie gwałtowna transformacja społeczeństwa osłabia lub niszczy wzory społeczne, zgodnie z którymi zaprojektowane
zostały „dawne” tradycje 23. Przejęcie
w powojennej Polsce władzy przez komunistów było niezwykle silną cezurą
w dziejach politycznych i społecznych
kraju. Choć początkowo zachowano pozory ustroju demokratycznego, już krwawa pacyfikacja manifestacji studenckiej
w Krakowie 3 maja 1946 nie pozostawiała
wątpliwości do kierunku działań nowej
władzy. Pod koniec lat 40. dyktatura komunistyczna stała się faktem. W Krakowie, postrzeganym jako główne siedlisko
burżuazyjnego wstecznictwa i politycznej
reakcji, panowała ciężka atmosfera,
a rozpoczęcie wznoszenia w 1949 roku
Nowej Huty jednoznacznie wskazywało
na chęć pozbawienia dawnej stolicy kraju
dotychczasowego znaczenia24.
Estreicher pisał w 1951 w Dzienniku
wypadków, że celem odnowy Collegium
Maius nie jest zbudowanie w Krakowie
jednego więcej muzeum [...]. Celem jest
nadanie Uniwersytetowi takiej siedziby,
która w tych głupich, antyhistorycznych
czasach podkreślałaby rolę Uniwersytetu w kulturze polskiej 25. A kilka lat
później dodawał: Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Collegium Maius
pomieszczone to jedna z odpowiedzi na
próby zniszczenia kultury Krakowa 26.
Restauracja gmachu byłaby więc kreacją
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Il. 7

Zdaniem Hansa Tietzego ważniejsze były
afekty i myśli, jakie „żywe” dzieło budziło w nowoczesnym odbiorcy, niż często
„martwa”, bo jedynie zaprezerwowana
w surowym stanie, i tym samym pozbawiona mocy oddziaływania, autentyczność
materialnej substancji budynku34. W Polsce po ostatniej wojnie w podobnym duchu
wypowiadał się Zachwatowicz: Zabytki
bowiem nie są wyłącznie dokumentami.
Nie mniej ważna niż ich statyczny, pomnikowy charakter jest ich siła sugestywna,
wyrażająca się w kilku formach. Najważniejsze będą: oddziaływanie bezpośrednie,
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emocjonalne, artystyczne, lub starożytnicze, wynikające ze swoistej zdolności
człowieka doznawania, często nieświadomego, wzruszeń z zetknięcia z dziełami przeszłości35. Estreicher, ożywiając
Collegium Maius, chciał sugerować (czyli
faktycznie wynajdować na nowo) trwanie
form życia i obyczajów dawnej Akademii
Krakowskiej aż do współczesności, wbrew
dziejowym i politycznym zawieruchom.
Dokładnie wtedy, gdy Karol Estreicher przekształcał krakowskie kolegium,
Gaston Bachelard pisał o domu jako
miejscu, które jest dla człowieka jego

prywatnym kosmosem i przestrzenią
marzeń. Wywody francuskiego filozofa uznać można za przejaw „nastroju”
dominującego w latach powojennych36.
Natomiast zdaniem Hansa Ulricha Gumbrechta w tym okresie powszechne było
marzenie o spokoju w wąskiej, ograniczonej przestrzeni, którą badacz nazywał
kruchym „naczyniem”37. Według Bachelarda prawdziwy dom, z pomieszczeniami
o zróżnicowanych kształtach, ułożonymi
na różnych poziomach, tak że trzeba się
do nich wspinać lub opuszczać po kilku
stopniach, ze skrzypiącymi podłogami, ze
światłem tylko częściowo rozjaśniającym
panujący w nich półmrok, dom rozrastający się niczym drzewo, z „korzeniami”
w piwnicach i z „koroną” w partii strychu,
a jednocześnie stanowiący centrum, do
którego człowiek powraca we wspomnieniach, pragnieniach i w realnym życiu, jest
jednym z najważniejszych archetypów
ludzkiej kultury38. Choć Collegium Maius
jest budynkiem uniwersyteckim, nie zaś
wyłącznie mieszkaniem, niewątpliwie
miało ono być w koncepcji Estreichera
rodzajem archetypalnego domu 39. Malownicza sylweta gmachu (il. 7), swojska
gotycko-barokowa stylistyka, nieregularne wnętrza usytuowane to nieco wyżej,
to znów niżej, oświetlone rozproszonym
światłem, wpadającym przez zróżnicowane w formach okna, podłogi zrobione
z różnych materiałów (parkiety, posadzki,
surowe deski), wreszcie wyposażenie
ewokujące zarówno nastój wykładów, jak
i powagi uniwersyteckich uroczystości,
a także prostych uroków życia mieszkającej tam wspólnoty, miały dawać poczucie
obcowania z czymś bliskim i jednocześnie
uruchamiającym wspomnienia i marzenia, szczególnie w „antyhistorycznych
czasach”.
Wykreowanie w Collegium Maius
wrażenia swojskości, domowej bliskości
i zakorzenienia w niezmiennej tradycji
miało w latach powojennych jeszcze jeden
wymiar. Wydana po raz pierwszy w 1948
książka Hansa Sedlmayra Verlust der Mitte zyskała popularność nie tylko przez, od
razu ostro krytykowane, konserwatywne
spojrzenie na kulturę nowoczesną 40 .
Niezależnie od (niemożliwych do zaakceptowania) poglądów autora trafieniem
w sedno doświadczeń społeczeństw
europejskich po Holokauście, barbarzyństwach i zniszczeniach wojennych była
tytułowa utrata środka. To nie przypadek,
że dokładnie w tym samym czasie, choć

w całkowicie innym środowisku intelektualnym Mircea Eliade pisał o symbolice
środka. Przeświadczenie o porządkującej ludzki świat roli centrum, którego
wyznaczenie nadaje rzeczywistości sens
i właściwą hierarchię wartości, uznał on
za jeden z podstawowych archetypów,
występujący we wszystkich kulturach na
całej kuli ziemskiej41. Jednocześnie dowodził, że destrukcja ustalonego porządku,
rozbicie archetypowego obrazu byłoby
równoważne z powrotem do chaosu, do
poprzedzającego kosmogonię stanu bezkształtu i niezróżnicowania42. Restaurację
Collegium Maius można więc ostatecznie
postrzegać jako próbę wyjścia z chaosu,
ze stanu, w którym środek został utracony – mało tego, w którym po katastrofie
wojny ów środek nadal był niszczony
przez kolejną ideologię. Działania Karola
Estreichera byłyby w takim przypadku
odpowiedzią na Verlust der Mitte à la
polonaise.
Czy odnowienie Collegium Maius
należy uznać za udane? Z jednej strony
tak, gdyż gmach robi do dziś wrażenie
budowli „autentycznej”, pozbawionej
znamion rekonstrukcji konserwatorskiej.
Pastisze, podróbki i fałszerstwa projektowane były ze smakiem i wykonane
z taką biegłością rzemieślniczą, że nie
rażą oka swą nowością i niezgodnościami
ze stylami historycznymi, co tak często
było udziałem powojennej „tragedii fałszu konserwatorskiego”43. Jest to zasługą
zręcznego nadania nowym elementom
znamion jakby naturalnej dawności, starzenia się, nieregularności, swojskiego
braku absolutnej symetrii i regularności
oraz walorów tworu rzemieślniczego,
wolnego od maszynowej i przemysłowej
obróbki. Tak rozumiana „naturalność” była
powszechnie akceptowana w połowie XX
wieku jako jednoznaczny wyraz materialnej
autentyczności i dawności dzieł sztuki44.
Z drugiej jednak strony to odtworzenie
w stanie „idealnym”, na pewno różnym
od historycznej rzeczywistości gmachu,
oparte było na podrabianiu, kopiowaniu,
uzupełnianiu i zamienianiu. Już w 1893
roku Camillo Boito pisał, że tam, gdzie
chodzi o odbudowę fragmentów zniszczonych [...], i gdy przy tym istnieją
całkowicie pewne wzorce, których przy
odtwarzaniu tych elementów można
się trzymać – wówczas zaleca się, aby
części dodane lub odnowione, mimo że
dokładnie odtwarzają kształty oryginalne,
były wykonane z wyraźnie odmiennego

materiału i miały wyryty znak lub lepiej
datę odbudowy45. Od tego czasu elementarną zasadą konserwatorską była transparentność podejmowanych działań i ich
efektów. Za etyczny obowiązek uznawano
jasne uwidacznianie, co w toku renowacji
zostało dodane. Estreicher postępował
dokładnie odwrotnie, nie tylko świadomie
zacierając różnice między autentycznymi
fragmentami budowli a częściami nowymi
i podrabiając naturalną dawność, ale na
dodatek postępki swe usprawiedliwiając kuriozalnym argumentem, że nie
jest zadaniem konserwatora ułatwianie
rozpoznawania, co jest stare, a co nowe
w zabytku, bo to jest zadaniem inwentaryzatora46. Jego postawa była więc całkowicie nietransparentna, czego pozytywnie
ocenić nie sposób.
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WYJĄTKOWA ROCZNICA KOŚCIUSZKOWSKA
roku 2018 przypada wyjątkowy
jubileusz związany z Tadeuszem
Kościuszką: 200. rocznica krakowskiego
pochówku Naczelnika. Wyznaczają go
daty dwóch wydarzeń w Krakowie z 1818
roku. Pierwszym było złożenie trumny ze
szczątkami Kościuszki 11 kwietnia 1818
w kościele św. Floriana, po prawie miesiąc
trwającym transporcie jej z Solury. Drugim
– uroczyste przeniesienie trumny z kościoła św. Floriana do kościoła katedralnego na
Wawelu i złożenie jej 23 czerwca w najstarszej krypcie katedry wawelskiej pod
wezwaniem św. Leonarda.
Jubileusz przypadający w 2018 roku
jest ze wszech miar wyjątkowy dla Krakowa – miasta, z którym imię Tadeusza
Kościuszki zostało związane na zawsze
i które z biegiem lat wyrosło na centralny
punkt kultu Naczelnika, gdyż wcześniej nie
obchodzono uroczyście żadnej rocznicy
pochówku Kościuszki w Krakowie, choć
jubileuszy i uroczystych obchodów związanych z życiem i działalnością Naczelnika było dotąd dość dużo. Do najbardziej
uroczyście obchodzonych w Krakowie
należały inauguracja budowy kopca Kościuszki 16 października 1820, jubileusze
100-lecia insurekcji w 1894 roku oraz
100. rocznicy śmierci w 1917 roku. Nieco skromniej obchodzono w 1923 roku
100. rocznicę zakończenia sypania kopca.
Po drugiej wojnie światowej jubileusz
z okazji 200. rocznicy urodzin potraktowany został przez ówczesną władzę jako
Rok Tadeusza Kościuszki. Kolejne okazje
do świętowania wyznaczały: 150. rocznica
śmierci – w 1967 roku, 150-lecie istnienia
Komitetu Kopca Kościuszki – w 1971
roku, 200. rocznica insurekcji – w 1994
roku i wreszcie 200. rocznica śmierci
w 2017 roku, obchodzonym jako Rok
Tadeusza Kościuszki. Okolicznościowe
uroczystości organizowano również z okazji nadawania jego imienia szkołom, także
wyższym. Wymienić należy uroczystość
związaną z jubileuszem 30. rocznicy
utworzenia Politechniki Krakowskiej
i nadaniem uczelni w 1975 roku imienia
Tadeusza Kościuszki.
Postać Naczelnika przypominano
w krakowskim teatrze, grając sztuki
autorstwa, między innymi, Konstantego
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W

il. 1

Majeranowskiego Kościuszko nad Sekwaną (1821 rok) czy Władysława Ludwika
Anczyca Kościuszko pod Racławicami
(1880 rok), a także poprzez publikowanie
artykułów w czasopismach wychodzących
w Krakowie, Warszawie, Lwowie, Wilnie
i innych miastach związanych z życiem
i działalnością Naczelnika.
Śmierć Tadeusza Kościuszki 15 października 1817 z dala od kraju i pochowanie go w Solurze w Szwajcarii była
dla przedstawicieli części społeczeństwa,
mających wizję Polski niepodległej, wielką i niepowetowaną stratą, natomiast dla
władz Rzeczpospolitej Krakowskiej – tego
niewielkiego obszaru formalnie „wolnego,
niepodległego i neutralnego”, nie lada
wyzwaniem do działań mających na celu

sprowadzenie szczątków Naczelnika,
a zarazem bohatera dwóch kontynentów,
do Krakowa.
Informacja o śmierci Kościuszki
i pochowaniu go 19 października w podziemiach kościoła oo. Jezuitów pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny
Niepokalanego Poczęcia w Solurze dotarła do Krakowa dopiero 9 listopada.
Pierwszą reakcją władz Wolnego Miasta
Krakowa było zainicjowanie odprawiania nabożeństw żałobnych. Pierwsze
z nich odbyło się 24 listopada w kościele
oo. Kapucynów, kolejne 11 grudnia
w katedrze wawelskiej i 23 grudnia w kościele Mariackim. O mszach żałobnych
i ich przebiegu informowała „Gazeta
Krakowska” z 17 grudnia 1817, nr 101,
i 31 grudnia 1817, nr 105. Mszę odprawiono również w Wilnie. W tym samym
czasie toczyły się rozmowy w gronie
Izby Reprezentantów Wolnego Miasta na
temat sprowadzenia zwłok Kościuszki do
Krakowa. 16 grudnia Izba Reprezentantów wystąpiła z oficjalną inicjatywą w tej
sprawie i w formie uchwały przekazała ją
Senatowi Rzeczpospolitej Krakowskiej.
Podobnie, jak to miało miejsce w roku
1817 w przypadku sprowadzenia zwłok
i pochówku w Krakowie księcia Józefa
Poniatowskiego, zgodę musiał wydać
car Aleksander I. I taką zgodę wydał
w lutym 1818 roku. Senat Rządzący
Wolnego, Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu
przekazał informację o tym fakcie z podaniem wiadomości o terminie „obchodu Pogrzebowego” za pośrednictwem
„Gazety Krakowskiej”, która zamieściła
informację dopiero w maju. Tekst ukazał

Fot. Ignacy Krieger, Fotografie dawnego Krakowa,
KAW w Krakowie, 1989
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się w dodatku do numeru 40. „Gazety
Krakowskiej” z 20 maja 1818 (il. 1). Powtórzony został również w późniejszych
wydaniach gazety.
Po uzyskaniu zgody cara wysłany
został do Solury książę Antoni Jabłonowski jako szambelan i wysłannik cara,
a zarazem króla polskiego, prosząc władze kantonu i miasta Solury o wydanie
zwłok Tadeusza Kościuszki i zezwolenie na przewiezienie ich do ojczyzny.
23 marca 1818 uzyskano stosowne pozwolenia i dokument przekazania zwłok.
Po uroczystym nabożeństwie żałobnym,
celebrowanym w kościele oo. Jezuitów,
trumnę Kościuszki odprowadzono do
Bramy Bazylejskiej w towarzystwie
władz, duchowieństwa i mieszkańców
Solury. Za bramą trumnę umieszczono
na powozie z zaprzęgiem konnym, który
w towarzystwie krytej powózki z Antonim Jabłonowskim i Piotrem Józefem
Zeltnerem wyruszył w kierunku Ulm.
Trasa wiodła przez Zurych, St. Gallen,
Bregenz i Memmingen. Dzięki wymianie
koni na stacjach pocztowych trasę liczącą
około 350 kilometrów przebyto w sześć
dni. W Ulm trumna została przeniesiona

il. 2

na kryty prom, który płynął z biegiem
Dunaju do Wiednia. Po trzech dniach
prom dobił do Wiednia, gdzie przeładowano trumnę na powóz i wyruszono
w stronę Krakowa. Wybrano trasę przez
Brno, Ołomuniec, Ostrawę i Śląsk, liczącą około 500 kilometrów. Przebyto ją
w ciągu 18 dni. 11 kwietnia 1818 kondukt

żałobny dotarł do Prądnika, witany przez
delegację złożoną z przyjaciół Naczelnika
i dawnych towarzyszy broni. O przybyciu
delegacji wraz z trumną ze zwłokami
Naczelnika do Krakowa informowała
„Gazeta Krakowska” nr 32 z 22 kwietnia
1818 (il. 2). Wcześniej, bo 8 kwietnia, Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa
zarządził tymczasowe złożenie trumny
w jednej z kaplic kościoła św. Floriana,
odbudowanego w latach 1677–1686 po
wojnie szwedzkiej (il. 3a i 3b).
Do czasu przeprowadzenia zwłok do
katedry wawelskiej krakowianie i okoliczna ludność składali hołd pamięci zmarłemu
Naczelnikowi, uczestnicząc w nabożeństwach, pielgrzymując do kościoła
il. 3a. Zachodnia elewacja kościoła św. Floriana
u wylotu ul. Warszawskiej;
obok – nieistniejący dziś budynek szkoły parafialnej
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Fot. „Tygodnik Illustrowany”, seria II, 7 stycznia 1871, nr 158, Warszawa

il. 3b. Targ na Kleparzu w Krakowie (kopia akwareli Juliusza Kossaka)
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lat później. Wiersze i cykle wierszy drukowano zarówno w „Gazecie Krakowskiej”,
„Pszczółce Krakowskiej”, jak i w „Roczniku Towarzystwa Naukowego”.
Przeprowadzenie zwłok z kościoła
św. Floriana do katedry wawelskiej zaplanowano na 22 czerwca 1818. Wcześniej
jednak ogłoszono zbiórkę dobrowolnych
składek pieniężnych na „wystawienie Po-

mnika temu Wielkiemu Mężowi”, publikując w „Gazecie Krakowskiej” informacje
o zbiórce oraz dane pierwszych wpłacających („Gazeta Krakowska” z 7 czerwca 1818, nr 45). W kolejnych numerach
„Gazety Krakowskiej” przypominano
o terminie uroczystości przeprowadzenia
zwłok i zachęcano do udziału w ceremonii,
a także zapraszano „Szanowną Publiczil. 4
Archiwum prywatne Jerzego Dudy

św. Floriana, a także prezentując i wydając
drukiem wiersze żałobne, elegie i ody.
Autorem jednego z pierwszych wierszy
żałobnych napisanych z okazji „przybycia
do Krakowa zwłok śp. Tadeusza Kościuszki” był Leon Szabel. Wiersz wydrukowano
w „Gazecie Krakowskiej” nr 34 z 29 kwietnia 1818 (il. 4). Kolejny wiersz żałobny
na śmierć Tadeusza Kościuszki ukazał
się w „Dodatku do Gazety Krakowskiej”
nr 42 z 27 maja 1818. Autorem wiersza
był Franciszek Jakubowski. Profesor
Akademii Krakowskiej Paweł Czajkowski
napisał Elegię obejmującą życie i zgon
Tadeusza Kościuszki z powodu złożenia
zwłok jego do grobów Królewskich dnia
23 czerwca 1818 roku. Elegia czytana była
na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego
15 czerwca 1818 i wydrukowana w V tomie „Rocznika Towarzystwa Naukowego”
z Uniwersytetem Krakowskim połączonego w 1820 roku. Rok 1818 wyznaczył
początek okresu wzmożonej aktywności poetyckiej związanej z Tadeuszem
Kościuszką, której apogeum nastąpiło
w latach sypania kopca Kościuszki i kilka

Archiwum prywatne Jerzego Dudy

il. 5

Rodaków, jakie przy
śmiertelnych Jego
Zwłokach wydawali. –
Aż na koniec potrzeba
przygotowania do obrzędu pogrzebowego
ukończone zostały. –
Senat Krakowski
dzień 23 czerwca na ten obchód naznaczył. Na odgłos dnia oznaczonego zebrali
się z najodleglejszych nawet Prowincji
i okolic Polacy. Zgromadził się Lud wiejski i miasto Kraków wystawiało miejsce
zjazdu Rycerstwa, które posłuszne na głos
żyjącego Naczelnika przy grobie Jego
chciało jakoby odebrać ostatnie rozkazy
i Nauki: jak kochać trzeba Ojczyznę.
Dalszy opis żałobnego obchodu zgonu
Tadeusza Kościuszki zamieszczono w numerze 54. „Gazety Krakowskiej” z 8 lipca
1818: W dniu 22 czerwca oznaczonym
przez Senat Rządzący do przeprowadzenia

Stanisław Kolowca

ność, aby w celu oddania ostatniey posługi
tym drogim Sercu Polskiemu popiołom do
tuteyszey Stolicy przybyć raczyła”.
Od dnia 11 kwietnia do kościoła
św. Floriana na Kleparzu przybywali
tłumnie krakowianie dla oddania hołdu
Naczelnikowi. Oddajmy głos sprawozdawcy „Gazety Krakowskiej” z 1 lipca
1818, nr 52, w którym znalazła się pierwsza część Opisania obrzędu żałobnego
po zgonie Tadeusza Kościuszki (il. 5):
Tam [w kościele św. Floriana] Towarzysz
Broni Kościuszki przy popiołach Wodza
rany pod Jego Dowództwem goił – Tam
Obywatel straty, jakie w sprawie Ojczyzny
pod Jego Naczelnictwem poniósł, na zysk
Jego rachował – Tam nędzny wpatrując się
w Obraz nieporównanej Bohatyra skromności, los swój pocieszać nauczył się – Tam
Lud wiejski Prochy Dobroczyńcy swego
łzami skrapiał. – Duch Kościuszki patrzał
z Granic Nieśmiertelności na uczucia

il. 7. Niesygnowana widokówka wydana w latach 30. XX wieku przedstawiająca sarkofag
Tadeusza Kościuszki w krypcie na Wawelu

il. 6

Szanownych Zwłok Jenerała Kościuszki
z kościoła śgo Floriana do Kościoła Katedralnego od samego południa ulice napełnione zostały Ludem, który raz ostatni
chciał jeszcze oglądać Martwe popioły
ukochanego Rodaka. O godzinie 7 wieczór
zgromadziło się do wspomnianego kościoła liczne Duchowieństwo Świeckie i Zakonne, Władze wszystkie Rzeczypospolitej
Krakowskiej i Władze Królestwa Polskiego
w tym mieście zostające, Obywatele... Gdy
już cała Parada uporządkowana została. –
Spuścili z Katafalku ozdobnie przybranego Trumnę Officerowie Milicji i dawnej
Gwardii Miasta Krakowa i na ramionach
swoich do wozu Kirem czarnym, Gallonami srebrnymi obwiedzionym, odkrytego,
zanieśli i na nim złożyli. – Odezwały się
wtenczas dzwony w całym Mieście Krakowie, przy których smutnym odgłosie
i nieustannym z Dział biciu ruszył ten
Żałobny Orszak w następującym porządku: – Lud Wiejski zajął wszystkie ulice,
przez które miała postępować parada,
i formował linię stykającą się z Bramą
Zamkową, szły Cechy z Chorągwiami
i świecami zapalonymi – Żandarmeria
konna w kilku szeregach – Muzyka Instrumentalna i Wokalna – Duchowieństwo
Zakonne i Świeckie, na czele którego
JW. X Łańcucki, Scholastyk Katedralny
i Archyprezbiter Infułat Kościoła Panny Marii, w Pontyfikalnym ubiorze ten
smutny kondukt prowadził – Następował
Wóz Żałobny sześciokonny, otoczony
Ludźmi w czarne suknie przybranymi
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„Tygodnik Illustrowany” 1861, nr 92

Ze zbiorów Jerzego Dudy

il. 8. Kartka pocztowa wydana przez firmę „Secesja” w Bochni
ok. 1930 roku z wykorzystaniem rysunku Artura Grottgera
oraz patriotycznym wierszem

z Pochodniami, obok którego Milicja Piesza robiła obszerne koło, gdzie znajdywały
się wszystkie Władze i liczne Obywatelstwo
z Świecami... Orszak ten przechodził przez
całe miasto Kleparz, przez ulicę Floriańską, Rynek, ulicę Grodzką aż przed Kościół
śgo Piotra, gdzie czekał JW. Biskup Krakowski – JW. Nowiński, Biskup Bibliyski
i Kapituła Katedralna Krakowska. – W tak
poważnym połączonym orszaku ruszyła
parada ku Zamkowi. – Wszystkie okna
były napełnione patrzącymi. Dachy nawet okryte były widzami, a Góra Wawel,
o którą blade Xsiężyca obijało się światło,
wśród niezliczonych świec, co jasności
wyrównać usiłowały, wystawiała jedną
ogromną z ludzi złożoną Skałę... Wnieśli
do Kościoła Trumnę Ciż sami Officerowie
Milicji i Gwardii dawnej i na ozdobnym
wysoko wzniesionym Katafalku postawili. – Gorzał cały Kościół światłem, które
odbijając się o broń w Pyramidy ułożoną,
robiło widok zachwycający i do wyrażenia
trudny.
Trumna spoczęła przed konfesją
św. Stanisława na imponującym katafalku,
zaprojektowanym przez Franciszka Kossa,
oficera inżynierii Królestwa Polskiego.
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il. 9. Pomnik Tadeusza Kościuszki w Zuchwilu koło Solury

Katafalk zdobiły kolumny umieszczone w czterech rogach, których strzegły
rzeźbione polskie orły oraz malowidła
z czterema scenami z życia Kościuszki,
opracowane przez księdza kanonika Sierakowskiego i namalowane przez Michała
Stachowicza. Malowidła przedstawiały
scenę przysięgi na Rynku krakowskim,
dekorację Orderem Cyncynata w Ameryce, hołd złożony Kościuszce przez
żołnierzy polskich w Berville w 1814 roku
oraz podobiznę Naczelnika w medalionie
z symboliczną sceną Polski przedstawioną
w postaci płaczącej kobiety w koronie
z tarczą oraz białym orłem. Opis katafalku podany jest w „Gazecie Krakowskiej”
z 12 lipca 1818, nr 55 (il. 6).
Rankiem 23 czerwca 1818 odbyła się
msza żałobna. O godzinie 10 zabrał głos
hrabia Stanisław Wodzicki, prezes Senatu. Wystawił JW. Prezes krótko wojenne
Czyny Naczelnika, a Obywatelskie Jego
Dzieła i Cnoty w najżywszym wystawiwszy
obrazie, przy końcu Głosu swojego, wieniec Obywatelski na Trumnę mieszczącą
te drogie Ulubionego Wodza Popioły
rzucił. Mszę pontyfikalną celebrował biskup krakowski Jan Paweł Woronicz. Po

uroczystościach trumnę przeniesiono do
najstarszej krypty katedry wawelskiej pod
wezwaniem św. Leonarda.
Dopiero 14 lat później, 21 grudnia
1832, trumnę umieszczono w sarkofagu
z białego marmuru, wykonanym przez
włoskiego rzeźbiarza Pawła Filippiego,
mieszkającego w Krakowie, według
rysunków architekta Franciszka Marii
Lanciego (il. 7). Sarkofag był tematem
prac polskich artystów, w tym, między
innymi, Artura Grottgera, który wykonał
rysunek zatytułowany U grobowca Kościuszki. Rysunek był wykorzystany jako
ilustracja kartki pocztowej wydanej przez
firmę Secesja z Bochni około 1930 roku
z patriotycznym wierszem (il. 8).
W następnych dziesiątkach lat tematykę kościuszkowską starano się podtrzymywać, publikując w czasopismach
okazjonalne i jubileuszowe artykuły,
a także ciekawostki przybliżające Polakom
życie i działalność Naczelnika. Posłużę
się dwoma przykładami z czasopisma
kulturalno-społecznego „Tygodnik Ilustrowany”, wydawanego w Warszawie
w latach 1859–1939. W numerze 92.,
wydanym w czerwcu 1861 roku, ukazał

Fot. „Tygodnik Illustrowany” czerwiec 1861, nr 92

il. 10. Kościół w Zuchwilu koło Solury

„Tygodnik Illustrowany” listopad–grudzień 1919, nr 45–46

się artykuł zatytułowany Ostatnie chwile
Kościuszki i pogrzeb jego w Solurze, zawierający treść aktu spisanego 2 kwietnia
1817, przez który wszystkich swoich
poddanych wolnością zupełną udarował, oraz dwa interesujące drzeworyty
wykonane z fotografii i rysowane przez
Podbielskiego oraz Kostrzewskiego. Drzeworyty przedstawiają pomnik Tadeusza
Kościuszki w Zuchwilu koło Solury (il. 9)
oraz kościół w Zuchwilu (il. 10; w gazecie błędnie podano, że pomnik znajduje się w Solurze). Drugi przykład
jest zaczerpnięty z numeru 45. i 46.,
wydanego na listopad–grudzień 1919
roku. Na stronie tytułowej „Tygodnika
Ilustrowanego” znalazła się reprodukcja
oryginalnego raportu pisanego ręką Ta-

deusza Kościuszki po bitwie racławickiej
5 kwietnia w obozie nad Słomnikami 1794
roku (il. 11). W numerze znalazł się tekst
drukowany tego raportu z informacją,
że autograf cały jest dotąd własnością
prywatną człowieka niezamożnego. Amerykanie ofiarują mu za tę relikwię 500
(pięćset) dolarów, ale on gotów odstąpić za
połowę tej ceny, jeśli dokument pozostanie
w kraju, w myśl powyżej wyrażonej przez
nas potrzeby.

Jerzy Duda
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MIĘDZY KRAKOWEM A BORYSŁAWIEM
Zygmunt Klemensiewicz (1874–1948) – redaktor „Ropy”
orysław – „naftowe eldorado”,
„piekło galicyjskie” – został odkryty pod koniec XIX wieku, pierwsze
wiercenia rozpoczęło Galicyjskie Karpackie Towarzystwo Naftowe. Miejscowość ta, znana dotąd z bogatych
pokładów wosku, stała się obiecującą
kopalnią nafty, a dla wielu – kopalnią
„złota”. Z roku na rok rosło znaczenie
zagłębia borysławskiego, które w pewnych okresach zajmowało pierwsze
miejsce w produkcji galicyjskiej ropy.
Okres rozkwitu Borysławia przypada
na rok 1904. Wkrótce konkurencją dla
niego stały się Tustanowice, jako pewniejszy teren naftowy. Okres ich hossy
nie trwał długo: w 1911 roku miało
miejsce zawodnienie terenów naftowych, co spowodowało zmniejszenie
wydajności Tustanowic. W tej sytuacji
do łask znów powrócił Borysław.
Związek Techników Wiertniczych
utworzony w Borysławiu w 1905 roku
przez kierowników kopalń naftowych
rozpoczął starania, by wydawać własny organ prasowy. Był on pomyślany
jako dodatek do czasopisma „Nafta”, wydawanego we Lwowie przez
Krajowe Towarzystwo Naftowe.
Pierwszy numer „Przeglądu Technicznego Naftowego” ukazał się 8 lipca 1907.
W wydaniu tym redaktorzy napisali: w tej

wego i stanowisku naszego przemysłu,
a zarazem będzie ono prawdziwym
i poczytnym organem Krajowego T-wa
Naftowego, do którego Związek Techników Wiertniczych należy od paru lat.
Podejmując się wydawnictwa czasopisma technicznego naftowego, mamy
na celu utrwalić dotychczasową sumę
zdobyczy naukowych i praktycznych,
zapisywać wszystko to, co z postępem
na tem polu będzie miało wspólnego.
Do Was zwłaszcza, Szanowni Koledzy,
zwracamy się z gorącym apelem, abyście nie szczędzili ani czasu, ani trudu
i zasilali nas jak najobficiej korespondencją, artykułami i rozprawami, donosili nam chociażby o drobnych spostrzeżeniach z Waszej praktyki, a z naszej
strony dołożymy również starań, aby
to wydawnictwo godnie reprezentowało
nasz Związek i przyniosło Wam istotną
i realną korzyść. Z serdecznem Szczęść
Boże – Redakcja.
„Przegląd Techniczny Naftowy”
drukowany był we Lwowie w drukarni „Słowa Polskiego”. W drugiej
połowie 1907 roku Związek Techników
Wiertniczych w Borysławiu wydał
12 numerów „Przeglądu”, natomiast
w 1908 – 14. Wydanie tych ostatnich
numerów „Przeglądu” natrafiło na trudności
wydawnicze. Były to przede wszystkim
Ze zbiorów Haliny Starostki-Chrzanowskiej
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kombinacji pismo odpowie wymaganiom
wszystkich pracowników przemysłu nafto-
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Przyniesiemy zawsze pewne wiadomości
i informacje z nowych terenów naftowych, podamy dokładne wyniki próbnych
obecnie wierceń, przyniesiemy oryginalne
korespondencje i plany zagranicznych
terenów naftowych, będziemy czytelników
informować o wszelkich przejawach życia
na polu przemysłu naftowego – nie zaniedbamy żadnej sposobności, aby spieszyć
z dokładną informacją tam wszędzie,
gdzie się coś dzieje ważnego lub godnego
uwagi. Do realizacji tak szeroko i ambitnie
nakreślonego programu miała przyczynić
się dwujęzyczność „Ropy” (jedna szpalta
w języku polskim, druga w niemieckim),
ponieważ liczono na zbyt nie tylko w Ga-

Muzeum Farmacji UJ

kłopoty finansowe i małe zainteresowanie
ze strony ogółu techników wiertniczych,
o których rozmawiano w Związku już
przy końcu 1907 roku. Mimo zaistniałych
niepowodzeń Związek nie rezygnował
z wydawania własnego samodzielnego
organu prasowego.
Od kwietnia 1911 zaczęła ukazywać
się „Ropa”, dwutygodnik poświęcony
sprawom przemysłu naftowego, głównie
zagadnieniom technicznym. W chronologicznym zestawieniu galicyjskich
czasopism naftowych „Ropa” zajmuje
szóste miejsce. Pierwszym był „Górnik”,
który ukazywał się w Gorlicach w latach
1882–1886, drugim – „Nafta”, wydawana
we Lwowie (1893–1914), trzecim – „Sprawozdania Krajowego T-wa Naftowego”
(Jasło 1894–1895). W Borysławiu w latach
1900–1911 ukazało się siedem roczników
– „Polskiego Kalendarza Naftowego”.
Piąte miejsce zajmuje wspomniany już
„Polski Przegląd Naftowy” i wreszcie
„Ropa” (1911–1914). Warto wspomnieć,
że w tych samych latach wydawany był
w Lwowie dziennik poświęcony sprawom
przemysłu naftowego – „Gazeta Naftowa.
Naphta-Zeitung”.
We wstępie skierowanym przez redakcję „Ropy” do polskich techników
wiertniczych pracujących w kraju i losem
rzuconych po wszystkich częściach świata
czytamy: Gdy dziś już nie ma prawie krainy,
gdzie by polski kierownik wiertniczy nie
stał na czele kopalni – gdy nas dziś dzielą
od siebie lądów i mórz rozległych obszary
olbrzymie – będzie „Ropa” łącznikiem.

Jadwiga z Sikorskich Klemensiewiczowa (1871–1963), magister farmacji; jedna z trzech pierwszych kobiet-studentek UJ; studia ukończyła w 1898
roku. W 1897 roku wyszła za mąż za Zygmunta Klemensiewicza. Mieli trzy córki:
Helenę, Jadwigę i Annę. Autorka – Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej
z pierwszych studentek krakowskich z XIX wieku, wspomnień wydanych przez
Zakład Narodowy im. Ossolińskich w 1961 roku. Zmarła w Krakowie w 1963
roku. Więcej informacji dotyczących pierwszych studentek UJ można znaleźć
w książce Urszuli Perkowskiej Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach
1894–1939. W stulecie immatrykulacji pierwszych studentek, Kraków 1994.
Jadwiga Klemensiewiczowa, Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakowskich z XIX wieku,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961

licji, ale i za granicą. Nadto „Ropa” miała
być niezaangażowana politycznie, aby nie
wprowadzać waśni i sporów politycznych
w szeregi ściśle zawodowej organizacji. Pełna nazwa brzmiała: „Ropa, organ Związku

Techników Wiertniczych”, a w podtytule:
„Przemysł, Handel, Technika, Piśmiennictwo”. Nakład i własność ZTW. Redakcja
i administracja miały swoją siedzibę
w Borysławiu. W ciągu blisko czterech

Zygmunt Klemensiewicz, pseud. Alfred Górecki (1874–1948), lekarz z wykształcenia, działacz społeczny i polityczny,
publicysta i redaktor, wydawca czasopism, zbieracz i znawca ekslibrisów, filatelista. W 1894 roku rozpoczął studia na
Uniwersytecie Jagiellońskim, najpierw na Wydziale Prawa, po roku przeniósł się na Wydział Filozoficzny, by studiować
przyrodę. Ostatecznie w 1897 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim; wkrótce za działalność socjalistyczną musiał
opuścić Kraków. Wyjechał do Szwajcarii, gdzie w Bernie kontynuował studia medyczne. Do Krakowa wrócił w 1899 roku,
a w 1903 otrzymał absolutorium. W roku 2018, w którym obchodzimy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, warte przypomnienia jest także, że od 1905 roku Zygmunt Klemensiewicz związany był z Józefem Piłsudskim, dając
w swym domu schronienie dla uczestników akcji bojowej w Królestwie i organizując kurs wojskowy pod kierunkiem
Piłsudskiego, gdzie prowadził naukę strzelania i fechtunku. Jeździł też do Zagłębia Dąbrowskiego dla pracy agitacyjnej.
Był członkiem Związku Walki Czynnej (ZWC), pomagał swymi wpływami politycznymi jego robotom na terenie Krakowa,
a także przechowywał materiały archiwalne ZWC. W roku 1912 wszedł z ramienia PPSD do Komisji Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych. Z chwilą wybuchu wojny w 1914 roku wstąpił w sierpniu do I Brygady Legionów, w październiku t.r. został porucznikiem, odbył potem kampanię wołyńską, był w Królestwie oficerem werbunkowym do Legionów.
Z wojska wyszedł w randze majora (1921). [...] Od r. 1928 był mianowany członkiem Wojewódzkiej Rady Przysposobienia
Wojskowego i Wychowania Fizycznego, współdziałał w budowie stadionu Przysposobienia Wojskowego w Krakowie. Po
wkroczeniu Niemców w r. 1939 do Krakowa Klemensiewicz został 10 XI t. r. aresztowany i więziony przez 6 tygodni na Montelupich. Po odzyskaniu wolności zajął się z ramienia Rady Głównej Opiekuńczej utworzeniem Patronatu nad więźniami
przebywającymi w więzieniach Montelupich, w Płaszowie, Wiśniczu i Oświęcimiu oraz współpracował przy organizowaniu szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) dla jeńców w Krakowie. Aresztowany ponownie w r. 1941 przez gestapo
w związku z pracą w Patronacie, uległ w więzieniu w styczniu 1942 r. ciężkiej chorobie, co spowodowało jego zwolnienie. W październiku 1945 r. został mianowany Pełnomocnikiem Zarządu PCK na Okręg Krakowski i funkcję tę sprawował
do kwietnia 1946 r. […] Był odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych z Mieczami, Krzyżem Niepodległości, Złotym
Krzyżem Zasługi i Odznaką I Brygady Za Wierną Służbę. Zmarł 3 VIII 1948 r. w Krakowie.
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wa się postać Zygmunta Klemensiewicza1.
Jest to mało znany fragment jego bogatej
biografii. Trudno ustalić okres współpracy

Narodowe Archiwum Cyfrowe

lat ukazywania się „Ropy”, zamieszczono
na jej łamach około 250 artykułów, które
dotyczyły głównie zagadnień związanych
z wiertnictwem i przemysłem naftowym w kraju. Nadto zajmowano się
gazem ziemnym, geologią, analizą
i przeróbką ropy, przemysłem naftowym w świecie, a także szkolnictwem, zagadnieniami ekonomicznymi itp. Oprócz artykułów sygnowanych takimi nazwiskami jak Stefan
Bartoszewicz, Władysław Dunka de
Sajo, Józef Grzybowski, Stanisław
Olszewski, Czesław Załuski i inni,
czasopismo miało stałe działy rzeczowe oraz działy zmieniające się wraz
z potrzebą chwili i napływem materiałów. Jako uzupełnienie tekstów,
a najczęściej samodzielnie występowały materiały statystyczne, a także
rysunki techniczne oraz zdjęcia ludzi,
obiektów, narzędzi. „Ropa” była drukowana w Drohobyczu w drukarni
A.H. Żupnika.
Wśród osób blisko związanych
z powstaniem „Ropy” na czoło wysu-

Klemensiewicza ze Związkiem Techników
Wiertniczych w Borysławiu i jego organem
prasowym, jakim była „Ropa”. Jak wynika
z fragmentów listów pisanych przez jego
żonę – Jadwigę z Sikorskich Klemensiewiczową, jedną z pierwszych studentek
farmacji UJ, do swojej przyjaciółki z lat
studenckich Stanisławy Dowgiałło, a także w spisanych po latach wspomnieniach
Półwiecze pracy społecznej Zygmunta
Klemensiewicza, propozycja redagowania
„Ropy” pojawiła się na początku 1911
roku. Zygmunt od 15 marca siedzi, wyobraź
sobie, stale w Borysławiu, gdzie został
zaangażowany przez Związek kierowników
i oficjalistów kopalń naftowych do redagowania dwutygodnika fachowego, naftowego
„Ropa”. Zakończenie współpracy może
sugerować ogłoszenie przez Zarząd na początku 1912 roku konkursu na obsadzenie
stanowiska redaktora „Ropy”.
Przyjęta przez Zygmunta Klemensiewicza propozycja redagowania „Ropy” spowodowała duże zmiany w życiu państwa
Klemensiewiczów. Dopiero początek roku
1911 przyniósł mu tak bardzo pożądaną
zmianę zajęcia. Oto dwaj jego cioteczni
bracia, pracujący w Borysławiu w branży
naftowej i należący do ugrupowania zawodowego i kulturalnego techników wiertniczych, zwrócili się do Zygmunta w imieniu
tegoż ugrupowania z propozycją, aby
podjął się redagowania fachowego pisma,
które miało być organem owego Związku
Techników Wiertniczych. [...] Zygmunt
teraz nie kandyduje, przynajmniej unikamy

Stary dom w Borysławiu, widoczny szyb naftowy
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osobistego denerwowania się i nowych
kosztów, nowych długów. Teraz, wskutek tej
świetnej posady Zygmunta, którą oby zachował! – zaczniemy długi nasze upłacać na
dobre, bo dotąd raty, jakimi się płaciło, były
minimalne i dużo jeszcze mamy do spłaty,
bardzo dużo! Zaczynamy mieć nadzieję, że
się nam los na dobre obróci, skoro Zygmunt
znalazł tę posadę, kuchnia też nieźle idzie,
jakoś może do końca 1912 r. wybrniemy
ze wszystkich długów. Zaproponowane
warunki były bardzo korzystne. I tak, na
przeprowadzkę z Krakowa oraz urządzenie
się w Borysławiu Zygmunt Klemensiewicz
otrzymał 500 koron, natomiast pierwsza
pensja redaktorska, obejmująca okres
próbny od kwietnia do lipca 1911 – wynosiła 650 koron. Poza tym zagwarantowano
mu mieszkanie, opał, światło i wszelką
pomoc techniczną dla wydawnictwa. Przy
pomyślnym rozwoju pisma miał zawrzeć
umowę na dwa lata i otrzymać pensję w wysokości 1 tysiąca koron oraz 10 procent
prowizji od anonsów. Na czas redagowania
„Ropy” Zygmunt Klemensiewicz wziął
urlop z pracy partyjnej, bo ani czasu na
żadną inną pracę nie ma, ani też Związek
nie godzi się na to, aby inną pracą się nie
zajmował prócz „Ropy”. Nadto postawiono
mu warunek, który wydawał się trudny do
przyjęcia: powinien na stałe przenieść do
Borysławia, gdyż nie do pomyślenia było
redagowanie tak ściśle fachowego pisma
na terenie innym niż ta „ziemia obiecana”.
Zygmunt zabierając się do pracy, miał
zwyczaj [...] jak najstaranniej się przygotować teoretycznie i praktycznie. Przede
wszystkim pojechał do Borysławia, aby
zaznajomić się z ludźmi, z którymi miał
przebywać i współpracować, od nich
nauczyć się teoretycznie historii powstania
przemysłu naftowego, w praktyce poznać
techniczną stronę tych wiele obiecujących,
a jeszcze prymitywnych zakładów pracy.
[...] Nie omieszkał zbadać gruntownie warunków, wśród których żyli i pracowali nie
tylko kierujący szybami technicy, lecz i to
przede wszystkim prości robotnicy, na których wspierała się przecież cała ta wielka
nafciarska impreza. Czytał jak najwięcej
o tych nie znanych mu dotąd sprawach.
Odpowiednie lektury dostarczyli mu na
miejscu jego znajomi nafciarze, sprowadził
najlepsze dzieła w zakresie przemysłu naftowego do Biblioteki Związku Techników
i tak uzbrojony w możliwie rozległą wiedzę
o nafcie przystąpił do wydania pierwszego
numeru „Ropy”. Aby wszystko zorganizować według swego pojęcia, przyszło

Pierwsza strona czasopisma „Ropa” z 25 sierpnia 1911 roku

mu przekonywać swych mocodawców
o konieczności postawienia projektowanego pisma od razu na wysokim poziomie
treściowym i formalnym. Zarząd Związku
Techników nie szczędził mu wprawdzie
pieniędzy na ten cel, ale nie rozumiejąc się
wcale na redagowaniu pisma, zbyt mało
z początku szedł Zygmuntowi na rękę.
Ponieważ „Ropa” była dwujęzyczna, artykuły trzeba było tłumaczyć na niemiecki.
Roboty z tym ma Zygmunt bardzo wiele, tak
że wszelkiej innej pracy musiał się wyrzec
i siedzi tam na miejscu, ja zaś sama z dziećmi tu, w Krakowie.
Jadwiga Klemensiewiczowa wiosną
1911 roku odwiedziła swego męża w Borysławiu i tak zapisała swoje wrażenia. Jedna
długa ulica przecinała tereny ropodajne.
Zabudowana była niskimi, przeważnie parterowymi domkami, w dużej części drewnianymi, co nadawało mu piętno najlichszego
wschodniego miasteczka prowincjonalnego. Ulica ta pełna była lepkiego, ropą cuchnącego, dosłownie niezgłębionego błota,

w którym lgnęły koła wozów i wysokie buty
mieszkańców, z trudem przechodzących
w poprzek tej swojej jedynej „arterii”.
Wzdłuż domów po obu stronach ułożone
były zamiast chodników deski, klekoczące
jak klawisze, po których trzeba było uczyć
się chodzić bezpiecznie. Słabo przyświecały
przechodniom kopcąc, naftowe oczywiście,
z rzadka tu i ówdzie umieszczone latarnie.
Ale tubylcy nie zwracali na to żadnej uwagi; wiecznie zaaferowani, ciągle się gdzieś
spieszący, zagadani o interesach, wiedli oni
w tej dziurze gorączkowy żywot poszukiwaczy złota. W gruncie rzeczy wegetowali tam
tylko czasowo. Żyli tylko od jednego, mniej
lub więcej udanego wiercenia do następnego. [...] Pojechałam tam, aby mu jakoś
możliwie urządzić mieszkanie – zastałam
go już kompletnie zadomowionego w nowej
siedzibie. Obracał się już zupełnie pewnie
wśród nafciarzy, zarówno bogatych przedsiębiorców, urządzających wiercenia na
wielką skalę, jak i ludzi ze skromniejszymi
kapitałami, którzy zjawiali się w Borysła-
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do lichej restauracyjki na lichy posiłek,
a wieczory spędzali w brudnej żydowskiej
knajpie, omawiając swe sprawy przy kuflu
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wiu, aby niejako grać na giełdzie naftowej, hazardować się, próbując szczęścia
na nowych terenach, czy wreszcie wśród
robotników, majstrów, wiertaczy itp.
Wszędzie był już znany i co ważniejsze,
ogólnie lubiany z powodu swej prostoty w obejściu, naturalnej żywotności
usposobienia i tryskającego humoru.
Nawet zewnętrznie upodobnił się już
w ogółu do nafciarzy – w wysokich butach, sztruksowych bryczesach wpuszczonych w cholewy, w głęboko na czoło
nasuniętej maciejówce i w kurtce, już
cuchnącej i świecącej ropą – wydawał
się zupełnie innym człowiekiem. [...]
Zdumiewałam się nieustannie nad
wyraz marnymi warunkami mieszkaniowymi i kulturalnymi, w jakich żyli
ci ludzie, przeważnie nawet bardzo
bogaci, dla których pieniądz, jakkolwiek był celem samym w sobie, tam
jednak nie miał żadnej wartości, gdyż
nawet nie mieli na co wydawać. Cały
dzień zajęci interesami, kontrolując
swe wiercenia, wpadali w południe

lub kieliszku, zabawiając się przeważnie
grą w karty lub w bilard. Całymi dniami
brnęli w błocie, wystawali między szybami
na śniegu i wichrze, a późno w noc wracali
do swych jakże marnych pokoików, aby
wciąż brudni, nie mający się nawet gdzie
umyć porządnie, zwalić się ciężko na wąziutkie i twarde żelazne łóżko, często w nie
ogrzanym pokoju. Zapytywałam, dlaczego
w miejscowości, gdzie przewalają się takie
tłumy ludzi, gdzie pieniądz przelewa się
strumieniami z rąk do rąk – nie można
porządnie mieszkać ani nie istnieją żadne
instytucje, które by zaspokoiły kulturalne
potrzeby mieszkańców? Odpowiadano
mi, że „nie warto, nikt z nas tu przecież
nie siedzi długo, nie mieszka na stałe,
przyjeżdża się tylko dla zrobienia interesu
lub plajty i ucieka do siebie”. Charakterystyczne, że nikt nie myślał tam o potrzebie
licznych rzesz robotników, którzy przecież
na stałe Borysław zamieszkiwali. W istocie,
żadnego życia towarzyskiego nie było w tej
mieścinie; kobieta była rzadkim zjawiskiem,
gdyż nikt poza robotnikami nie osiedlał się
tam z rodziną. Wielu za to nafciarzy stale
pracujących w tej branży lub nawet ci, co
przygodnie się tu znaleźli, mieszkało w sąsiednim Drohobyczu, który był miastem
zupełnie przyzwoitym, ruchliwym od handlarzy i przemysłowców różnego rodzaju,
zabudowanym porządnie paropiętrowymi
kamienicami wzdłuż brukowanych ulic,
nawet tu i ówdzie wysadzanych drzewami.
Domy ludzi zamożniejszych otoczone bywały ogrodami i zaopatrzone w możliwe
w tych czasach urządzenia komfortowe.

Błotnista ulica Borysławia
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Kopalnie ropy naftowej w Borysławiu

Burmistrzem Drohobycza był wtedy jeden
ze starszych ciotecznych braci Zygmunta
– dr Rajmund Jarosz, zarazem właściciel
znanego kąpieliska w Truskawcu. W Drohobyczu miał duży dom z ogrodem, gdzie
stale mieszkał z żoną i czworgiem ślicznych
dzieci. U niego to zatrzymałam się w czasie
mej wizyty w Zagłębiu naftowym. Jarosz,
jak również i inni kuzyni Zygmunta, namawiali nas bardzo na zakupienie sobie terenu
roponośnego w Borysławiu, zapewniając,
że jeśli szczęście dopisze, to możemy łatwo
stać się bogaczami. Jak wspomina Jadwiga
z Sikorskich Klemensiewiczowa, takie
horoskopy wcale się nam nie uśmiechały,
a już hazard, jako sposób zdobywania
pieniędzy, odstręczał nas wybitnie od
takich interesów. Woleliśmy pozostawać
nadal w naszych skromnych warunkach,
własną pracą zdobywając środki na utrzymanie rodziny. Zygmunt ma teraz nie tyle
pieniędzy, na które się liczyło, bo „Ropa”
materialnie szwankuje, nie wiadomo nawet, jak długo pociągnie i kapaninę tylko,
po 20, 50 kor. Zygmunt wyciąga stamtąd
pieniędzy, tak że zaledwie starcza na jego
życie w Drohobyczu, Borysławiu i Wiedniu.
Tym bardziej mi przykro, że koniecznie
chciałam i Tobie, Stasieńko moja, jeszcze
kilkaset koron teraz zwrócić – ale muszę
być szczerą i przyznać Ci się otwarcie, że już

przed Nowym Rokiem na pewno pieniędzy
nie wydostanę dla Ciebie, a jeśli „Ropa”
upadnie od nowego roku, to w ogóle przed
latem nie będę pewnie w stanie Ci nic
przysłać. Chyba, że Zygmuntowi uda się
zrobić jakiś uboczny interes naftowy, nad
czym pracuje już od kilku tygodni – nie
mam wielkiej wiary w to, ale gdyby się to
udało, on twierdzi, że zarobiłby od razu
kilka tysięcy koron. Ale czyż mogę tak na
pewno Ci obiecywać? Ten rok będzie jeszcze
bardzo, bardzo ciężki dla nas i najwięcej żal
mi Zygmunta, który pracuje niezmiernie,
jeździ, morduje się dniem i nocą, właściwie
nawet zarabia dużo, a w rezultacie zawsze
jest bez grosza i nieraz musi jak dawniej
pożyczać od znajomych i mnie się prosić
o parę koron na życie w drodze itp. I nie
tylko pod względem materialnym ciężki dla
nas, zwłaszcza dla niego, ten rok będzie. Ta
ciągła włóczęga, to samotne życie, to ciągłe
bujanie między Borysławiem, Drohobyczem
a Krakowem, te 3–4 noce każdego tygodnia
spędzone w pociągu wyczerpują ogromnie
jego siły i energię i boję się, żeby się źle
nie skończyło. Choć obawiam się upadku
„Ropy” dla materialnych względów, to
prawie że pragnę tego, bo wówczas, choć
pół tygodnia posiedziałby w domu, i tych
jazd i nocy w drodze by mu odpadło. Teraz
życie spędza w ten sposób: w Wiedniu siedzi

3 dni w tygodniu, z czwartku na piątek jedzie
prosto do Borysławia, mijając Kraków,
w sobotę w nocy przyjeżdża do Krakowa,
w niedzielę po południu jedzie w okręg,
gdzieś na zgromadzenie, wraca koło 7-mej
wieczorem, pisze do „Prawa Ludu”,
o 12-tej wyjeżdża do Borysławia, gdzie
siedzi przez poniedziałek, czasem wtorek,
znów na noc jedzie do Wiednia wprost, na
2–3 dni i tak w koło. [...] Swoją drogą bardzo to dla jego przyszłości korzystne, że tam
w Borysławiu siedzi, bo zawiera stosunki,
które mu pozwolą może nawet wtedy, kiedy
„Ropa” upadnie, znaleźć stały i korzystny
sposób zarobkowania.
Redagowanie „Ropy” było dla Zygmunta prawdziwym uśmiechem losu, ale
przewidywaliśmy, że ten stan rzeczy nie da
się długo utrzymać, gdyż osiedlenie się na
stałe w Zagłębiu naftowym przekreśliłoby
prawie całą partyjną pracę mego męża,
ściśle związaną z terenem Krakowa. Istniała
możliwość przeniesienia wydawnictwa
„Ropy” do Drohobycza, a działania na
tamtejszym terenie mogły być równie
owocnie jak w Krakowie, nawet rodzinę
można było umieścić w owym Drohobyczu,
gdzie były odpowiednie szkoły dla dzieci
i pewne możliwości dla życia towarzyskiego
i kulturalnego. Liczyliśmy się z tym nawet
po trosze, odkładając obraz naszego życia
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Ze zbiorów Biblioteki AGH

Dwutygodnik „Ropa”

tam, na dalszą, na razie nie określoną
przyszłość. Wszak nie było sprawą w stu
procentach pewną, że „Ropa” będzie miała odpowiednie powodzenie, i czy Związek
Techników będzie chciał i mógł długo łożyć
na to wydawnictwo. Trudno więc było myśleć
o przesiedleniu się z Krakowa, gdzie nas
mocno trzymały różnorakie więzy i względy.
Na razie godził Zygmunt „Ropę” z „Prawem
Ludu”, „Latarnią” i innymi wydawnictwami
w ten sposób, że po wyjściu każdego numeru
„Ropy”, wpadał na parę dni do Krakowa,
aby ułożyć z grubsza plany dla kilku numerów swych partyjnych pism, zamówić
u współpracowników odpowiednie artykuły
i omówić z nimi różne szczegóły wydawnicze.
Dopilnowanie zaś układu numerów w drukarni i kliszowni oraz staranną korektę – na
co zawsze dużą zwracał uwagę – powierzał
swym wyszkolonym już nieźle pomocnikom,
mnie w tej liczbie też. Zanim zebrał się
parlament, co miało nastąpić w lipcu tegoż
roku, stanęła przed Zygmuntem konieczność ułożenia swoich spraw w Borysławiu
w związku z redagowaniem „Ropy”. Ten
wyborczy czerwiec dał mu też wyjątkowo
dużo pracy redaktorskiej, gdyż trzeba było
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wydać specjalny numer pisma, jako organu
Związku Techników Wiertniczych Przemysłu
Naftowego (tak brzmiała oficjalnie nazwa
związku, z ramienia którego wychodziła
„Ropa”) – a to z okazji mającego się odbyć
w Borysławiu zjazdu Ogólno-Austriackiego
Związku Techników Naftowych. Numer ten
z datą 25 czerwca br. wydrukowany był na
papierze kredowym w dwu językach, polskim
i niemieckim, ozdobiony licznymi ilustracjami i wykresami oraz doborem artykułów
mającym przedstawić zjazdowiczom obecny
stan przemysłu naftowego w Galicji i całokształt prac przedsięwziętych dla dalszego
rozwoju tego przemysłu. Przy okazji okazał
się wysoki poziom wydawnictwa fachowego,
z którego – i ze swego redaktora zarazem –
polscy technicy byli bardzo dumni. Uczestnicy zjazdu otrzymali ten piękny numer na
pamiątkę i wynieśli na ogół bardzo dobre
wrażenie z przyjęcia i całej organizacji zjazdu. Po zjeździe władze Związku Techników
uchwaliły, że redakcja „Ropy” pozostanie
nadal w rękach Zygmunta, przynajmniej na
razie, gdyż było do przewidzenia, iż parlament po ukonstytuowaniu się i załatwieniu
wstępnych formalności rozjedzie się na trzy-

miesięczne wakacje. Istotnie, tak się stało –
ale nie tylko przez lato, lecz jeszcze prawie
całą zimę 1911/12 „Ropa” wychodziła pod
redakcją Zygmunta. Jako poseł z Wiednia
dojeżdżał do Borysławia, aby dopilnować
wydawnictwa, które z różnych innych też powodów zamknięte zostało w lutym 1912 roku.
[...] Podczas gdy beztrosko używałam wraz
z dziećmi wywczasów letnich w słonecznym
dworku na Łotwie, Zygmunt pracował może
więcej niż kiedykolwiek dotąd. Nie dość, że
resztę lata przesiedział w Wiedniu – to mu
zresztą dawało dużo zadowolenia i nowych
wrażeń w sensie pozytywnym – ale musiał
poza tym jak najwięcej przebywać w smrodliwym Borysławiu, aby dopełnić swych zobowiązań wobec „Ropy”. A ponieważ mnie
nie było w Krakowie, więc i tam częściej
zaglądał, aby dopilnować składu i korekt
swych partyjnych wydawnictw. Niejedną noc
spędzał w tym czasie w pociągu, kursując
między Wiedniem a Zagłębiem naftowym – to
mu było co prawda ułatwione przez fakt, że
jako poseł do Rady Państwa miał na wszystkie koleje monarchii austro-węgierskiej bilet
wolnej jazdy na pierwszą klasę.
„Ropa” ukazywała się od kwietnia 1911
do 15 lipca 1914. Wybuch pierwszej wojny
światowej i wkroczenie wojsk rosyjskich na
te tereny przerwało ukazywanie się tej cennej
inicjatywy wydawniczej.
Cytowane fragmenty pochodzą ze zbioru
listów pisanych przez Jadwigę z Sikorskich
Klemensiewiczową do Stanisławy Dowgiałło
w latach 1891–1926, a przechowywanych
obecnie w zbiorach Ossolineum. Tam też złożony jest maszynopis pracy, w której Jadwiga
z Sikorskich Klemensiewiczowa opisuje półwiecze działalności społecznej i politycznej
swego męża2. Praca ta powstała w latach 50.
XX wieku w oparciu o materiały dotyczące
różnych form działalności Zygmunta Klemensiewicza, gromadzone przez autorkę.
W pracy tej, o charakterze wspomnieniowym,
uderza ogromna żywość relacji wydarzeń
przedstawionych na szerokim tle społecznym
i obyczajowym. Uderza bardzo ciekawy
opis Borysławia i warunków, w jakich żyli
jego mieszkańcy związani z poszukiwaniem
i eksploatacją ropy naftowej.

Opracowała
Halina Starostka-Chrzanowska
1

2

Po raz pierwszy zwróciła mi na to uwagą dr Jadwiga
Beaupré, córka państwa Klemensiewiczów, a także udostępniła kopię pracy Matki – Półwiecze pracy społecznej
Zygmunta Klemensiewicza.
Praca Półwiecze pracy społecznej Zygmunta Klemensiewicza
powstała w latach 50. XX wieku w oparciu o liczne materiały dotyczące różnych form działalności Klemensiewicza,
gromadzone przez jego żonę.

SCHOLARIS

WYRÓŻNIENI PRZEZ STUDENTÓW

Nagrodzeni Laudacjami Studenckimi; od lewej: prof. Tadeusz Włudyka, Maria Stós, Katarzyna Nowakowska, Danuta Kowalczyk, Dorota Kwapisz, dr hab. Piotr Szwedo

S

Fot. Anna Wojnar

tudenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
już po raz szósty nagrodzili osoby,
które swoją postawą i działalnością
w wyjątkowy sposób zasłużyły się dla
społeczności studenckiej. 24 maja 2018
w auli Auditorium Maximum odbyła się
uroczysta gala Laudacji Studenckich,
z udziałem władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz licznych pracowników
naukowych i administracyjnych Uczelni.
Zgromadzonych gości powitał rektor UJ
prof. Wojciech Nowak, który podkreślił, że
studenckie nagrody mają szczególne znaczenie, ponieważ pokazują bardzo dobrą
współpracę pracowników Uniwersytetu

W gali wzięli udział rektor UJ
prof. Wojciech Nowak oraz prorektorzy UJ
prof. Dorota Malec i prof. Jacek Popiel

ze studentami. – Gratuluję wszystkim laureatom i nominowanym, a Samorządowi
Studentów dziękuję za tę inicjatywę – podkreślił rektor. Przewodniczący Samorządu
Studentów UJ Jakub Bakonyi przypomniał
gościom ideę plebiscytu i zasady przyznawania wyróżnień. – To jedyna taka okazja,
aby studenci publicznie nagrodzili wykładowców i pracowników administracyjnych
Uniwersytetu za ich pracę i prostudencką
postawę – mówił. Galę poprowadzili Sonia
Szymanek i Daniel Sowa.
W tym roku statuetki przyznano
w trzech kategoriach: Przyjaciel studentów
(nauczyciele akademiccy), Pomocna dłoń

(pracownicy administracyjni) oraz Laudacja honorowa. Pierwsze dwie nagrody
mają charakter plebiscytowy, a w procedurę wyboru zaangażowani są wszyscy
studenci, głosowanie odbywa się za pośrednictwem portalu USOSweb. Laudacje
honorowe przyznawane są przez Kapitułę,
którą tworzą studenci będący członkami
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jako pierwszy statuetkę w kategorii
Przyjaciel studentów odebrał dr hab. Piotr
Szwedo z Wydziału Prawa i Administracji, który w swojej pracy dydaktycznej
odznacza się wyjątkową troską o dobro
studentów. Jest dla nich wsparciem nie
tylko w procesie kształcenia, ale także
w podejmowanej przez nich dodatkowej
aktywności. Jest autorytetem dla swoich
studentów, nie tylko w wykładanej przez
siebie dyscyplinie naukowej. Laureat jest
adiunktem w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego, prowadzi zajęcia
z prawa międzynarodowego, które, jak
uzasadnili studenci, wzbogaca nie tylko
inspirującą wiedzą na temat bieżących
wydarzeń, ale także osobliwym humorem.
Podczas zajęć wykorzystuje nowoczesne
metody dydaktyczne, promując formę
warsztatową, z elementami mentoringu
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oraz tutoringu. Warto podkreślić, że zajęcia te corocznie są jednymi z najwyżej
ocenianych przez studentów w ankietach.
Pasję wkłada również w działalność na
rzecz internacjonalizacji dydaktyki na
Wydziale Prawa i Administracji. Jest
kierownikiem Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych, angażuje się
w nauczanie studentów w ramach Szkoły
Prawa Amerykańskiego i Szkoły Prawa
Francuskiego.
W kategorii Pomocna dłoń wybrano
Danutę Kowalczyk, od trzech lat pracującą na Wydziale Polonistyki, gdzie zajmuje się sprawami studentów specjalności
nauczycielskiej oraz logopedii. Laudację

Fot. Anna Wojnar

Od lewej: przewodniczący Samorządu Studentów UJ Jakub Bakonyi, Daniel Sowa i Sonia Szymanek

Wśród publiczności znaleźli się liczni pracownicy naukowi i administracyjni UJ oraz studenci

Występ Dominiki Dany i Marcina Klasza
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otrzymała w szczególności za wyrozumiałość i pomoc okazywaną studentom w ich
indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania
administracji uczelni, które umożliwiają
studentom świadome uczestnictwo w życiu
akademickim, zwłaszcza poprzez realizację własnych projektów.
Laudacje honorowe przyznawane są
za działalność, która w szczególny sposób przyczynia się do poprawy jakości
kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników
i studentów kultury jakości kształcenia
oraz promowania postawy prostudenckiej.
W tym roku wyróżnieni zostali: Katarzyna
Nowakowska z Działu Budżetowania,
Kontrolingu i Analiz (od 10 lat zajmu-

jąca się obsługą finansową Samorządu
Studentów), Dorota Kwapisz od 2011
roku kierująca Sekcją ds. Dydaktyki
i Karier Akademickich CM (koordynuje
świadczenia pomocy materialnej, organizuje współpracę organizacji studenckich
z jednostkami uczelnianymi, zajmuje się
doradztwem zawodowym dla absolwentów), prof. Tadeusz Włudyka z Wydziału
Prawa i Administracji (kieruje Katedrą
Polityki Gospodarczej, był dziekanem
i prodziekanem Wydziału, zajmował się
kształtowaniem programów studiów,
angażował się w remont Collegium Wróblewskiego i Pałacu Larisha) oraz Maria
Stós z Działu Rekrutacji na Studia.
Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Studentów UJ. Podczas gali wystąpili
tancerze mistrzowskiej klasy „S” z Grupy
Atelie Dominika Dana i Marcin Klasz,
a także odbył się koncert zespołu Studio
Accantus.

AWoj

D

ziałające przy Katedrze Radiologii
CM UJ studenckie koło naukowe
w ostatnim czasie odnotowało znaczące
sukcesy. Młodzi naukowcy, członkowie
Koła, zdobyli pierwsze miejsca na trzech
studenckich, ogólnopolskich imprezach
naukowych: Studenckim Ogólnopolskim
Forum Radiologicznym – SOFOR (Warszawa, marzec 2018), Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej Młoda Elektroradiologia (Rzeszów, kwiecień 2018),
International Medical Students’ Conference – sesja: Internal Medicine (Kraków,
kwiecień 2018).

Przewodniczącą koła jest
studentka VI roku Wydziału
Lekarskiego UJ CM Iwona
Kucybała, a jego opiekunem
prof. Andrzej Urbanik (obydwoje na zdjęciu).

Red.

Archiwum Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ

SUKCESY MŁODYCH NAUKOWCÓW

W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH
a Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego 28 lutego 2018 odbyła
się pierwsza po drugiej wojnie światowej
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk ekonomicznych, w
dyscyplinie ekonomia.
Pierwszym wypromowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie doktorem ekonomii jest Katarzyna Filipowicz.
Dysertacja Wpływ interakcji przestrzennych
na regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego Polski (analiza oparta na grawitacyjnym modelu wzrostu) powstała pod kierunkiem prof. Tomasza Tokarskiego – kierownika Katedry Ekonomii Matematycznej
Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Funkcję promotora pomocniczego
pełniła dr Iwona Świeczewska z Katedry
Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego.
Recenzentami pracy doktorskiej byli
prof. Krzysztof Malaga (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz prof. Zenon

Wiśniewski (Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu). Komisja Doktorska pod
przewodnictwem prof. Ewy
Okoń-Horodyńskiej oceniła
pracę i obronę wysoko.
Doktor Katarzyna Filipowicz jest absolwentką studiów licencjackich i
magisterskich na kierunku
ekonomia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ oraz studiów
licencjackich na kierunku
matematyka na Wydziale
Matematyki i Informatyki
UJ. Od 2013 roku pracuje
na stanowisku asystenta w
Katedrze Ekonomii Matematycznej w Instytucie
Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ.

Piotr Jedynak

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej UJ

Przemysław Filipowicz

N

Doktor Katarzyna Filipowicz i prof. Tomasz Tokarski podczas
uroczystej promocji doktorskiej w auli Collegium Novum
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PIERWSI ABSOLWENCI
UNIWERSYTECKIEJ WETERYNARII
P

Pierwsi absolwenci Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ–UR
w auli Collegium Novum; 27 marca 2018

w tym procesie brali udział. Młodym lekarzom weterynarii życzę, aby byli dumni
z zawodu, który wybrali. Rektor UR prof.
Kazimierz Sady podkreślił natomiast, że
uzyskane absolutorium nie jest jedynie poświadczeniem zdobytych podczas studiów
umiejętności, lecz również zobowiązaniem
do dalszego zgłębiania wiedzy w tej dziedzinie i poszukiwania nowych rozwiązań
służących zdrowiu zwierząt i dobru ludzi.
Wśród zgromadzonych gości znaleźli
się także były rektor UJ prof. Karol Musioł
i były rektor UR prof. Janusz Żmija, jak
również przedstawiciele ośrodków weterynaryjnych z województw: małopolskiego,
podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego
i wielkopolskiego. W imieniu studentów
wystąpił starosta roku Marcin Murzyn.
Absolwenci złożyli także tradycyjną
przysięgę lekarzy weterynarii. Na zakończenie uczestnicy uroczystości wysłuchali

wykładu absolutoryjnego prof. Pawła Sysa
z Międzyuczelnianego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu zatytułowanego Rzetelność i odpowiedzialność
w pracy zawodowej.
Starania o utworzenie w Krakowie
studiów weterynaryjnych trwały wiele
lat. 8 czerwca 2010 ówcześni rektorzy UJ
i UR: prof. Karol Musioł i prof. Janusz
Żmija podpisali pierwsze porozumienie
w tej sprawie. W ten sposób Kraków, jako
szósty, dołączył do ośrodków naukowych
w Polsce, gdzie można studiować weterynarię. W kolejnych latach Kolegium
Rektorów UJ i UR powołało Radę Programową UCMW UJ–UR, którą tworzy
kadra profesorska obu uczelni. 1 lutego
2012 zostało podpisane porozumienie
w sprawie prowadzenia przez Centrum
jednolitych studiów magisterskich na
kierunku weterynaria, na mocy którego na
Fot. Anna Wojnar

ierwsze w historii Uniwersyteckiego
Centrum Medycyny Weterynaryjnej
UJ–-UR absolutorium odbyło się 27 marca
2018 w auli Collegium Novum. Rektor
UJ prof. Wojciech Nowak oraz rektor
UR prof. Włodzimierz Sady wręczyli
pamiątkowe dyplomy 40 absolwentom
kierunku weterynaria, którzy studiowali
w latach 2012–2018. Dodatkowe nagrody
specjalne za najlepsze wyniki w nauce
odebrały: Izabela Kręta, Irmina Maguda,
Sylwia Kuliś i Gabriela Nycz. – Pierwsze
wykłady w historii krakowskiej weterynarii
odbyły się w 1802 roku na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Drodzy absolwenci, macie
zatem szczęście być sukcesorami tej tradycji i zapisać się w powojennej historii
nauczania tej dyscypliny w Krakowie, jako
pierwsi, którzy przeszli pełny tok studiów
i uzyskali dyplom lekarza weterynarii
dwóch uniwersytetów – mówił prowadzący uroczystość dyrektor UCMW UJ–UR
prof. Kazimierz Tarasiuk. – Zawód lekarza
weterynarii jest zawodem szlachetnym,
choć niełatwym. Lekarz weterynarii nie
tylko leczy zwierzęta, ale poprzez sprawowanie nadzoru nad ich zdrowotnością
oraz całym łańcuchem żywnościowym
odgrywa ważną rolę w ochronie zdrowia
publicznego. Życzę wam dużo radości
i satysfakcji z wykonywanej pracy. Proszę
jednocześnie, abyście byli ambasadorami
krakowskiej weterynarii zarówno w kraju,
jak i poza jego granicami – dodał prof.
Tarasiuk. Ciepłe słowa do absolwentów
skierował również rektor UJ prof. Wojciech Nowak: – Ogromnie się cieszę, że
po blisko 80 latach do Krakowa wróciła
weterynaria. Nie było to łatwe zadanie,
ale się udało. Dziękuję wszystkim, którzy
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Absolwenci kierunku weterynaria otrzymali z rąk rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka oraz rektora UR prof. Włodzimierza
Sadego pamiątkowe dyplomy, a cztery najlepsze studentki
dodatkowo specjalne nagrody

Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła
się pierwsza rekrutacja – o jedno miejsce
ubiegało się 16 kandydatów. Studia trwają
pięć i pół roku i są prowadzone zgodnie
z zachowaniem zasad etyki i deontologii
weterynaryjnej. Program obejmuje wiedzę
z zakresu rozpoznawania, zapobiegania,
zwalczania i leczenia chorób zwierząt,
w tym także wykonywania zabiegów
chirurgicznych. Kompetencje uzyskane

w trakcie studiów obejmują także: wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, recept na leki i materiały
medyczne, badanie zwierząt rzeźnych,
mięsa i innych produktów pochodzenia
zwierzęcego, nadzór sanitarno-weterynaryjny nad obrotem zwierzętami i miejscami ich gromadzenia, wykonywanie oceny
środków żywienia zwierząt i warunków
ich wytwarzania. Kadrę dydaktyczną

stanowią profesorowie weterynarii, wykładowcy z Collegium Medicum oraz
pracownicy Uniwersytetu Rolniczego.
Warto również wspomnieć, że w ramach
UCMW funkcjonuje Ośrodek Medycyny
Eksperymentalnej i Innowacyjnej, gdzie
prowadzone są zaawanasowane badania
na pograniczu nauk biologicznych, medycyny i nowoczesnych technologii.

AWoj

BLOG BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ
S

pośród niemałej liczby różnorodnych
sposobów upowszechniania nauki
prowadzenie bloga to obecnie jeden z najbardziej popularnych oraz – co ważniejsze –
jeden z najbardziej skutecznych sposobów
szerzenia wiedzy. Swoje blogi prowadzi
z powodzeniem mnóstwo instytucji kulturalnych oraz naukowych, od bibliotek
i muzeów po uniwersytety. Prowadzenie
bloga dawno już przestało być zajęciem
niszowym, przeznaczonym jedynie dla
hobbystów pragnących mieć swoje miejsce
w sieci – stało się medium wykorzystywanym przez profesjonalistów i poważne
organizacje jako niezbędne narzędzie
komunikacji z użytkownikami i platformą
pozwalającą na przedstawianie i promowanie wybranych zagadnień związanych
z danym miejscem. Z taką inicjatywą
wystąpiła również Biblioteka Jagiellońska,
która w październiku 2017 roku dołączyła
do naukowej strony blogosfery.
Biblioteka Jagiellońska posiada w swoich zbiorach (wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi) około 8 milionów
woluminów i jednostek. Zbiory znajdujące
się w posiadaniu jagiellońskiej książnicy
słyną ze swego bogactwa i ogromnej różnorodności. Znajdują się w niej rękopisy, stare
druki, ryciny, grafiki, ekslibrisy, fotografie,
dokumenty muzyczne i kartograficzne,
druki z XIX, XX i XXI wieku, wydawnictwa seryjne, czasopisma, druki ulotne,
druki rzadkie (rara), druki tzw. drugiego
obiegu, a także zbiór polskich dokumentów
audiowizualnych i elektronicznych. Z tego
niemal pół miliona obiektów zostało zdigi-

talizowanych i udostępnionych w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, w większości
w wolnej domenie. By z nich korzystać, nie
trzeba karty bibliotecznej, nie trzeba nawet
wychodzić z domu. Czy można w ogóle wyobrazić sobie tak wielki zbiór dóbr kultury?
Przechodnie, każdego dnia mijając potężny
gmach BJ, najpewniej nie zawsze wiedzą jakie skarby się w nim mieszczą, a spora część
z nich jest właściwie na wyciągnięcie ręki
(lub myszki). Dlatego pośród wielu zadań
pracowników BJ jednym z ważniejszych
współcześnie jest popularyzacja wiedzy
o zbiorach, a zarazem uświadomienie użytkownikom jak w niekonwencjonalny sposób
mogą wykorzystać te z nich, które zostały
zdigitalizowane. Uniwersalną metodą na to,
by tego dokonać, jest prowadzenie bloga
(wraz z fanpage’em na Facebooku), dzięki
któremu Biblioteka Jagiellońska może
otworzyć się na szersze rzesze czytelników
o różnorodnych zainteresowaniach. W Jagiellonce nie chcemy tylko mówić i pisać
o dziełach i twórcach, krótko mówiąc, nie
chcemy zajmować się tylko samą nauką –
otwieramy się także na szeroko rozumianą
rozrywkę i zachęcamy do praktycznego
wykorzystania dóbr kultury, ich twórczego
przetwarzania i zastosowywania. Doskonałym źródłem dla takich działań mogą
stać się, na przykład, czasopisma z XIX
i początku XX wieku. Obfitują one w niejednokrotnie świetnej jakości ilustracje,
których można użyć do tworzenia nowych
rzeczy – grafik, kolaży, a nawet kolorowanek, tak ostatnio popularnych (także wśród
dorosłych). Są one również źródłem setek

anegdot i ciekawostek, a co za tym idzie
– doskonałym źródłem wiedzy o obyczajowości poprzednich wieków. Blog umożliwia
też pokazanie BJ od innej strony – mniej
znanej użytkownikom, którzy najczęściej
zaglądają jedynie do wypożyczalni lub
czytelni. Miejsca, do których czytelnicy nie
mają na co dzień dostępu, zostają otwarte
dla zainteresowanych właśnie dzięki pośrednictwu bloga.
Autorami Bloga Biblioteki Jagiellońskiej
są znakomici znawcy tematu i wybitni specjaliści w swoich dziedzinach – zarówno
pracownicy samej Biblioteki, jak i naukowcy
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachęcamy
więc badaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego
do współtworzenia nowej odsłony nauki
pokazującej, że nauka oraz zbiory naszej
Biblioteki to fascynujący świat dostępny za
jednym kliknięciem!

Olga Marlewicz

Biblioteka Jagiellońska
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PODSUMOWANIE SPORTOWYCH OSIĄGNIĘĆ
Rok akademicki 2017/2018

P

Otylia Jędrzejczak na Gali Sportu UJ CM z prorektorem UJ ds. CM prof. Tomaszem Grodzickim
i kierownik SWFiS Dorotą Palik

Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Roman
Nowobilski. Gościem honorowym spotkania była jedna z najwybitniejszych

polskich sportsmenek, mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczak, która
podzieliła się z uczestnikami uroczystości
swoimi sportowymi doświadczeniami.
Wręczyła również medale i dyplomy
studentom, którzy w roku akademickim
2017/2018 odnieśli największe sportowe
sukcesy. Po dwóch latach konkurowania
z 11 uczelniami medycznymi w 27 dyscyplinach studenci UJ CM uplasowali się
na drugim miejscu. Przyczyniły się do tego
następujące osiągnięcia:

Fot. Jerzy Sawicz

odczas Gali Sportu UJ CM, która
odbyła się 4 czerwca 2018 w auli
Collegium Nowodworskiego przy ul. św.
Anny, podsumowano osiągnięcia sportowe
studentów medyków, zdobyte w roku akademickim 2017/2018 oraz w dwuletniej
edycji Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych. Na uroczystość przybyło blisko
120 studentów sportowców wraz z trenerami i opiekunami ze Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu UJ CM, a także przedstawiciele władz Uczelni: prorektor UJ ds.
CM prof. Tomasz Grodzicki, pełnomocnik
rektora UJ ds. kształcenia i współpracy
międzynarodowej w Collegium Medicum
prof. Krystyna Sztefko, pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium
Medicum prof. Marek Sanak, prodziekan ds. studenckich i programu studiów
na kierunku lekarsko-dentystycznym
prof. Jolanta Pytko-Polończyk, dziekan
Wydziału Farmaceutycznego dr hab. Jacek Sapa, profesor UJ, oraz prodziekan
ds. studenckich studiów niestacjonarnych

Drużyna sekcji siatkówki kobiet UJ CM w meczu o wejście do półfinału
Mistrzostw Polski Uczelni Medycznych
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• sekcja siatkówki mężczyzn – brązowy
medal w Mistrzostwach Polski Uczelni
Medycznych zorganizowanych przez
Studium WFiS UJ CM i Klub Sportowy
AZS UJ CM
Dawid Stach – kapitan drużyny – (najlepszy rozgrywający)
Igor Jabłoński
Oskar Wiliński
Maciej Dominiak
Piotr Guzy
Bartosz Zgajewski
Piotr Szot
Andrzej Boryczko
Paweł Hutyra
Mikołaj Skrzek

• sekcja lekkiej atletyki
kobiety – złoty medal w biegach przełajowych w Mistrzostwach Polski Uczelni
Medycznych (na dystansie 2 km)
Iga Jastrzębska – również w klasyfikacji mistrzostw indywidualnie srebrna
medalistka
Aleksandra Łapiak
Weronika Bartecka
Agnieszka Cenda
Natalia Mączyńska
mężczyźni – srebrny medal w biegach
przełajowych w Mistrzostwach Polski
Uczelni Medycznych (na dystansie 4 km)
Maciej Goss
Jakub Stanek
Ravin De Fonseka
Alexander Czachor
Zawodniczki sekcji LA wygrały Akademickie Mistrzostwa Małopolski, po-

Jerzy Sawicz

• sekcja pływacka kobiet – srebrny
medal w Mistrzostwach Polski Uczelni
Medycznych
Natalia Kasza
Aneta Hyży
Karolina Szkudlarek
Irena Suchaniak
Dominika Prokop
Ewa Berowska
Michalina Śpiewak
Dominika Przywara
Anna Wieczorek
Katharina Orsech
opiekun sekcji: mgr Jolanta Filip

konując 50 punktami AWF
Kraków. W tych samych
zawodach lekkoatleci zdobyli
wysokie 4. miejsce.
Magdalena Suder
Magdalena Wójtowicz
Paulina Turowska
Agata Wojtyna
Karolina Jasiejko
Aleksandra Gładysz
Katarzyna Hordyjewicz
Aleksandra Murzyn
Magdalena Gregorarz
Julia Barabasz
Magdalena Kot
Alicja Sosna

Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Pływaniu; Łódź 2018

Archiwum Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
CM UJ

Hubert Derebas
Karol Jarząbek
Bartłomiej Jarkiewicz
Nikodem Bilczewski
Maciej Gos
opiekun sekcji: mgr Zbigniew Janik

Zawodnicy UJ CM podczas zawodów Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce w Lublinie

Aleksandra Sarapata
Pozostali zawodnicy sekcji:
Bartłomiej Warchoł
Robert Bieda
Mikołaj Lasota
trenerzy: mgr Urszula Jabłońska, mgr
Zbigniew Janik
• sekcja tenisa
kobiety – srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Małopolski

Anna Kopta
Sofia Poporchenko
Monika Cebulska
Martha Niziołek
mężczyźni – złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Małopolski
Dominik Augustyn
Boris Borovczanin
Aleksander Koszman
Jakub Dziubek
opiekun sekcji: mgr Czesław Klim

Michał Szypliński

• sekcja narciarska – srebrny medal
w generalnej klasyfikacji drużynowej
kobiet w Akademickich Mistrzostwach
Polski
Martyna Białek
Anna Ruszecka
Katarzyna Solecka
Dorota Długosz
Agnieszka Romańczyk

Anna Ruszecka podczas zawodów Akademickich Mistrzostw Polski w Narciarstwie na Harendzie

• sekcja snowboardowa – srebrny medal
indywidualnie w slalomie w Akademickich Mistrzostwach Polski
Alicja Bałajewicz
opiekun obu sekcji: mgr Łukasz Bylica
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Archiwum Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UJ

Osada UJ CM podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Żeglarstwie w Wilkasach; czerwiec 2018

Sportowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2017/2018 po
raz pierwszy w historii stanęli na podium,
zajmując wśród uniwersytetów trzecie
miejsce! Wywalczyli też dziewiąte miejsce
wśród najlepszych uczelni w Polsce! Trenerzy Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu UJ bardzo aktywnie zachęcali
naszych studentów do sportu. Zajęcia
obligatoryjne poszerzono o dodatkowe aktywności, między innymi, grupy rolkarskie,
joggingowe czy badminton. Tradycyjnie
już Studium przeprowadziło Dzień Sportu,
podczas którego studenci pierwszego roku
rywalizowali w następujących konkurencjach: siatkówka, koszykówka, piłka
nożna, tenis stołowy, tenis, badminton,
pływanie, ergometry wioślarskie, dwubój
siłowy i kros rowerowy. Impreza uatrakcyjniona została przez pokazy fitness
i aerobiku sportowego, w których udział
wzięło ponad 80 studentek.
Studium uczestniczyło również w tegorocznym Festiwalu Nauki i Sztuki,
prezentując tam, pod opieką mgr Eweliny
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Mathilde Tosterud
Brigitte Heir Redstad
Ingrid Hangil
Ida Kalsen Sletteng
Julie Apeland
mężczyźni – drugie miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski
Alexander Zayachkowski
Sigmund Karlseng

• sekcja szachowa – srebrny medal w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych
Jakub Witbrodt
Dominik Starczewski
Mateusz Siwek
Jan Koper
• sekcja żeglarska – srebrny medal w Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych
Mateusz Świerz
Ewa Berowska
Aleksandra Świerz
Hubert Borecki
Adam Skórka
Grzegorz Ginter
Ewa Kowalewska
Szczepan Świerz
Jarosław Wąsik

Maciej Lubaś

• sekcja wioślarska
kobiety – srebrny medal Mistrzostw
Polski Uczelni Medycznych w Ergometrze
Wioślarskim w Szczecinie
Anne Christine Lode
Charlotte Stenkula
Maja Stolbakken
Weronica Vaga
– złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Małopolski

Trym Reiberg
Johanes Zondag
HakonTanes
Trzeba zaznaczyć, że podczas Regat
o Puchar Rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka zarówno zawodniczki, jak i zawodnicy sekcji wioślarskiej UJ CM zdobyli
srebrne medale!
trenerzy: mgr Jarosław Szymczyk, mgr
Mariusz Stańczuk

Dzień Dziecka w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ przy ul. Piastowskiej; 9 czerwca 2018

Ślęzak i mgr Barbary Gąsior, występy
w fitnessie blisko 140 studentek. W obiektach Studium przy ul. Piastowskiej trenerzy SWFiSUJ po raz kolejny zachęcali
najmłodszych do sportu, organizując do-

datkowe zajęcia dla dzieci pracowników
Uniwersytetu, między innymi Bal Karnawałowy i Dzień Dziecka. Jeśli chodzi
o sukcesy studentów, to ich najbardziej
spektakularnym zwycięstwem było zdo-

Archiwum Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM UJ

Studentki UJ wraz z opiekunkami podczas występu fitness na Festiwalu Nauki na Rynku Głównym

Drużyna kobiet pod opieką mgr Magdaleny Górowskiej zdobyła brązowy
medal w klasyfikacji uniwersytetów
w Akademickich Mistrzostwach Polski
w Tenisie Stołowym. Na trzecim miejscu
uplasowały się też nasze pływaczki trenujące pod opieką mgr. Michała Syrycy.
Rywalizacja wśród uniwersytetów
w judo przyniosła naszym zawodnikom,
trenującym pod opieką mgr. Jacka Limanówki, czwarte miejsce.
W roku akademickim 2017/2018 Studium zaoferowało studentom obozy sportowe. Obóz narciarski w Jurgowie, dostępny dla wszystkich chętnych, cieszył
się dużą popularnością. Specjalistyczny

obóz wioślarski był odpowiedzią na
zaproszenie Uniwersytetu z Budapesztu
i wniósł wiele nowych wrażeń nie tylko
sportowych, zaś obóz treningowy dla sekcji narciarskiej przyczynił się do zdobycia
złotego medalu dla kobiet w AMP.
Warto też dodać, że drużyna koszykarzy
pod opieką trenera mgr. Krzysztofa Cięszkiego oraz student sekcji tenisa stołowego
wraz z trenerką mgr Magdaleną Górowską
zakwalifikowali się na Europejskie Igrzyska
Studenckie w Portugalii. Trzymamy kciuki
i życzymy sukcesów!

Dorota Palik

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ

Maciej Lubaś

bycie Akademickiego Mistrzostwa Polski
w Narciarstwie Alpejskim kobiet, które
trenują pod opieką mgr. Macieja Lubasia.
W obiektach Studium pod honorowym
patronatem rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka odbyły się V Akademickie
Mistrzostwa Polski Karate Kyokushin.
W zawodach wzięło udział 102 zawodników z 36 szkół wyższych. Zawodnicy
i zawodniczki Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobyli w sumie sześć medali: dwa
złote, dwa srebrne i dwa brązowe. Podczas
AMP w Karate Kyokushin student naszej
sekcji zdobył brązowy medal w kumite.
Wszystko to odbyło się pod opieką mgr.
Artura Steckiego.
Studenci Sekcji klasycznego trójboju
siłowego zajęli drugie miejsce wśród uniwersytetów podczas AMP. Zawodnicy trenują pod opieką mgr. Janusza Świerczka.
Sekcja wioślarska podczas Regat
o Puchar JM Rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka zwyciężyła, stając na najwyższym
podium w rywalizacji mężczyzn. W AMP
w Bydgoszczy wioślarze w rywalizacji
ósemek zdobyli pierwsze miejsce, a kobiety
– drugie. Sukcesy studentów, trenujących
pod opieką mgr. Mariusza Stańczuka i mgr.
Jerzego Szymczyka, pozwoliły sekcji wioślarskiej uplasować się na piątym miejscu.
W Poznaniu na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza podczas Mistrzostw Polski
Integracyjnych w Pływaniu studenci, trenujący pod opieką mgr. Jerzego Buwaja,
zdobyli trzy złote i jeden brązowy medal.

Złote medalistki Akademickich Mistrzostw Polski UJ w Narciarstwie Alpejskim
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rawdziwa literatura popularnonaukowa wciąż szuka swojego miejsca
wśród polskich czytelników. Konkurs,
który od trzech lat wspólnie organizują
Uniwersytet Jagielloński i Fundacja Popularyzacji Nauki im. Euklidesa, ma na celu
zmotywowanie wydawców i autorów do
dbania o najwyższy poziom literatury
popularnonaukowej wydawanej w języku
polskim. Czytelnikom daje on z kolei
szansę poznania najlepszych książek o nauce i pracy naukowców, jakie ukazują się
na naszym rynku wydawniczym.
Trzeba pamiętać, że książki popularnonaukowe to nie tylko kluczowy
element sytemu popularyzacji nauki, ale
przede wszystkim edukacji. To one dają
nauczycielom i rodzicom niepowtarzalną szansę na podsycanie rodzących się
pasji i zainteresowań. Pozwalają poszerzyć wiedzę przekazywaną w szkole i poznać najważniejsze badania
naukowe. Książki popularnonaukowe
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zazwyczaj są publikacjami tworzonymi
przez fachowców w danej dziedzinie lub
specjalistów zajmujących się popularyzowaniem nauki. Są one często dowodem
istotnej działalności naukowej badacza,
służącej popularyzacji opisywanego tematu, głównie wśród czytelników, którzy
nie są specjalistami w danej, często bardzo
wąskiej, dziedzinie. Ich jakość powinna
więc być jak najwyższa, a niełatwo cel
ten osiągnąć. Wielu naukowców bowiem
nie potrafi w prosty i zrozumiały sposób
opowiadać o swoich skomplikowanych
badaniach lub ma problem z wyborem najistotniejszych informacji, które powinien
poznać niewyspecjalizowany czytelnik.
Jednocześnie wiele wydawnictw, zdając
sobie sprawę z wartości tego typu literatury, próbuje przebić konkurencję w liczbie
wydawanych tytułów. To skutkuje czasem
obniżaniem poziomu, oszczędnościami
czynionymi na korektach i konsultacjach
naukowych.

Właśnie dlatego tak ważne jest budowanie wsparcia dla rynku literatury
popularnonaukowej. Marka, którą stała
się już statuetka Euklidesa przyznawana
corocznie podczas uroczystej gali najlepszym publikacjom, jest drogowskazem dla
czytelników i pomocą w ich księgarskich
wyborach, a dla autorów i wydawców
pożądanym potwierdzeniem wysokiego
poziomu ich dzieł. Bardzo ważnym celem konkursu jest także aktywizowanie
środowiska naukowego, które powinno
być nieustającym generatorem treści popularyzatorskich.
Tegoroczna gala wręczenia nagród
Mądrym Książkom 2017 roku odbyła
się 19 kwietnia w auli Collegium Novum UJ. Uczestniczyły w niej władze
UJ z rektorem UJ prof. Wojciechem
Nowakiem i prorektorem ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof.
Stanisławem Kistrynem na czele. Gośćmi
gali byli, między innymi, Tomasz Rożek

Laureaci konkursu Mądre Książki 2017
– popularyzatorzy nauki, wydawcy, autorzy
w auli Collegium Novum UJ

Anna Wojnar

IMPRESSIONES

MĄDRE KSIĄŻKI 2017 ROKU WYBRANE!

i Aleksandra Stanisławska – znani popularyzatorzy nauki, oraz przedstawiciele
wielu instytucji i organizacji związanych
z nauką lub czytelnictwem. W uroczystości wzięli także udział reprezentanci
wielu polskich wydawnictw publikujących
książki popularnonaukowe.
W tym roku w obu najważniejszych
kategoriach konkursowych zatriumfowały
książki wydawnictwa Prószyński i S-ka:
Gdy życie prawie wymarło. Tajemnica największego masowego wymierania w dziejach Ziemi Michaela Bentona i Dlaczego?
Księga najlepszych pytań i odpowiedzi na
temat nauki, przyrody i świata Catherine
Ripley. Nagrodę społeczności akademickiej UJ i nagrodę internautów przyznano
książce Sen Alicji, czyli jak działa mózg
pod redakcją Jerzego Vetulaniego, Marii
Mazurek i Marcina Wierzchowskiego.
Swoją nagrodę przyznali również redaktorzy portalu Mądre Książki. Tę nagrodę
otrzymała książka Marcina Rotkiewicza
W królestwie Monszatana. GMO, gluten
i szczepionki.
Wszystkie nominowane i nagrodzone
w konkursie książki charakteryzują się
nie tylko wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim, ale przede wszystkim aktualnością poruszanych tematów.
Opowiadają o otaczającym nas świecie,
odpowiadając na pytania, zgłębiając zagadki przeszłości i tłumacząc rolę nauki
i naukowców we współczesnym świecie.
Kształtują tym samym nie tylko rzetelną
wiedzę wynikającą z badań naukowych,
ale także pozytywny wizerunek samych

naukowców i ich trudnej pracy. A to przecież zadanie niezwykle ważne w czasach
powszechnego negowania odkryć naukowych i roli nauki w naszym codziennym życiu, w czasach powszechności
pseudonauki i jej szkodliwego wpływu na
decyzje wielu ludzi.
Uniwersytet Jagielloński jako najstarsza polska uczelnia popularyzację
nauki uznaje za część swojej misji i od
lat wspiera inicjatywy upowszechniające
wiedzę naukową i promujące badania, nie
tylko uniwersyteckich badaczy. Fundacja
Popularyzacji Nauki im. Euklidesa powstała w 2015 roku z inicjatywy krakowskich naukowców i popularyzatorów
nauki. To młoda organizacja pozarządowa, której celem jest popularyzacja
nauki i promocja osiągnięć uzyskiwanych we wszystkich jej dziedzinach,
w sposób szczególny skupiająca się
na literaturze popularnonaukowej.
W zamierzeniu twórców Fundacja ma
być otwartą przestrzenią popularyzacji nauki i ma pobudzać do działania
wszystkich, których naukowy świat

fascynuje i inspiruje. Fundacja prowadzi
serwis internetowy Mądre Książki (www.
madreksizki.org), który szybko stał się
jedną z najpopularniejszych polskich stron
poświęconych książkom. Jego celem jest
promowanie dobrych książek popularnonaukowych i informowanie o nowościach wydawniczych i wydarzeniach
popularyzatorskich. Serwis zrzesza dziś
kilkudziesięciu recenzentów opisujących
książki opowiadające o nauce i cieszy się
rosnącą popularnością.

Piotr Kołodziejczyk

Fundacja Popularyzacji Nauki im. Euklidesa

Pixabay

NATURA LECZY

T

im Beatley, kierownik projektu biofilskich miast na University of Virginia,
promuje koncepcję nazywaną piramidą
natury. [...] Zainspirowany wszechobecną piramidą żywienia, w podstawie
umieszcza codzienne kontakty z pobliską
przyrodą, które pomagają nam się odstresować, odnaleźć koncentrację i zmniejszyć
umysłowe zmęczenie. To zarówno ptaki,
drzewa i fontanny w najbliższej okolicy,
jak i nasze domowe zwierzęta i rośliny,
publiczna i prywatna architektura, która
zapewnia dopływ światła dziennego, świeżego powietrza oraz skrawki błękitnego
nieba i naturalistycznie ukształtowany
krajobraz. [...]
Na kolejnym poziomie piramidy znajdują się cotygodniowe wypady do parku
i nad wodę, w miejsca, gdzie dźwięki
i problemy miasta cichną, miejsca, którymi
powinniśmy się upajać na fińską modłę
przez mniej więcej godzinę tygodniowo.
Mogą to być większe i dziksze parki miejskie, jeśli mamy szczęście, albo regionalne
parki, do których w miarę łatwo dotrzeć.
Dotarcie do miejsc z kolejnego poziomu wymaga większego wysiłku:
comiesięczne wypady do lasów czy innych eskapistycznych naturalnych okolic
w ilościach zalecanych przez japońskiego
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Okładka książki Natura leczy, która ukazała
się w maju 2018 roku nakładem Wydawnictwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego

specjalistę Qing Li, czyli jeden weekend
w miesiącu, dla dobra układu odpornościowego.
Na samym szczycie znajdują się te
rzadkie, ale niezwykle istotne dawki

dzikiej przyrody, które w ocenie Beatleya
i takich naukowców jak David Strayer
z Utah są nam potrzebne raz lub dwa razy
do roku, w intensywnych kilkudniowych
seriach. Jak widzieliśmy, takie wyjazdy
mogą przemienić całe nasze jestestwo,
urzeczywistnić nasze nadzieje i marzenia
i napełnić nas przez to podziwem oraz
poczuciem łączności z ludźmi przez odnowienie w nas pewności co do miejsca
zajmowanego we wszechświecie. Są
również etapy życia, w których pobyt
w dzikich okolicach może nam szczególnie
pomagać, na przykład przypominający
kolejkę górską okres dojrzewania, gdy
kształtuje się tożsamość, a także okres po
żałobie czy urazie.
Im bardziej zdajemy sobie sprawę
z tych wrodzonych ludzkich potrzeb, tym
więcej możemy zyskać. Chciałabym widzieć więcej przyrodniczych programów
terapeutycznych, więcej dzieci na letnim
obozie czy na wypadach na łono natury, na
ekspedycjach skautowskich i na różnego
rodzaju wyprawach, więcej okazji do kontaktu z dziką naturą dla populacji miejskich.
Wszyscy potrzebujemy regularnej odprawy, żeby móc zastanowić się nad sobą,
ustanowić sobie cele i oddać się duchowej
refleksji. Najlepiej wyłączyć telefon.

Pixabay

Starając się uchwycić kwintesencję
wszystkiego, czego się dowiedziałam,
wymyśliłam niezwykle proste zakończenie: wychodź na świeże powietrze. Często,
czasami w dzikie okolice. Zabierz przyjaciół albo nie. Oddychaj.
Według Beatleya możemy mieć nadzieję. Miasta na całym świecie podejmują
działania na większą i mniejszą skalę,
żeby umieścić różne naturalne elementy
w codziennym życiu, i widzą ogromne
korzyści płynące z takiej postawy, począwszy od nowojorskiego parku High Line po
otwarcie południowokoreańskiego potoku
Cheonggyecheon, co zresztą widzieliśmy.
Kiedy miasta stają się bardziej zielone,
wzrasta odporność nie tylko mieszkańców,
ale także samych miast. Lepiej znoszą
ekstremalne temperatury i wilgotność.
Szybciej podnoszą się po klęskach żywiołowych oraz stanowią ostoję ginących
gatunków, od pszczół przez motyle po
ptaki i ryby.
Jako że nasz mózg szczególnie uwielbia wodę, umieszczanie jej w centrum
tych projektów wydaje się uzasadnione.
Niemal pięćdziesięciokilometrowy odcinek rzeki Los Angeles przechodzi obecnie
transformację z obwarowanego betonem
szkaradzieństwa w biologiczny i przyjazny
rekreacji korytarz. W kopenhaskim porcie
wyznaczono już kilka stref, w których
można bezpiecznie pływać. W ramach
organizowanego w San Francisco wydarzenia ludzie pokonują wpław trasę
z Baker Beach do Alcatraz. Płynąca przez
Waszyngton rzeka Anacostia, niegdyś
zapomniany i kryjący wiele przestępstw
żałosny ściek, obecnie jest miejscem,
gdzie odbywa się Piątkowe Nocne Łowienie dla całych rodzin i spływy kajakowe
dla uczniów. Ale spróbujcie przebić coś
takiego: Wellington w Nowej Zelandii
proponuje publiczny szlak do nurkowania.
Takie miejsca stanowią przykład „miast
podziwu”, stwierdził Beatley. Nadal jed-

nak stoi przed nami wyzwanie utworzenia
dostępnej dla wszystkich „błękitnej przestrzeni”, czy to wzbudzającej podziw, czy
po prostu regenerującej.
Przed nami ciągle daleka droga. Biedę
widać z kosmosu. W moim własnym mieście, Waszyngtonie, znajduje się wyraźna
„linia drzew”, która jest dostrzegalna na
zdjęciach satelitarnych analizowanych
przez „The Washington Post”. Na zachód od niej, w zamożnym kwadrancie
północnozachodnim, widziane z góry
ulice lśnią od zieleni. Na wschód – gdzie
w dzielnicach o niskich dochodach mieszka 40 procent mieszkańców – okolica
wydaje się płaska i szara. Taki obraz wcale
nie jest wyjątkowy, a nierówność tego rodzaju to kluczowa zagadka towarzysząca
naszej migracji do coraz bardziej miejskich
siedlisk.
Olmsted miał świadomość, że na przestrzeni wieków – od starożytnych Persów
po angielską szlachtę, której wypielęgnowane tereny do polowań były pierwowzorem parków miejskich – bogaci zawsze
mogli rozkoszować się kojącymi polanami
i pastwiskami. Zamierzał diametralnie
zmienić ten model. Nie tylko chciał, żeby
ludzie zdrowieli w parkach – chciał, żeby
wszyscy mieli taką szansę. W latach 70.
XIX wieku rozwieszał ogłoszenia w kamienicach czynszowych i wysyłał okólniki
do wszystkich lekarzy w Nowym Jorku
informujące, jak dotrzeć do Central Parku
i Prospect Parku. Na plakatach znajdował
się także opis obfitujących w przyrodę okolic dobrych dla rekonwalescentów.
Dlaczego lekarze nie mieliby przepisywać pacjentom czasu na świeżym
powietrzu?
Zanim pomysł Olmsteda nabrał mocy,
minęło niemal 150 lat. Niewielu lekarzy
wysyła swoich miejskich pacjentów
do parku, ale trochę ich jest. Nooshin
Razani, pediatra w Szpitalu Dziecięcym
w Oakland w Kalifornii, nawiązał współ-

pracę z miejscowymi parkami, dzięki
czemu dzieci z biedniejszych okolic mają
do nich częstszy i łatwiejszy dostęp. Robert Zarr, pediatra w Unity Healthcare
w Waszyngtonie, podobnie jak Razani
zauważył, że konwencjonalne metody nie
służyły pacjentom w gorszej sytuacji. Wielu cierpiało na otyłość, cukrzycę, depresję,
stany lękowe czy astmę.
Nie ma się nad czym zastanawiać – powiedział. – Parki są za darmo. Są niesamowitym zasobem, którego się nie używa.
Musimy po prostu połączyć z nimi ludzi.
Służba zdrowia to tylko część rozwiązania. Ruch na rzecz dostępu do przyrody
powinien także wyrastać ze szkół, kościołów, zakładów pracy, stowarzyszeń
dzielnic i całych miast. I nie stanie się
tak dopóty, dopóki bardziej świadomie
nie uznamy istnienia naszej potrzeby
kontaktu z naturą. Jak dowiedziałam się
podczas gromadzenia materiałów do tej
książki, zdecydowanie nie przywiązujemy
do niego odpowiedniej wagi. Świadczy
o tym skracanie przerw dzieciom czy
ograniczanie czasu spędzanego przez nie
na świeżym powietrzu, projektowanie budynków i całych dzielnic, które ograniczają światło, przestrzeń i świeże powietrze,
przebywanie w czterech ścianach zamiast
podejmowania wysiłku i wychodzenia
na zewnątrz. Im bogatsi jesteście, tym
bardziej prawdopodobne, że zaspokajacie
swoje przyrodnicze neurony, ale często jest
to tylko nieświadome spełnienie, zapewniane przez mieszkanie w ekskluzywnych
dzielnicach i relaksujące wakacje. Dopóki
nie przyznamy, że zapotrzebowanie na
naturę kieruje niektórymi naszymi zachowaniami, dopóty nie będziemy działać na
rzecz dostępu do przyrody dla wszystkich.
Otuchy dodają mi niewielkie przebłyski aktywności pojawiające się w środowiskach w całym kraju, zarówno
w świetnych innowacyjnych grupach,
Outdoor Afro, GirlTrek, CityKids, Nature
Bridge, Children & Nature Network, jak
i w dziesiątkach innych. Przygodowe place
zabaw z kałużami błota i samodzielnie
budowanymi bazami z gałęzi pojawiają się w takich miejscach jak Houston
w Teksasie czy Governors Island w Nowym Jorku. Tak zwani bojowi urbaniści
rozmieszczają na ulicach rozkładane parki
i partyzanckie ogrody. W coraz większym
stopniu tak że organizacje oraz państwowe agencje i instytucje ciężko pracują
na rzecz przyciągnięcia ludzi – łącznie
ze mną – do cienkich błękitno-zielonych
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możemy powiedzieć: „Chodźcie się odprężyć i bądźcie zdrowi”. To jest coś.
Jeżeli chcemy ocenić, jak ważny jest dostęp do parków dla dobrego samopoczucia
dzielnicy, należy to zmierzyć. Organizacja
non profit Trust for Public Land niedawno
skompilowała użyteczny wskaźnik „ParkScore” do tworzenia rankingu wszystkich
największych miast w Stanach Zjednoczonych w zależności od odsetka ludzi mieszkających w odległości dziesięciominutowego spaceru od parku. Na pierwszym miejscu
znalazło się Minneapolis (nic dziwnego,
że są tam tacy szczęśliwi!) z wynikiem
86,5 procent. Zdziwiłam się, że Waszyngton
znalazł się na trzecim miejscu z wynikiem
80 procent przy uwzględnieniu publicznych
trawników takich jak National Mall.
Przyznam, że nadal z trudem przychodzi mi pogodzić się z własną migracją do
miasta, ale mój nastrój oraz moje nawyki są
coraz lepsze. Od momentu, kiedy zaczęłam
pisać tę książkę, zmieniłam sposób space-

rowania po okolicy i szukam tras z większą
liczbą drzew. Dużo chodzę do parków
i często po nich spaceruję. Zabieram ze sobą
dzieci. Staramy się słuchać ptaków, patrzeć
na fraktale obecne w przyrodzie i obserwować płynące strumienie. Nadal wygrażam
samolotom pięściami, lecz jednocześnie
cieszę się, że dzięki nim mogę wybrać się
w dziksze okolice.
Tej zimy przytrafiła się nam taka zadymka śnieżna, że na kilka dni praktycznie
całkowicie zablokowała ruch w powietrzu
i na ulicach. Na drogi wyszły jelenie,
skacząc w śniegu przez miasto. Ludzie też
bawili się na ulicach, jeździli na sankach po
bulwarach, stawali na rękach, maszerowali
w kółko w przerwach między odśnieżaniem. Kiedy wyszło słońce, wraz z mężem
założyliśmy jakieś stare buty narciarskie
i poszusowaliśmy nad kanał. Byliśmy tam
sami.
– Jak tu cicho! – powiedziałam. – Jakbyśmy byli w Yellowstone! – odpowiedział. Słyszeliśmy sikorki i cedrowe
jemiołuszki.
Wracając do domu, minęliśmy
leciwą Włoszkę, która nadzorowała
grupę nastolatków zajętych odśnieżaniem.
– Tak ładnie na dworze! – stwierdziła.
– Żadnych samolotów! – odparłam, a na jej twarzy pojawił się wyraz
olśnienia. Roześmiała się i zawołała:
– Brawo! Żadnych samolotów!
Potem poszusowaliśmy z powrotem do domu, a ja kibicowałam
mężczyźnie, który prawie skończył
odkopywać swój pogrzebany pod
śniegiem samochód. Spotkaliśmy sąFot. Pixabay

wstążek, które ciągle jeszcze wiją się przez
nasze miejskie otoczenie. Nie wystarczy już
ratowanie dzikich okolic przed ludźmi –
teraz rozmaite grupy ratują je dla ludzi.
Nature Conservancy, organizacja znana
z chronienia ważnych ekosystemów i środowisk, utworzyła „Human Dimensions
Program” (Program Ludzkich Wymiarów) –
inicjatywę mającą na celu włączenie ludzi
do praktyki ochrony przyrody ze względu
na ich dobre samopoczucie. Amerykańska
Agencja Parków Narodowych uruchomiła
inicjatywę „Healthy Parks, Healthy People”
(Zdrowe Parki, Zdrowi Ludzie), której celem jest zwiększenie atrakcyjności parków
dla różnych grup społecznych, zarówno dla
dobra parków (żeby z nich korzystano), jak
i dla zdrowia ludzi. W przeszłości raczej
zachęcaliśmy odwiedzających do przyjścia
do parku, żeby dobrze się bawili, mogli się
czegoś nauczyć i poczuć się bezpiecznie –
powiedziała mi Diana Allen, szefowa Biura
Zdrowia Publicznego w Agencji. – Teraz
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Fragment książki Florence Williams
„Natura leczy, czyli co sprawia,
że jesteśmy szczęśliwsi, zdrowsi
i bardziej kreatywni”.
Tłumaczenie: Andrzej Homańczyk,
książka ukazała się w maju 2018 roku nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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siadów, których nie widzieliśmy od dwóch
lat, i dowiedzieliśmy się, że jeden z nich
ma raka i jest w trakcie terapii. Rozmawialiśmy przez pół godziny. Natknęliśmy
się na grupę przedsiębiorczych chłopaków
i najęliśmy ich do odśnieżania podjazdu.
Kiedy skończyli, weszli do domu, żeby
zobaczyć ostatni mecz Denver Broncos
razem z naszym najbliższym sąsiadem,
który przyniósł przekąski. „Znowu jest jak
w sąsiedztwie” – stwierdził.
Nadal byliśmy w mieście, ale zostało
ono jeśli nie całkowicie przejęte przez siły
natury, to przynajmniej tymczasowo im
poddane. Natura pokazała swój autorytet,
a miasto patrzyło na to i dobrze się bawiło.

Florence Williams, dziennikarka i redaktorka, autorka artykułów publikowanych, między innymi, w „New York Times”
i „National Geographic”, opisała najważniejsze badania ostatnich lat potwierdzające związek między doświadczaniem
przyrody a zdrowiem czy sprawnością intelektualną. Do pracy nad książką przystąpiła z przekonaniem o kojącym wpływie natury na człowieka, które zostało ukształtowane w dzieciństwie podczas wędrówek z ojcem. Poddała się badaniom
prowadzonym w różnych częściach świata.
W Japonii po tzw. „leśnej kąpieli” na specjalnie wytyczonym szlaku doświadczyła wielu korzyści, które zostały potwierdzone medycznie. Japońska koncepcja równowagi umysłu, ciała i ducha shinrin-yoku jest jedną z bardziej spopularyzowanych
teorii na temat leczącego wpływu natury. Została określona przez rząd w 1982 roku w odpowiedzi na powszechne w Kraju
Kwitnącej Wiśni przepracowanie. Ta oparta na dawnych praktykach sintoizmu i buddyzmu koncepcja zakłada chłonięcie
natury wszystkimi pięcioma zmysłami.
Pozytywny wpływ środowiska naturalnego został potwierdzony badaniami nad fizjologią stresu. Antropolog fizyczny Yoshifumi
Miyazaki, analizujący zagadnienie, przyjął, że na przestrzeni ewolucji ludzie spędzali czas w otoczeniu przyrody i takie jest też
przystosowanie naszej fizjologii. Uczony przekonuje, że w codziennym życiu możemy osiągnąć poczucie komfortu, jeśli nasz
rytm zsynchronizuje się z rytmem środowiska. Jego wieloletnie badania nad fizjologicznymi reakcjami dowiodły, że spokojna
przechadzka po lesie w porównaniu z miejskim spacerem obniża poziom kortyzolu, tzw. hormonu stresu, zmniejsza aktywność
nerwów współczulnych, obniża ciśnienie i tętno.
Z kolei amerykański uczony, doświadczony uczestnik górskich spływów i wędrówek, psycholog kognitywny David Strayer
zauważył, że najlepsze pomysły pojawiają się w dzikich ostępach. Chciał się dowiedzieć – dlaczego. Wraz z zespołem przeprowadził badania wyjaśniające, w jaki sposób przyroda pomaga myśleć, rozwiązywać problemy i współpracować. Podczas wyprawy badawczej z udziałem neuronaukowców, gdzie odbyli pięćdziesięciokilometrowy marsz przez Wielki Kanion połączony
z pięciodniowym spływem rzeką, poddali się testom mierzącym kreatywność. Wyniki, opublikowane w czasopiśmie naukowym
„PLoS ONE”, były zaskoczeniem. Po kilku dniach w otoczeniu przyrody kreatywność poprawiała się o 50 procent.
Williams opisuje związki między środowiskiem naturalnym a kondycją człowieka. Istnieje zależność między biedą, przestępczością a brakiem dostępu do terenów zielonych. Również odporność i kondycja psychiczna mieszkańców miast jest
w pewnym stopniu uwarunkowana zielenią. Autorka przekonuje, że zdobyta w ostatnich latach wiedza winna zostać
wykorzystana w kreowaniu polityki społecznej, medycynie, pedagogice, architekturze i wielu innych obszarach życia.
Zwraca także uwagę na wyzwania, jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacji. Pisze: W 2008 roku jako gatunek przekroczyliśmy Rubikon pod pewnym istotnym względem: po raz pierwszy większość z nas mieszkała w miastach. Możemy się teraz
nazywać, jak sugeruje co najmniej jeden antropolog, metro sapiens. A to jeszcze nie koniec. W ciągu następnych 30 lat
na całym świecie przeprowadzą się do miast kolejne dwa miliardy ludzi. [...] Miasta będą musiały odkryć, jak upchnąć
jeszcze więcej ludzi na małej przestrzeni w taki sposób, żeby nikt nie zwariował. [...] U naczelnych przebywających
w zamknięciu układ hormonalny wariuje, a reprodukcja ulega gwałtownemu zahamowaniu. Więc co z nami? Dokładna
lektura literatury medycznej wykazuje wzrost liczby przypadków zaburzeń lękowych o 21 procent, wzrost liczby przypadków zaburzeń nastroju o 39 procent i dwa razy wyższe ryzyko schizofrenii u mieszkańców miast. Życie w mieście wiąże
się ze zwiększoną aktywnością ciała migdałowatego w mózgu – ośrodka lęku, i przykolankowej przedniej części zakrętu
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obręczy, obszaru kluczowego dla regulacji leku i stresu.

Fot. Anna Wojnar

ARTYSTYCZNE PASJE MARKA I TOMASZA WIATRÓW

Uczestnicy wernisażu; aula Collegium Maius, 25 kwietnia 2018

15 pejzaży olejnych Marka Wiatra wykonanych w duchu młodopolskim
oraz 55 rysunków węglem, poświęconych studium ludzkiego ciała, autorstwa Tomasza Wiatra można było do 20 czerwca 2018 oglądać
w podziemiach Collegium Maius. To już druga wystawa prezentująca
prace obu tych artystów – ojca i syna – zorganizowana w najstarszym
budynku uniwersyteckim. Pierwsza z nich, zatytułowana Sztuka Wiatrów, odbyła się w 2014 roku.
Uroczyste otwarcie ekspozycji, połączone z wyjątkowym koncertem,
podczas którego wystąpili zaprzyjaźnieni z bohaterami wydarzenia muzycy, odbyło się 25 kwietnia 2018 w auli Collegium Maius. W imieniu
dyrektora Muzeum UJ prof. Krzysztofa Stopki licznie zgromadzonych
gości powitała pełniąca obowiązki głównego inwentaryzatora Muzeum
UJ Joanna Ślaga. O sztuce pięknego łączenia pasji artystycznych z pracą zawodową i korzyściach z tego płynących, na przykładzie Marka
i Tomasza Wiatrów, mówił kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ CM
prof. Piotr Chłosta.

Spotkanie poprowadzili bohaterowie wieczoru: Marek i Tomasz Wiatrowie

Marek Wiatr jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie,
kształcił się również w Weimarze na kursach mistrzowskich pod kierunkiem światowej sławy barytona Pawła Lisicjana. Malarstwa uczył
się natomiast u artysty malarza Stanisława Kochanka w Krośnie oraz
w pracowni profesora ASP Alojzego Siweckiego w Krakowie. Przez
trzy sezony był solistą Opery Krakowskiej. W swoim dorobku ma
także wiele nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Obecnie
koncertuje w kraju i za granicą, pełni także funkcję dyrektora artystycznego Polskiego Festiwalu Narodowego w Żarnowcu.
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Licznie przybyłych na uroczystość gości powitała reprezentująca władze Muzeum UJ
Joanna Ślaga (pierwsza z prawej), za nią stoi Tomasz Wiatr; obok artyści: Justyna
Wiatr-Tokarska (sopran), Marek Wiatr (tenor), Włodzimierz Skalski (baryton), Justyna Dyla (sopran), Halina Mansarlińska (akompaniament), Bogdan Kurowski (bas)

Prof. Piotr Chłosta podczas wernisażu

Tomasz Wiatr w rozmowie z gośćmi

Syn, Tomasz Wiatr, ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2008. Osiem lat później uzyskał prestiżowy tytuł FEBU, zdając europejski egzamin specjalizacyjny
z urologii. Obecnie pracuje w Klinice Urologii UJ CM jako asystent. Jego wielką pasją jest nie tylko rysunek, ale także malarstwo, a ostatnio również rzeźba.

Fot. Anna Wojnar

W organizowaniu wystaw obaj artyści mają już niemałe
doświadczenie. Zrealizowali ich sporo, zarówno w kraju, jak i za granicą. Nic więc dziwnego, że dla przybyłych
na wernisaż do Collegium Maius gości pragnęli przygotować coś specjalnego. Był to koncert, w ramach którego
wystąpił kwartet smyczkowy, prezentując, między innymi,
Libertango Astora Piazzolii, piosenki z repertuaru Franka
Sinatry wykonał Marcin Jajkiewicz, a ze specjalnym programem artystycznym wystąpili artyści z Opery Śląskiej
w Bytomiu. Zaśpiewał również Marek Wiatr, a także córka
Justyna Wiatr-Tokarska, która kontynuując lekarskie tradycje rodzinne, jest obecnie w trakcie specjalizacji z neurologii. Podczas wernisażu bohaterowie wieczoru opowiadali
o swoich spotkaniach ze sztuką, związanych z tym anegdotach, a także o przodkach, wśród których absolwentów
Wydziału Lekarskiego UJ nie brakuje.
RPM

Wystawę zatytułowaną Spotkanie sztuki z Wiatrem można było oglądać w podziemiach
Collegium Maius od 25 kwietnia do 20 czerwca 2018

Autorzy wystawy Marek i Tomasz Wiatrowie podczas wernisażu
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SZABLE W DŁOŃ!
Wystawa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

N

asza wizja przodków to Polak
w stroju sarmackim, z szablą u boku.
Wiedza o tym orężu nie jest już jednak tak
powszechna jak kiedyś. Na hasło „szabla”
większość rozmówców przywołuje z pamięci broń, jaką ma w domu, czy spotyka
u znajomych czy rodziny. Najczęściej są
to oficerskie czy kawaleryjskie szable
z XX czy końca XIX wieku, często broń
paradna. Naszym dziedzictwem jest natomiast szabla odmienna, która swój kształt
otrzymywała już od połowy XVI aż do
XVIII wieku. Tradycję naszego fechtunku
zniszczyły działania zaborców, wprowadzenie do użytku szabli francuskiej czy
pruskiej, a w końcu sportowej. Obecnie
z pięknego symbolu polskości zostało niewiele – większość broni została zniszczona
lub przerobiona, zarekwirowana przy
powstaniach narodowo-wyzwoleńczych,
ostatni wielcy specjaliści fechtunku dożyli
drugiej połowy XIX wieku.
Polacy nie gęsi, swoje sztuki walki mają –
ta parafraza słów Mikołaja Reja z Nagłowic
jest tu jak najbardziej trafna. Sztuki walki
najczęściej kojarzone są z Azją, a nie z naszym kontynentem. Jednak to Europa posiada najbardziej rozwiniętą, i z roku na rok
coraz lepiej opracowywaną, historiografię
tematu. Od XIII wieku powstawało bowiem
wiele szczegółowych traktatów i rozpraw
reprezentujących różnorodne regionalne
formy władania bronią oraz walki wręcz.
Do dziś zachowało się ich kilkaset. Dla porównania – Japonia ma podobnych pozycji
zaledwie kilka. Od lat dziewięćdziesiątych
XX wieku upowszechnia się nurt nazywany w Polsce Dawnymi Europejskimi
Sztukami Walki (DESW), czyli HEMA
(Historical European Martial Arts). Ludzie skupieni w nim zajmują się badaniem
i odtwarzaniem dawnych stylów walk na
podstawie danych źródłowych. Nie chodzi
tu jedynie o teoretyczne rozważania, ale
o konfrontację wywodów z praktyką, weryfikację podczas realnych walk, turniejów
czy zawodów. Odtwarzane są też sposoby
kształtowania i doskonalenia sprawności
fizycznej i psychicznej kolejnych adeptów.
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Nauka walki dusakiem,Tobias Stimmer [w:] Joachim Meyer, Gründtliche Beschreibung der Kunst
des Fechtens, 1570 r., źródło Wiktenauer (A HEMA Alliance Project)

Wpisuje się to w podobne działania realizowane przez badaczy zgłębiających problemy tańców dawnych, muzyki i śpiewu
czy produkcji żelaza, ceramiki, szkła itp.
Czy nasz, polski styl walki był odrębny, czy wyróżniał się na tle Europy?
Oczywiście – mieszkańcy Rzeczypospolitej znajdowali się przez wieki w obszarze styku wielu kultur, w miejscu
ścierania się wpływów Wschodu i Zachodu. Początkowo, dzięki przyjęciu
chrztu w obrządku zachodnim, oparli
swoją kulturę, wojskowość oraz system prawny na wzorcach zachodnich –
głównie niemieckich. Autorzy zachowanych traktatów z okresu średniowiecza pochodzili także z obszaru obecnej Polski –
Gdańska, Wrocławia czy Legnicy (krąg
mistrza Lichtenauera). Nasze tradycje,
związane z kulturami zachodniej Europy –
kulturą włoską oraz niemiecką, rozwijały
się podobnie, używaliśmy podobnego typu
broni, początkowo mieczy i kordów, następnie krótkich szabel. Polacy stosowali
style ćwiczeń i walki niewiele odbiegające
od mechaniki innych krajów europejskich.
W renesansie zaczął jednak krzepnąć nasz
narodowy styl wraz z charakterystycznym

orężem – szablą, apogeum przypadło na
czas baroku.
Szabla przybyła do nas ze wschodu
i towarzyszyła nam od samych początków Słowiańszczyzny. Dopiero jednak
okres panowania króla Stefana Batorego uznaje się za początek największej
popularności tej broni w Polsce. W tym
czasie wykształcił się u nas bardzo
specyficzny styl działania bronią białą,
czerpiący z mieszanki kultur, posiadający
wiele własnych technik: piekielną polską
czwartą, tureckie cięcie, węgierski odlew
czy też szermierkę krzyżową. Szerokie
silne cięcia oraz furia młyńców. Z jednej
strony, świetna broń kawaleryjska, z drugiej – doskonała broń pieszego, krótka,
mocna i zadająca dotkliwe rany. Świetna
broń wojskowa, jednocześnie służyła
dobrze w pojedynkach. Świadczyła o tym
znacząca liczba traktatów opisujących jak
pokonać szablistę rapierem czy później
szpadą. Wpływy zarówno węgierskiej,
jak i polskiej sztuki wyraźnie odcisnęły
swe piętno zarówno na stylu walki, jak
i konstrukcji broni wielu krajów, jak
Anglia, Francja czy Prusy, gdzie chętnie
korzystano z wielu rozwiązań wykształ-

Małgorzata Taborska

conych w naszym kraju. Mieliśmy prawo
być z takiej szermierki dumni.
Wystawa zatytułowana Szable w dłoń!
Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo
narodowe, którą będzie można oglądać
w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego od
końca sierpnia do końca listopada 2018 – zaprezentuje historię kształtowania się naszego
narodowego stylu, ukaże źródła historyczne
związane z naszą sztuką walki, demonstrując,
jak przenikały się wpływy wschodnie i zachodnie, w jaki sposób kształtowały naszą
broń oraz jak wpłynęła ona na inne nurty, aż
do jej zniknięcia i zastąpienia obcym dla nas
nurtem szermierki olimpijskiej. Na wystawie
przedstawione zostaną także tradycje sięgające Szkoły Rycerskiej i Collegium Nobilium,
jak również zagadnienia wychowania obywatelskiego, honorowych pojedynków.
Z okazji Roku Niepodległości 2018 oraz
200-lecia uruchomienia pierwszych kursów
szermierki na Uniwersytecie Jagiellońskim
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
wraz z Silkfencing, Fundacją Promocji
Kultury „Urwany Film” oraz Krakowską
Szkołą Fechtunku podjęło się zorganizo-

Członkowie Krakowskiej Szkoły Fechtunku podczas kręcenia ujęć do stanowisk multimedialnych dotyczących
szermierki europejskiej: walka na miecze, walka na szable

wania oprócz wystawy także warsztatów
i sesji naukowej. Partnerem wydarzenia jest
Fundacja PZU, która współfinansuje przygotowanie wystawy. Ekspozycja plenerowa
udostępniona zostanie w Ogrodzie Profesorskim, a wystawę, której kuratorami są Jerzy
Miklaszewski (Silkfencing) i Małgorzata

Taborska (Muzeum UJ) – będzie można
oglądać w salach ekspozycji czasowych
Muzeum UJ.

Małgorzata Taborska
Muzeum UJ

Jerzy Miklaszewski
Silkfencing

50. NUMER PISMA „POLITEJA”
U

kazał się 50. numer pisma Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu w Krakowie „Politeja”. Z tej okazji 15 czerwca 2018 w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyło się uroczyste spotkanie.
„Politeja” jest pismem WSMiP UJ
wychodzącym od 2003 roku, w którym publikowane są artykuły naukowe z dziedziny
szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa. Od 2014 roku opublikowanych zostało
sześć numerów rocznie, w tym znajdują się
też edycje tematyczne exemplum: Ethnicity,
Politics, Culture; Dylematy i kontrowersje
wokół integracji europejskiej; Quo vadis
Europo?; Europe - Latin America Cultural
Encounters; Modern South Asia: A Space
of Intercultural Dialogue; African Studies;
Human Values in Intercultural Space?;
Global and Regional Security Challenges;

The Jagiellonian Idea: Past
and Present.
Artykuły publikowane na
łamach pisma „Politeja” wyróżniają się wysoką wartością
merytoryczną omawianych
zagadnień, stąd też zostało
zauważone w środowisku
naukowym i docenione, znalazło się w wykazie czasopism
Listy „B” Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego posiadając punktację parametryczną „13”.
„Politeja” jest indeksowana w prestiżowych bazach takich jak: CEEOL, CEJSH,
Index Copernicus, Ebsco Publishing, Proquest, ERIH+ i od niedawna w bazie JSTOR.
Publikowana także w języku angielskim, jest
już rozpoznawalnym pismem w naukowym
środowisku międzynarodowym.

Począwszy od numeru
40/1/2016 „Politeja” znajduje
się także w otwartym dostępie.
Na łamach pisma WSMiP
UJ „Politeja” toczy się debata
naukowa na tematy złożonej
rzeczywistości politycznej,
społecznej, kulturowej przy
uwzględnieniu metodologii
właściwej zarówno naukom
społecznym jak i humanistycznym. Warto podkreślić,
że „Politeja” cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno wśród osób
zabiegających o możliwość opublikowania
na jej łamach swoich artykułów, jak też
czytelników – poszukujących profesjonalnej, o wysokich walorach merytorycznych,
lektury.

Iwona Bzowska

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
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AKADEMIA NA UNIWERSYTECIE
Związki Akademii Sztuk Pięknych z Uniwersytetem Jagiellońskim

Sala prezentująca dawne i współczesne
związki ASP i UJ; w tle portrety profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ortrety profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego pędzla wybitnych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie, grafiki podarowane Muzeum UJ przez współczesnych
artystów krakowskich, a także archiwalne
dokumenty dotyczące działalności krakowskiej ASP – można jeszcze do 3 sierpnia
2018 oglądać na wystawie Akademia na
Uniwersytecie. Związki Akademii Sztuk
Pięknych z Uniwersytetem Jagiellońskim,
zorganizowanej w Muzeum UJ.
Wśród zaprezentowanych na niej eksponatów są także dzieła Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego,
Stanisława I. Witkiewicza, Wojciecha K.
Stattlera, Leona Chwistka, Olgi Boznańskiej, Leona Wyczółkowskiego. Ważnym
elementem ekspozycji są również prace dyplomowe studentów Wydziału Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie,
których przedmiotem były obiekty ze zbiorów Muzeum UJ.
– Nasze dzisiejsze spotkanie ma charakter symboliczny, gdyż zbiega się z 200.
rocznicą powstania Akademii Sztuk Pięk104
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nych, która rozpoczęła swoją działalność
16 października 1818 roku, w ramach
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, i której losy związane

były z Uniwersytetem do roku 1833 –
akcentował dyrektor Muzeum UJ prof.
Krzysztof Stopka 10 maja 2018, witając
licznie przybyłych na wernisaż gości.

Fot. Anna Wojnar

P

Jedna z sal ekspozycyjnych zatytułowana Edukacja artystyczna 1818–1874; na pierwszym planie
rzeźba Głowa Ariadny, pochodząca z zakupów Karola Lanckorońskiego

Byli wśród nich rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, rektor ASP prof. Stanisław Tabisz,
przedstawiciele władz miasta, profesorowie, studenci, pracownicy i przyjaciele
obu uczelni.
W swoim wystąpieniu dyrektor zaznaczył, że związki Uniwersytetu ze środowiskiem artystycznym, w tym w szczególności z krakowskimi malarzami, mają
o wiele dłuższą metrykę, sięgającą połowy
XVIII wieku. Podziękował wszystkim
zaangażowanym w powstanie wystawy,
a zwłaszcza kuratorom, którymi byli: Jolanta Pollesch, Joanna Sławińska i Jakub
Osiecki z Muzeum UJ oraz prof. Grażyna
Korpal i Michał Pilikowski z ASP.
Otwarcie wystawy stało się także okazją
do zaprezentowania książki pracownika

Przemawia rektor UJ prof. Wojciech Nowak, obok rektor ASP prof. Stanisław Tabisz oraz dyrektor Muzeum UJ
prof. Krzysztof Stopka; dziedziniec Collegium Maius, 10 maja 2018

Publiczność zgromadzona na otwarciu wystawy;
10 maja 2018

Fot. Anna Wojnar

Wydawnictwa ASP Michała Pilikowskiego Piękna historia. Krakowska Akademia
Sztuk Pięknych w latach 1818–1939. Do
lektury tego tomu zachęcał rektor ASP
prof. Stanisław Tabisz. Miłym punktem
uroczystości było przekazanie przez niego
dyrektorowi Muzeum UJ 11 grafik autorstwa absolwentów i pedagogów ASP.
O silnych związkach UJ z ASP i przykładach dobrej współpracy obu uczelni
mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Przypomniał, między innymi, że oko-

Autorzy wystawy; od lewej Jolanta Pollesch, Michał Pilikowski, Jakub Osiecki,
Joanna Sławińska

licznościowy medal „Scientiae et
Tempori Futuro” (Dla nauki, dla przyszłości), przeznaczony dla uhonorowania osób zasłużonych w powstanie
i budowę Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, został zaprojektowany
właśnie w imię tej dobrej współpracy
przez prof. Jana Tutaja z Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.

Rita Pagacz-Moczarska

Podczas wernisażu

Na pierwszym planie fotel i sztaluga Jana Matejki;
obiekty ze zbiorów ASP w Krakowie
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PIĘKNA HISTORIA
Krakowska Akademia Sztuk Pięknych w latach 1818–1939

N

asza Akademia przechodziła rozmaite
koleje losu, w późniejszych okresach
miała różną dydaktyczną rangę. W latach
1833–1873 spadła do poziomu szkoły zawodowej jako Szkoła Rysunku i Malarstwa
istniejąca przy Instytucie Technicznym.
W 1873 roku, pod dyrekcją Jana Matejki,
uzyskała samodzielność organizacyjną
jako Szkoła Sztuk Pięknych, a w 1900 roku
wybitny akwarelista Julian Fałat ponownie
podniósł ją do rangi uczelni. Wtedy też powróciliśmy do pierwszej nazwy zapisanej
w statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Akademia Sztuk Pięknych.
Współczesna Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie w pierwszych dwóch
dekadach XXI wieku rozwinęła niezwykle
swój zakres edukacyjnej i artystycznej
działalności. Kształci uzdolnioną młodzież
w ramach siedmiu wydziałów na dziewięciu kierunkach studiów. Program kształcenia jest bardzo zróżnicowany i dotyczy
zarówno czystej ekspresji artystycznej,

serwacji i restauracji dzieł sztuki. Otwarcie
się na kontakty międzynarodowe oraz
elastyczność autorskich programów poszczególnych pracowni na wszystkich wydziałach czyni z krakowskiej ASP uczelnię
nowoczesną i elastycznie podchodzącą do
wyzwań i wymogów współczesności.
Książka Michała Pilikowskiego zatytułowana Piękna historia, napisana w formie
esejów i opracowań monograficznych
ułożonych chronologicznie, opowiada
o dziejach krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych oraz o wybitnych artystach, którzy tworzyli jej bogatą historię. W sztuce
i edukacji przechowała się narodowa
tożsamość oraz potrzeba bronienia i odzyskiwania wolności. I nie tylko twórczość
Jana Matejki, patrona uczelni, jest tego
dobitnym przykładem...
jak i projektowania form przemysłowych,
architektonicznych, graficznych oraz kon-

Fragment „Słowa od rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie” prof. Stanisława Tabisza z książki Michała Pilikowskiego „Piękna historia”.

WYRÓŻNIAŁ SIĘ TEMPERAMENTEM, POWAGĄ I SIŁĄ
Leon Wyczółkowski

W

1893 roku zmarł Jan Matejko. Krakowska Szkoła Sztuk Pięknych została bez dyrektora. Żmudne poszukiwania
zwieńczono sukcesem dopiero po dwóch
latach. Na następcę Matejki wybrano Juliana Fałata. Leon Wyczółkowski był jednym
z pierwszych profesorów zatrudnionych
przez nowego dyrektora. W 1895 roku objął stanowisko profesora malarstwa Szkoły
Sztuk Pięknych w Krakowie. Leon Kowalski, który rozpoczął studia w czasach
matejkowskich, a zakończył „za Fałata”,
wspominał: Wyczółkowski, po wejściu do
szkoły jako profesor, wyładowywał całą
nagromadzoną żywiołową swoją energję.
Warunki sprzyjające, spokojne życie bez
troski o jutro, cudowne tło odpowiadające
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jego talentowi i artystycznym wymogom
– Kraków, wprawiły go w jakiś twórczy
szał, który co jakiś czas wybuchał snopem fajerwerków, koloru, formy, linji
etc, nie mówiąc już o koncepcji. Równie
entuzjastyczną opinię na temat Wyczółkowskiego wygłosił inny jego student,
Jan Skotnicki. W swych wspomnieniach
pisał: Ten profesor i artysta cieszył się
u wszystkich najżywszą sympatią [...].
Wyczół [Koledzy wołali na Wyczółkowskiego „Wyczół”. Artysta nie miał nic
przeciwko temu i sam podpisywał tak
zwykle swoje dzieła – MP] był to typ
ascety, mnicha pracownianego, którego
eremem była pracownia. Od rana do
nocy, a często i w nocy, robił przy sztalu-

gach jakieś eksperymenty i poszukiwania.
Kiedy pracował, stawał się młodzieńcem
pełnym zapału i energii.
Leon Wyczółkowski, choć wybitny artysta, nie był jednak dobrym pedagogiem.
Zwracał na to uwagę Zygmunt Kamiński,
który przyglądał się Wyczółkowskiemu
i jego metodom pedagogicznym podczas
swoich studiów obejmujących lata 1908–
1912: Temperamentem, powagą i siłą
wyróżniał się prof. Leon Wyczółkowski.
Artysta obdarzony wyjątkową wrażliwością plastyczną, o bardzo bezpośrednim
i mocnym odczuwaniu natury, świetny
technik i niestrudzony poszukiwacz w dziedzinie środków wypowiedzi w malarstwie
i grafice artystycznej, zamiłowany pejzaży-

Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

sta, portrecista i malarz martwej natury, natomiast o proporcjach, walorach, mode- roku powstał Autoportret z Konstantym
organizacja duchowa bardzo emocjonal- lacji i innych szczegółach przy malowaniu Laszczką. Rzeźbiarz stworzył natomiast
wiele głów swego przyjaciela, często
nie uczuciowa i subtelna, w nauczaniu ciała ludzkiego.
był dziwnie nieporadny i zagubiony.
Jan Skotnicki w Akademii studiował nadając im wygląd bliski karykaturze.
Bo jakże tu nauczać tępawych i mało w latach 1899–1903. Potwierdza spostrze- Z pozostałymi przedstawicielami grona
inteligentnych młodzików, jak nakazać żenie swojego starszego (Leon Kowalski) pedagogicznego też łączyły „Wyczóła”
im wsłuchiwanie się w poszumy wiatrów i młodszego (Zygmunt Kamiński) kolegi. dobre relacje. Czasami jednak zdarzały
nad mglistą, wierzbami zarosłą doliną Jemu też utkwiły w pamięci zadziwiające się sytuacje konfliktowe. W 1908 roku
krakowskiej Wisły, jak uczyć intymnych, zwroty językowe, chętnie używane przez doszło nawet do pojedynku na szable mięlirycznych wzruszeń i przeżyć na widok Leona Wyczółkowskiego. Skotnicki dzy Leonem Wyczółkowskim a Józefem
cudów otaczającego piękna natury, notował: Miał Wyczółkowski pewną Mehofferem.
W 1909 roku w krakowjak uczyć ich malarskich
skiej Akademii wybuchł
uroków kurniawy śnieżstrajk studencki. Rektor
nej wśród turni i żlebów,
Julian Fałat, znużony i zniewirującej nad tatrzańskichęcony, udał się pod koniec
mi wyżynnymi stawami,
tego samego roku na bezjak przekazywać wiedzę
terminowy urlop, z którego
wyrażania jedynych, niena uczelnię już nie powrópowtarzalnych srebrzycił. W roku akademickim
stych połysków na po1909/1910 obowiązki rektowierzchni zroszonych rosą
ra Akademii Sztuk Pięknych
płatków róż i tulipanów,
w Krakowie pełnił Leon
tak wdzięcznie tkwiących
Wyczółkowski. 30 listow pięknym, porcelanopada 1911 roku przeszedł
wym wazonie japońskim
na emeryturę. W niepodlena tle wzorzystej makaty,
głej Polsce nie zapomniano
przetykanej nićmi starego
w uczelni o drugim rektorze.
złota? [...]
W protokole posiedzenia
Kończąc swoje studia
Rady Profesorów Akademii
w 1895 roku, Leon KowalSztuk Pięknych w Krakoski zdążył jeszcze poznać
Leon Wyczółkowski, Autoportret, 1921, pastel na tekturze,
wie z 17 listopada 1923
Wyczółkowskiego. Jak wy51 × 65,5 cm
zapisano: Przewodniczący
nika z relacji Kowalskiego,
owa nieporadność i zagubienie, które Ka- śmiesznostkę. Nie mówiąc żadnym obcym [rektor Adolf Szyszko-Bohusz] podaje,
miński zaobserwował w końcowym etapie językiem, lubił cudzoziemskie wyrazy, że wkrótce rozpocznie się urządzanie sali
kariery pedagogicznej „Wyczóła”, cecho- delektując się nie ich znaczeniem, lecz Rektoratu i Sekretarjatu i należałoby
wały go od samego początku. Kowalski dźwiękiem, przy tym używał ich zupełnie przystąpić do wykonania portretów byłych
pisał: Byłem u niego parę razy w pracowni bez sensu. Pamiętam, jak przez pewien Dyrektorów i Rektorów: Matejki, Łuszczi też poddałem się urokowi, tej jakiejś lawie czas „gorgonzola” i „sine qua non” były kiewicza, Fałata, Axentowicza, Laszczki,
rozżarzonej kolorów i mocnego rysunku. jego najulubieńszymi i najpieściwszymi Mehoffera, Weissa, Wyczółkowskiego,
Spotkał mnie jednak, jak i wielu innych, wyrazami. Toteż w ustach jego na przykład Malczewskiego, Gałęzowskiego i Szyszkopewien zawód. Wyczółkowski, aczkolwiek takie zdanie: „Panie, ta kobieta, patrz pan, -Bohusza. Postanowiono, że portret Jana
doskonały artysta i wielki talent, jako co za »grandezza«, to istna »gorgonzola«, Matejki wykona Prof. Dębicki, portret
profesor nie miał wiele do powiedzenia tu żadne »sine qua non« nie pomoże. Fałata – Prof. Axentowicz; wykonanie
uczniom. Całe życie jego było eksperymen- Powiadam panu gorgonzola i finis” – portretów: Laszczki, Mehoffera, Weissa,
tem, jakąś chemją sztuki, do niczego więc oznaczało najwyższy hołd dla niewiasty. Wyczółkowskiego, Malczewskiego, Gainnego zachęcić też nie mógł uczni, jak do Nie wiedział, że „gorgonzola” oznacza łęzowskiego i Szyszko-Bohusza pozostaeksperymentowania, może to było i pożą- nazwę pewnego gatunku sera włoskiego, wiono porozumieniu się stron zainteresowanych¹¹. W wyniku podjętych ustaleń
danem, unikało się szablonu, ale z takiej wydającego niezbyt przyjemny odór.
korekty korzystać nie dało się wiele. KorekWyczółkowski był lubiany, a jego pra- w gabinecie rektora umieszczono dwa
ta prof. Wyczółkowskiego sprowadzała się cownia oblegana. Marian Trzebiński, inny obrazy pędzla Leona Wyczółkowskiego:
do paru komunałów: „Niech Pan przejdzie student Akademii z przełomu wieków, nie jego Autoportret (1921) oraz Portret Konnerwowo renesansową żywą kreską od mógł podjąć nauki u „Wyczóła” z powo- stantego Laszczki (1925).
góry do dołu, tylko z rozmachem i tem- du ogromnego zainteresowania adeptów
peramentem... więcej kadmium”. „Sine malarstwa jego pracownią. Pracownią,
Fragment książki Michała Pilikowskiego „Piękna
qua non (?)” etc. Jak tą „żywą kreskę” w której było „najwięcej życia”.
Krakowska Akademia Sztuk Pięknych w laW Akademii „Wyczół” przyjaźnił historia.
można było zrobić pędzlem malując akt
tach 1818–1939”, która ukazała się w maju 2018
naturalnej wielkości nagiego modela nie się z Konstantym Laszczką. Artyści na- roku nakładem Wydawnictwa Akademii Sztuk Piękmożna było zgłębić. Nic się nie słyszało wzajem często się portretowali. W 1901 nych w Krakowie
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uż po raz XXI w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie odbyło się spotkanie pacjentów po transplantacji szpiku
kostnego. Jak mówią jego uczestnicy – to
przede wszystkim okazja do wspólnego
celebrowania wygranej z chorobą oraz
możliwość dania nadziei tym, którzy
niedawno zakończyli leczenie.
W uroczystości zorganizowanej
18 maja 2018 uczestniczyło ponad dwieście osób. Spotkanie rozpoczęło wspólne
śniadanie w bibliotece Kliniki Hematologii przy ul. Kopernika 17. Po nim –
zgodnie z tradycją – wszyscy uczestnicy
ustawili się do wspólnego zdjęcia.
– To dla nas okazja, by wymienić
się doświadczeniami, powspominać czy
zawrzeć nowe znajomości. Żartujemy,
że za każdym razem „ładujemy tu
akumulatory”, bo spotykamy się nie
w chustkach, nie bez włosów, ale jako

Uczestnicy XXI spotkania
pacjentów po transplantacji
szpiku kostnego przed
Kliniką Hematologii CM UJ
przy ul. Kopernika 17
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zdrowi, zadowoleni ludzie – mówiła Krystyna Kowalska, prezes Stowarzyszenia
Osób po Przeszczepie Szpiku Kostnego
„Ku życiu”. – Traktujemy te spotkania jak
swoiste urodziny. Poza tym swoją obecnością możemy dać nadzieję tym, którzy
przyjeżdżają po raz pierwszy – zaledwie
rok po przeszczepie. Oni zawsze mówią,
że gdy widzą tyle osób z takim stażem,
które mają na koncie tyle przeżytych lat,
to wierzą, że i im się uda – dodaje.
Pani Krystyna jest pierwszą pacjentką,
u której wykonano przeszczep allogeniczny, czyli od dawcy spokrewnionego. Było
to w 1999 roku. Obecnie takich pacjentów
jak ona jest już 1200.
– Bardzo wielu z nich pamiętam z
widzenia, wielu z imienia i nazwiska.
Takie spotkania to dla nas lekarzy ważna
stymulacja intelektualna i moralna, że
było warto. Każdy uratowany pacjent

jest triumfem życia – podkreślał prof.
Aleksander Skotnicki, kierownik Oddziału Klinicznego Hematologii Szpitala
Uniwersyteckiego oraz pomysłodawca
pierwszych zjazdów chorych. – Dawni
pacjenci nas odwiedzają, kolejni czekają
na przeszczepy – dziś, jutro, za tydzień –
mamy je zaplanowane na wiele miesięcy
naprzód. Ten ciąg przeszczepowy cały czas
trwa. Obecnie wykonujemy nawet 1–2
przeszczepy tygodniowo, a nasze wieloletnie doświadczenie przekłada się na bardzo
dobre wyniki leczenia – podkreślał.
Zaproszeni goście wzięli udział
w mszy świętej w bazylice oo. Jezuitów,
a następnie udali się do Auli Wielkiej
Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”. Tam odbyła
się część oficjalna spotkania, a także
wręczono symboliczne ciemnoczerwone róże osobom, które w tym roku
Archiwum Szpitala Uniwersyteckiego

CONVENTIONES

KAŻDY URATOWANY PACJENT TO TRIUMF ŻYCIA

Maria Włodkowska

Archiwum Szpitala Uniwersyteckiego

obchodziły dziesięciolecie przeszczepu.
Uczestnicy wysłuchali też koncertu
w wykonaniu absolwentów Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie.
– Ulica Kopernika 17 to dla nas ważny
adres, ponieważ kiedy pierwszy raz przekraczaliśmy jego progi, mieliśmy wiele
pytań i rozterek. Dziś wiemy, że trafiliśmy
pod opiekę najlepszych specjalistów, którym przewodzi prof. Aleksander Skotnicki.
To adres, pod którym tak wielu otrzymało
tak wiele – podsumowała prezes Krystyna
Kowalska.
Warto nadmienić, że Oddział Kliniczny
Hematologii SU jest jedynym ośrodkiem
przeszczepowym w południowowschodniej Polsce oraz jednym z czołowych tego
typu w kraju.
rzecznik prasowy
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Podczas uroczystości w Auli Wielkiej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”
wręczono ciemnoczerwone róże osobom, które w tym roku obchodziły dziesięciolecie przeszczepu

VII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW
Kraków, 24–25 września 2018
Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UJ w dniach
24–25 września 2018 organizuje VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, którego
obrady odbywać się będą w Centrum Dydaktycznym przy ul. Krupniczej 33a
oraz w Auditorium Maximum. Tematem przewodnim konferencji będzie aksjologia prawa cywilnego i cywilnoprawna ochrona dóbr. Oprócz interesującego programu, w ramach którego wygłoszone zostaną referaty poświęcone,
między innymi, dobrom cyfrowym, kwestiom przydatności konstrukcji prawa podmiotowego, nadużycia ochrony dóbr osobistych, dóbr chronionych
prawem deliktowym, instrumentom ochrony rodziny w prawie spadkowym,
wielopodmiotowości strony stosunku prawnego, dla uczestników zjazdu
przygotowano także wiele atrakcji związanych ze zwiedzaniem Krakowa.
Ogólnopolskie Zjazdy Cywilistów odbywają się co dwa lata. W tym roku
po raz pierwszy organizacja zjazdu powierzona została Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Uczestnictwo w przedsięwzięciu zapowiedziało już ponad
200 osób.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://zjazdcywilistow.law.uj.edu.pl/
RPM
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JAK ZWIĘKSZYĆ RÓWNOŚĆ PŁCI W FIZYCE?
biet w fizyce oraz barierami
stojącymi przed fizyczkami
w toku ich kariery, a także
niską skutecznością dotychczasowych działań na rzecz
równości płci w nauce. Trwa
od września 2015 do sierpnia
2018. Udział w nim bierze
13 instytucji naukowych prowadzących lub finansujących
badania w dziedzinie fizyki.
Liderem projektu jest Deutsches Elektronen-Synchrotron
(Niemcy), a ze strony polskiej
Uniwersytet Jagielloński. Kluczowym celem projektu jest
zidentyfikowanie istniejących
luk w dotychczasowych
działaniach na rzecz równości płci (Gender Equality Plans)
oraz przygotowanie nowych (lub
zaktualizowanych) planów działań
w jednostkach partnerskich i ich
implementacja. Dodatkowym celem
jest ustanowienie długoterminowej
współpracy między europejskimi
jednostkami badawczymi na rzecz
równości płci. Warto dodać, że z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
w projekt zaangażowany jest Instytut
Socjologii, jak i Instytut Fizyki. Zespół z Instytutu Socjologii, pod kierownictwem dr Pauliny Sekuły, był
odpowiedzialny za przeprowadzenie
badań wśród fizyczek i fizyków w instytucjach partnerskich na temat przebiegu ich karier, napotykanych barier
w pracy naukowej i badawczej oraz
możliwych działań instytucjonalnych
w celu wsparcia fizyczek w karierze
naukowej.

Dyskusja panelowa

Justyna Struzik

Marta Frej

Międzynarodowy Dzień Kobiet
na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej zorganizowano
konferencję Dni Gender w Fizyce. Było
to jedenaste wydarzenie z cyklu spotkań realizowanych w ramach projektu „GENERA – Gender Equality Network in the
European Research Area”, który jest finansowany z programu „Horyzont 2020”. Wcześniej podobne przedsięwzięcia dotyczące
równości płci w fizyce odbyły się w Austrii,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech,
Rumunii, Szwajcarii i we Włoszech.
Projekt „GENERA – Sieć Równości
Płci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej” – stanowi odpowiedź na wyzwania
związane z niedoreprezentowaniem ko-

Ewa Krzaklewska

W
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W ramach działań projektu „GENERA” każda instytucja partnerska zorganizowała Dni Gender w Fizyce. Celem tych
wydarzeń jest zwiększanie świadomości
na temat równości płci w naukach ścisłych
w społeczności badaczy i badaczek, kadry
zarządzającej jednostkami badawczymi,
a także instytucji zajmujących się finansowaniem badań. Spotkanie zorganizowane
na Uniwersytecie Jagiellońskim służyło
przede wszystkim prezentacji wyników
badań z projektu „GENERA” oraz dyskusji z ekspertkami na temat możliwych
rozwiązań wzmacniających równość płci.
Wraz z osobami pracującymi w dziedzinie
fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej dyskutowano,
o możliwych rozwiązaniach czy programach, które Wydział czy też Instytut
Fizyki mógłby wdrożyć w celu wspierania
karier kobiet na naszej Uczelni. W konferencji wzięło udział około 60 osób.
Konferencję otworzyli prorektor UJ ds.
badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn oraz dziekan
WFAIS prof. Ewa Gudowska-Nowak.
Następnie założenia projektu „GENERA”
przedstawił jego koordynator dr Thomas
Berghoefer, reprezentujący Deutsches
Elektronen-Synchrotron w Niemczech.
Zwrócił uwagę, że projekt zrodził się
na gruncie fizyki i został stworzony dla
fizyki (from physics for physics). Jest
odpowiedzią na nierówności płci w fizy-
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ce dostrzegane przez osoby prowadzące
badania naukowe w tej dziedzinie, a jego
zamierzeniem jest wspieranie instytucji
badawczych w dokonywaniu zmian systemowych, głównie poprzez implementację
planów równości płci.
Głównym punktem programu konferencji była prezentacja wyników badań
przeprowadzonych w ramach projektu
„GENERA” przez zespół z Instytutu Socjologii. Doktor Paulina Sekuła zaprezentowała wnioski wyłaniające się z analizy
dotychczasowych badań nad nierównością
płci w fizyce, wskazując na wielowymiarowość tego zjawiska. Wśród czynników
oddziałujących na dysproporcje płci
w fizyce zwróciła, między innymi, uwagę
na rolę uprzedzeń płciowych identyfikowanych w różnych aspektach nauki, na
przykład podczas studiów, przy przydzielaniu środków finansowych, zatrudnianiu,
ocenie publikacji i przyznawaniu nagród.
Doktor Ewa Krzaklewska omówiła szczegółowo metodę badawczą zastosowaną
w wywiadach zrealizowanych w 2017
roku wśród fizyczek i fizyków pracujących
w 12 europejskich ośrodkach badawczych.
Opierając się na ich wynikach, zaprezentowała mechanizm działania błędnego koła
dominacji mężczyzn w fizyce. Wskazała
także na przemiany modelu kariery naukowej – odchodzenie od linearnego modelu
do modelu prekaryjnego, w dużej mierze
opierającego się na niestabilnym zatrudnieniu, mobilności i nieprzewidywalności –
i jej skutki dla sytuacji kobiet w fizyce.
Doktor Justyna Struzik przedstawiła kolejne wnioski wyłaniające się z analizy
uzyskanych danych, w tym wskazała na
rosnącą wielozadaniowość zawodu badacza, bariery w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz zidentyfikowane
wśród fizyków praktyki dyskryminacyjne.
O ile dyskryminacja jawna nie jest częsta,
identyfikuje się mikroagresje, czyli dyskretne werbalne i pozawerbalne uwagi
działające upokarzająco, formułowane
pod adresem jednostek i grup posiadają-

cych w społeczeństwie niższy status społeczny, które mogą mieć charakter celowy,
świadomy, jak i automatyczny, bezwiedny,
nieświadomy1. Doktor Struzik omówiła też
rekomendacje dotyczące działań służących
przełamywaniu barier rozwoju karier
naukowych kobiet i mężczyzn w fizyce.
W ostatniej części prezentacji wyników
Ewelina Ciaputa przedstawiła wnioski
dotyczące sytuacji na Wydziale FAIS wyłaniające się z analizy danych ilościowych
i jakościowych. Omówiła dysproporcje
płci wśród osób studiujących na wybranych kierunkach i stopniach studiów oferowanych w Instytucie Fizyki oraz wśród
osób tam zatrudnionych. Odniosła się też
do zagadnień identyfikowanych w zrealizowanych wywiadach, szczególnie do
kwestii godzenia obowiązków rodzinnych
i zawodowych, jak i niekorzystnej sytuacji
młodych doktorek i doktorów.
W drugiej części konferencji odbył się
panel dotyczący dobrych praktyk z zakresu równości płci w edukacji i nauce.
Wzięły w nim udział: Magdalena Chrobak-Tatara (MNiSW), Anna Knapińska
(OPI), dr Marta Łazarowicz (FNP), dr
Magdalena Wencka (IFM PAN Poznań).
Dyskusję prowadziła pełnomocniczka
rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów
i doktorantów Katarzyna Jurzak. Poruszane tematy dotyczyły, między innymi,
warunków niezbędnych, aby zatrzymać
kobiety w nauce, i dziedzina, w których
należałoby wprowadzić rozwiązania na
rzecz równości płci.
Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej
części konferencji odbyła się dyskusja z udziałem osób przysłuchujących
się wystąpieniom. Jednym z głównych
postulatów sformułowanych podczas
tego wydarzenia jest potrzeba edukacji
antydyskryminacyjnej dla różnych grup
– osób pracujących na uniwersytecie,
w tym naukowczyń i naukowców, czy
osób zarządzających, ale także w społeczeństwie, na przykład skierowanych do
nauczycieli i nauczycielek fizyki. Drugi
postulat to konieczność zmian
działania systemu edukacji,
tak aby wspierał indywidualne
talenty i wybory zawodowe
bez względu na płeć. Duża
pula rekomendacji była także
skierowana pod adresem instytucji, czyli uniwersytetu, jako
ważnego reżysera w zmianie
w kierunku równości płci. Podkreślano potrzebę zmiany kulEwelina Ciaputa (UJ)
prezentuje wyniki
projektu

Dr Thomas Berghoefer (DESY)
prezentuje projekt GENERA

tury organizacyjnej, tak aby była bardziej
włączająca kobiety i niedyskryminująca.
Działania powinny także być skierowane
do samym badaczek – sugerowano programy mentoringowe, wsparcie w przyłączaniu się do sieci badawczych, wsparcie
w godzenia obowiązków zawodowych
i rodzinnych oraz specjalne środki finansowe w przypadku mobilności. Kluczowym
momentem, kiedy takie wsparcie jest konieczne, jest moment powrotu do pracy po
urodzeniu dziecka. Drugi ważny moment
w karierze to habilitacja – wsparcie kobiet w owym okresie ich kariery w opinii
naszych ekspertek powinno odbywać się
poprzez stworzenie specjalnych stypendiów dla kobiet w celu zwiększania liczby
kobiet z tytułem profesora. Podkreślano,
że konieczne jest zwiększenie udziału
kobiet wśród pracowników, który w tym
momencie jest bardzo niski.
Na koniec warto wspomnieć, że
w ramach projektu „GENERA” w Instytucie Fizyki działa zespół ds. wdrożenia planu równości płci, który na
kolejnym posiedzeniu będzie dyskutował
rezultaty przeprowadzonych badań w celu
zaplanowania działań instytucjonalnych na
rzecz równości płci.

Zespół projektu:
Paulina Sekuła

kierowniczka projektu

Ewelina Ciaputa

koordynatorka Dni Gender w Fizyce,
koordynatorka wdrożenia Planu Równości Płci

Ewa Krzaklewska, Justyna Struzik

Instytut Socjologii UJ

1

Sue D.W., 2010, Microaggressions and Marginality: Manifestation, Dynamics, and Impact, John Wiley & Sons, Inc.,
Hoboken, NJ.
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O SENIORACH DLA SENIORÓW
drowa jesień życia oraz najnowsze
techniki i metody leczenia w kardiologii i ortopedii to główne tematy III Forum
Seniora, które odbyło się na Uniwersytecie

Z

roku w Małopolsce mieszkało ponad 515
tysięcy osób powyżej 65. roku życia. Według prognoz w 2050 roku będzie ich już
ponad milion. Małopolanki żyją średnio

Uczestników III Forum Seniora powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak; aula Auditorium Maximum,
17 kwietnia 2018
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83 lata, a Małopolanie 75. – Polityka senioralna to dla nas priorytet, a jej celem jest
stworzenie takich warunków, aby osoby
starsze mogły jak najdłużej przebywać
w miejscu swojego zamieszkania – dodał.
W Małopolsce są realizowane programy profilaktyczne przeznaczone dla
seniorów: kardiologiczny, onkologiczny,
zapobiegania nadwadze i otyłości oraz
przeciwdziałania depresji. W całym regionie powstaje coraz więcej dziennych
domów pomocy oraz centrów wsparcia
opiekunów nieformalnych. Od 2011 roku

Fot. Anna Wojnar

Jagiellońskim 17 kwietnia 2018. Licznie
zgromadzonych w auli Auditorium Maximum uczestników spotkania powitali
rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz
redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”
Marek Kęskrawiec.
– Społeczeństwo się starzeje, a jesień
życia stopniowo się wydłuża. Dzieje się
tak w znacznym stopniu dzięki szybkiemu
rozwojowi medycyny. Kiedy 40 lat temu
zaczynałem swoją pracę zawodową, ryzyko w przypadku przeprowadzenia dużego
zabiegu chirurgicznego u 60-letniego
pacjenta było ogromne. Dziś, na szczęście,
jest już inaczej. Obecnie największym wyzwaniem jest dbanie o lepszą jakość życia
seniorów – mówił rektor UJ.
– Najwyższe standardy leczenia, specjalistyczna opieka, a także wiele działań
aktywizujących, jakie podejmujemy w naszym województwie, sprawiają, że mamy
coraz więcej aktywnych, sprawnych i samodzielnych seniorów. Dzięki temu jesień
życia przestaje kojarzyć się tylko z bólem
i niedołężnością – podkreślał wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech
Kozak. Poinformował także, że w 2015

w Krakowie jest także realizowana akcja
„Miejsce przyjazne seniorom”, dzięki
której osoby starsze dowiadują się gdzie
w przyjaznej atmosferze spędzić czas,
realizując przy tym swoje pasje i zainteresowania. Od dziewięciu lat organizowany
jest także plebiscyt „Poza Stereotypem –
Senior Roku”, w którym nagradzane są
osoby aktywnie działające w organizacjach pozarządowych czy też będące
liderami lokalnych społeczności. Nie do
przecenienia jest także działalność uniwersytetów trzeciego wieku. W Małopolsce
placówek tego typu jest aż 58.
Wicemarszałek Wojciech Kozak poinformował również, że w tym roku
rozpoczyna się program zdalnej opieki
„Małopolski Tele-Anioł”, skierowany do
osób niesamodzielnych ze względu na
wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, wymagających opieki i wsparcia
w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej
podstawowej czynności każdego dnia.
Program jest realizowany w terminie od
1 lutego 2018 do 31 stycznia 2021 na terenie całego województwa małopolskiego
i obejmie 10 tysięcy osób. Rekrutacja
przebiega w dwóch etapach: pierwszy
już się rozpoczął i potrwa do października 2018, drugi jest planowany na okres
od września 2019 do stycznia 2021.
W przedsięwzięciu wykorzystywane są
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Podopieczny otrzymuje
specjalną opaskę bezpieczeństwa na rękę,
dzięki czemu zostaje objęty zdalną, całodobową opieką medyczną. W przypadku
wystąpienia nieprawidłowości wysyłany

Podczas Forum
zaprezentowano programy
profilaktyczne województwa
małopolskiego realizowane
z myślą o osobach w wieku
dojrzałym

Fot. Anna Wojnar

jest sygnał do Centrum Teleopieki, gdzie
dyżur pełnią ratownicy medyczni, asystenci teleopieki i psychologowie. Pomoc
obejmuje, między innymi, szybką interwencję w przypadku zagrożenia życia,

Profesor Podolec przedstawił naj- i mięśnia sercowego, a także uszkodzenie
ważniejsze zasady profilaktyki chorób zastawek serca. Profesor zachęcił również
układu krążenia. Jest to przede wszystkim do korzystania z programów prewenkontrolowanie masy ciała i zdrowe odży- cyjnych prowadzonych przez krakowski
wianie, polegające na ograniczeniu spo- Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
życia tłuszczów, głównie (szczegóły na stronach www.pfp.edu.pl
nasyconych i trans, cukru i www.profilaktykawmalopolsce.pl).
i soli kuchennej. Ważne
O sposobach rozpoznawania udaru
miejsce w codziennej die- mózgu i metodach terapii mówił dr Marcin
cie powinny zajmować Wnuk z Oddziału Klinicznego Neurologii
warzywa, owoce i ryby. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Istotny jest także rozkład Poinformował, że według statystyk co
posiłków w ciągu dnia, osiem minut udar dotyka jedną osobę
powinno ich być pięć lub w Polsce, a ryzyko wzrasta z wiekiem.
sześć. Niekorzystne są Najczęściej objawy udaru mózgu są
długie przerwy oraz je- charakterystyczne. U 80 procent chorych
dzenie zbyt dużych porcji pojawia się niedowład połowiczny. Mogą
w godzinach wieczornych. jednak wystąpić tylko dyskretne sympTrzeba również pamiętać, tomy, obejmujące zaburzenia mowy czy
Redaktor naczelny „Dziennika Polskiego” Marek Kęskrawiec
że najważniejsze w ciągu widzenia, dlatego każda nagła zmiana
dnia jest śniadanie. Nie- zdrowia w tym zakresie wymaga pilnej
zdrowia lub bezpieczeństwa oraz wsparcie
psychologiczne. Rekrutację do programu
„Tele-Anioł” prowadzą: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Zespół Placówek Caritas Kieleckiej w Proszowicach i Stowarzyszenie Europejski
Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej
Beskidzkiej. Szczegóły na stronie https://
www.malopolska.pl/aktualnosci/zdrowie/
jak-trafic-pod-skrzydla-teleaniola
Profesor Piotr Podolec, kierownik
Oddziału Klinicznego Chorób Serca
i Naczyń w krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, radził jak
dbać o serce. Jest to temat szczególnie
istotny, ponieważ choroby układu krążenia
są główną przyczyną zgonów w Polsce.
Jak poinformował, każdego roku, z przyczyn kardiologicznych umiera około
175 tysięcy osób, co stanowi blisko 46
procent wszystkich zgonów. Podkreślił, że
zarówno kobiety, jak i mężczyźni równie
często doświadczają zawału serca. Naj- Drugi od prawej: wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, kierownik Oddziału
częstszymi objawami są nagle pojawiający Klinicznego Chorób Serca i Naczyń w krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
się ból oraz charakterystyczne pieczenie prof. Piotr Podolec, rektor UJ prof. Wojciech Nowak
i ucisk za mostkiem. Trzeba być jednak korzystnie na układ krążenia wpływają diagnostyki. – Często zdarza się, że paczujnym, ponieważ symptomy ataku także używki, szczególnie palenie tytoniu. cjenci czekają, aż niepokojące objawy,
serca mogą mieć nietypowy charakter, Seniorzy muszą także pamiętać o co- których doświadczają, same miną, albo
przypominający raczej niestrawność lub dziennej regularnej, aktywności fizycznej. zamiast wezwać pogotowie, próbują
przeziębienie. W przypadku wystąpienia Systematycznie należy także monitorować umówić wizytę u lekarza rodzinnego lub
niepokojących objawów należy jak naj- ciśnienie tętnicze, kontrolować poziom cu- neurologa. Tymczasem im później chory
szybciej wezwać pogotowie, ponieważ kru we krwi, wykonywać lipidogram oraz dotrze do szpitala, tym większa strata
każda minuta ma znaczenie – w momencie oceniać wskaźnik masy ciała (BMI). Pro- w mózgu. Szacuje się, że w ciągu każdej
niedokrwienia serca szybko dochodzi do fesor Podolec polecił uczestnikom forum minuty dochodzi do nieodwracalnego
nieodwracalnej martwicy tkanki. Równie korzystanie ze szczepień ochronnych prze- uszkodzenia dwóch milionów komórek
niebezpieczne są zmiany miażdżycowe, ciw grypie, ponieważ szczególnie w ich nerwowych – podkreślił prelegent. Wśród
które mogą doprowadzić do udaru niedo- wieku może ona prowadzić do groźnych metod leczenia w przypadku udaru niedokrwiennego mózgu.
powikłań, takich jak zapalenie wsierdzia krwiennego, polegającego na wystąpieniu
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Uczestnicy wysłuchali prelekcji lekarzy, którzy mówili o standardach profilaktyki zdrowotnej i aktywności fizycznej

zabiegi artroskopii, które charakteryzują
się małą inwazyjnością, pozwalają więc na
szybki powrót do aktywności. Stosuje się
je, na przykład, w celu naprawy chrząstki
i łękotki, a także w rekonstrukcji więzadeł.
Aby polepszyć biomechanikę stawu kolanowego, wykonuje się również zabieg
osteotomii z użyciem implantu, tak zwanej
biopłytki, kompatybilnej z tkanką kostną.
W przypadku poważniejszych operacji,
kiedy konieczna jest już wymiana całego
uszkodzonego stawu kolanowego lub biodrowego, stosuje się coraz nowocześniejsze
i trwalsze implanty, które często dobierane
są indywidualnie dzięki zastosowaniu techniki modelowania i druku 3D.
Obecnie w dziedzinie ortopedii szczególnie intensywnie rozwija się terapia
biologiczna, zwana ortobiologią. Jest to
innowacyjne podejście do leczenia, polegające na rekonstrukcji patologicznie zmienionych tkanek (w tym mięśni, więzadeł
i kości) oraz narządów za pomocą iniekcji
z osocza bogatopłytkowego, komórek

Fot. Anna Wojnar

niedrożności naczynia krwionośnego, dr
Wnuk wymienił stosowanie dożylnych
leków rozpuszczających zakrzep, a w poważniejszych przypadkach tak zwaną
trombektomię, czyli mechaniczne usunięcie
zakrzepu za pomocą specjalnego cewnika.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wystąpienia udaru krwotocznego – wtedy niezbędna jest operacja. Podstawy prewencji
udarów mózgu są podobne do wytycznych
dotyczących chorób kardiologicznych.
Jednymi z najczęstszych dolegliwości,
jakie dotykają seniorów, są zespoły bólowe
narządów ruchu – jest to najpowszechniejsza przyczyna wizyt w gabinetach
lekarskich. Wśród przyczyn tego rodzaju
dolegliwości można wymienić zmiany
zwyrodnieniowe, urazy oraz nowotwory.
Jak poinformował dr Paweł Skowronek
z Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego, dzięki rozwojowi medycyny
chorzy mają do dyspozycji coraz więcej nowoczesnych metod leczenia. Należą do nich

macierzystych lub kwasu hialuronowego.
Skuteczność tych terapii nie jest jeszcze
do końca poznana, ale lekarze wiążą z tą
metodą duże nadzieje.
Kluczowe znaczenie dla leczenia schorzeń ortopedycznych ma rehabilitacja,
o czym mówiła Agata Mamak, zastępca
kierownika Oddziału Rehabilitacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla.
Specjalistyczne zabiegi są potrzebne nie
tylko pacjentom po zabiegach ortopedycznych, ale także cierpiącym na choroby kardiologiczne i neurologiczne. Bardzo ważną
formą rehabilitacji jest kinezyterapia, czyli
ćwiczenia ruchowe. – Mówi się, że ruchem
można zastąpić niemal każdy lek, ale ruchu
nie można zastąpić żadnym lekiem – podkreślała Agata Mamak, namawiając seniorów,
aby codziennie poświęcali czas na spacery.
Aktywność fizyczna doskonale wpływa na
polepszenie ukrwienia serca i narządów
limfatycznych, zwiększa wentylację płuc,
zmniejsza poziom stężenia glukozy i przyspiesza przepływ krwi, co zmniejsza ryzyko
powstawania zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Prelegentka polecała
również pływanie, jogę, pilates i jazdę na
rowerze. Szczególną uwagę zwróciła na
nordic walking, czyli maszerowanie ze specjalnymi kijkami. Okazuje się, że podczas tej
aktywności angażowane jest aż 90 procent
mięśni ciała, w szczególności ramiona i barki, przy jednoczesnym odciążeniu stawów
kolanowych i kręgosłupa. Uprawiając nordic walking, spalamy również o 25 procent
więcej kalorii niż podczas zwykłego spaceru.
Szczegóły oferty zabiegów rehabilitacyjnych w publicznych placówkach
służby zdrowia przedstawiła Barbara
Dolata, naczelnik wydziału świadczeń
opieki zdrowotnej w małopolskim NFZ.
Poinformowała, że świadczenia rehabilitacyjne mogą być realizowane zarówno w warunkach domowych
i ambulatoryjnych, jak i podczas pobytu na specjalistycznych oddziałach
szpitalnych. Skierowanie może być
wystawione przez każdego lekarza
w ramach umowy NFZ.
Forum Seniora w Krakowie to
wydarzenie cykliczne. Głównym organizatorem jest redakcja „Dziennika
Polskiego”, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, oddział w Małopolsce.

Anna Wojnar
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W Forum uczestniczyli,
między innymi,
absolwenci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

WIOSNA W JESIENI ŻYCIA
B

Fot. Adam Koprowski

lisko 200 osób uczestniczyło w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Jagiellońska Wiosna
Fizjoterapii”, która odbyła się w dniach
25–26 maja 2018. Tematyka tegorocznego
spotkania dotyczyła problemów fizjoterapii u pacjentów w wieku podeszłym,
a hasłem przewodnim konferencji była
Wiosna w jesieni życia.
Organizatorem spotkania był Instytut
Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ
CM oraz Fundacja Badań nad Miażdżycą
Zarostową Tętnic Kończyn Dolnych
MTM. Honorowymi patronami wydarzenia byli: rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, prorektor UJ ds. CM
prof. Tomasz Grodzicki
oraz dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
UJ CM prof. Tomasz
Brzostek. Gości powitała przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. Jolanta
Jaworek, a konferencję
otworzył dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
UJ CM prof. Tomasz Brzostek, przewodnicząc jednocześnie
pierwszej sesji plenarnej. W wydarzeniu
wzięli udział goście z Polski i zagranicy –

specjaliści i praktycy w dziedzinie
medycyny i fizjoterapii.
Dwudniowe obrady rozpoczęły
się od wykładu inauguracyjnego
prorektora UJ CM prof. Tomasza
Grodzickiego zatytułowanego Problemy zdrowotne pacjentów w wieku
podeszłym. W tej sesji goście mieli
także okazję wysłuchać wykładu prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów
dr. hab. Macieja Krawczyka, który
mówił o roli fizjoterapeuty w systemie opieki zdrowotnej w Polsce po
wejściu w życie ustawy o zawodzie
fizjoterapeuty, a także wystąpienia prof. Santosa Obrady otworzyła przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. Jolanta Jaworek
Sastre Fernandeza
z Uniwersytetu w Bar- i podiatrii, Fizjoterapia w chorobach
celonie, który przed- naczyń oraz w sesji studenckiej.
W części obrad poświęconej fizjotestawił nowatorską
rapii
w chorobach naczyń swoje prace
i eksperymentalną
prezentowali
goście z zagranicy: prof.
metodę leczenia skoRalph
Józefowicz
z Uniwersytetu w Rolioz F.E.D. Następne
chester,
NY
USA,
który przybliżył słuwykłady i referaty prechaczom
problemy
związane z demencją
zentowane były w pou
osób
starszych,
następnie
prof. Oleg
szczególnych sesjach
Anatoljewicz
Panczenko
z
Centrum
tematycznych: Fizjoterapia
Medyczno-Diagnostyczno-Rehabilitaw chorobach układu nerwowego, Fizjoterapia w reumatologii, cyjnego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy
Fizjoterapia w pulmonologii, w drugim z Kijowa oraz mgr Anna Maria Pękacka
dniu zjazdu: Fizjoterapia w ortopedii z Centrum Neurorehabilitacji w Zurichu.
W dalszej części obrad dr hab. Anna
Hryniewicz z Białegostoku przedstawiła
wykład dotyczący problemów rehabilitacji
pacjentów reumatologicznych. Ostatnią
tego dnia sesję rozpoczęli: dr hab. Dariusz
Jastrzębski ze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach wykładem
zatytułowanym Nowości w rehabilitacji
pacjentów z rakiem płuc oraz dr Agnieszka Lewko z Londynu, która przedstawiła
problemy rehabilitacji pulmonologicznej
u pacjentów z przewlekłą obturacyjną
chorobą płuc.
25 maja zaprezentowano również prace
w sesji plakatowej, w której największe
uznanie komisji oceniającej zdobyła praca
mgr. Jarosława Amarowicza zatytułowana
Zależność między masą mięśniową a kostną u kobiet w wieku pomenopauzalnym.
Na zakończenie pierwszego dnia
Wykład plenarny, w pierwszym rzędzie od lewej: prof. Santos Sastre Fernandez z Barcelony, rektor UJ
konferencji
w zabytkowych podziemiach,
prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ CM prof. Tomasz Grodzicki, dziekan WNZ UJ CM prof. Tomasz
w salach Zodiakalnej i Asklepiosa UJ CM
Brzostek, prof. Oleg Panchenko z Ukrainy
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przy ul. św. Anny 12 w Krakowie uczestnicy i zaproszeni goście mieli możliwość
wysłuchania koncertu artysty Piwnicy pod
Baranami Leszka Wójtowicza.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się
od sesji poświęconej fizjoterapii w ortopedii
i podiatrii, której przewodniczył prof. Tadeusz Szymon Gaździk. W sesji tej omawiane
były problemy pacjentów cierpiących na
sarkopenię i osteoporozę oraz na schorzenia
stóp i stawów skokowych. Mówiono także
o zagadnieniach związanych z rehabilitacją
pacjentów geriatrycznych po amputacjach
kończyn dolnych oraz z miażdżycą i objawami chromania przestankowego. Obrady
zakończyła sesja studencka, w której studenci Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Karkonoskiej Wyższej Szkoły w Jeleniej Górze mieli okazję przedstawić swoje

Marta Barłowska-Trybulec

Zakład Fizjologii Medycznej WNZ UJ CM

Bartosz Trybulec

Prelegenci sesji z udziałem studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Karkonoskiej Wyższej Szkoły w Jeleniej Górze

prace. Spośród wystąpień studenckich
wyróżniono pracę Kamila Walczewskiego
z KWS w Jeleniej Górze dotyczącą wpływu
rehabilitacji ruchowej na poziom wydolności fizycznej u pensjonariuszy DPS.
Sponsorami tegorocznej konferencji
byli: Fundacja Badań nad Miażdżycą Zarostową Tętnic Kończyn Dolnych MTM,
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, NesPharma, MERZ oraz Urząd
Miasta Krakowa.
Kolejne spotkanie z cyklu „Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii” odbędzie się
wiosną 2020 roku.

Członkinie Komitetu Naukowego i Organizacyjnego JWF, od lewej: mgr Ewa Wodka-Natkaniec, mgr
Małgorzata Berwecka, prof. Jolanta Jaworek, dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, dr Marta Barłowska-Trybulec, mgr Barbara Ćwiertnia, dr Magdalena Jaworek, dr Joanna Szklarczyk

ISAD – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!
W październiku 2018 na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpocznie się pierwsza edycja
nowych studiów magisterskich dotyczących międzynarodowego bezpieczeństwa i rozwoju (ISAD), unikatowego i innowacyjnego programu kształcenia ukierunkowanego na
łączenie praktyki z teorią.
Celem studiów jest rozwijanie kreatywnego myślenia o złożonych problemach współczesnego świata, jak również wyposażenie studentów w umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych, znajomość języka oraz rozumienia wielokulturowości. Program pozwoli zdobyć profesjonalne
umiejętności potrzebne do zarządzania globalnym bezpieczeństwem i rozwojem w międzynarodowym środowisku.
Ta oferta edukacyjna spotkała się z dużym zainteresowaniem potencjalnych studentów. Do programu zgłosili się kandydaci z różnych części świata: z Afryki, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Australii oraz Europy; każdy z innym
doświadczeniem zawodowym i edukacyjnym, ale wszyscy zainteresowani największymi wyzwaniami globalnego świata.
Ostatecznie przyjętych zostało ponad czterdzieści osób, które najbardziej odpowiadają profilowi studiów. Pierwsza edycja
ISAD będzie z pewnością niezapomnianym doświadczeniem naukowym zarówno dla nich, jak i organizatorów przedsięwzięcia.
Więcej
informacji: www.idsad.edu.pl
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https://www.facebook.com/ISADstudy/
Katedra Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej UJ

UNIWERSYTECKA MAJÓWKA 2018
Już po raz siedemnasty, z okazji Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego, na terenie Obserwatorium Astronomicznego UJ zorganizowana została majówka dla
pracowników Uczelni i ich rodzin. 19 maja 2018, w sobotnie popołudnie, Dział Socjalny UJ przygotował liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. W tym dniu
otwarte dla zwiedzających było również obserwatorium.

Gości powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak

Piknik na terenie Obserwatorium Astronomicznego UJ

Fot. Anna Wojnar

Wiele atrakcji zorganizowano z myślą o najmłodszych

Dla dorosłych i dzieci przygotowano konkurencje sprawnościowe, warsztaty i konkursy
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W czasopiśmie Izraelskiego
Towarzystwa Lekarskiego Jakub
Roten napisał, że „Przegląd Lekarski – Oświęcim” to autentyczny, niezakłamany i szokujący dokument najbardziej bestialskiego
okresu w dziejach ludzkości.
Dodał przy tym, że ludzkość ma
wobec zespołu „Przeglądu” dług
wdzięczności, jako formę spłaty
tego długu zaproponował przyznanie „Przeglądowi” Pokojowej
Nagrody Nobla. Z podobnymi
sugestiami występowali również
naukowcy z innych krajów1.
Główne nurty badawcze
„Przeglądu Lekarskiego – Oświęcim” obejmują zagadnienia medyczno-prawne i filozoficzno-etyczne, systemy eksterminacji,
chorobę głodową, eksperymenty pseudomedyczne, represje wobec inteligencji,
martyrologię dzieci, zagadnienia odszkodowań, a także biografie lekarzy-więźniów
i lekarzy funkcjonariuszy obozowych. Profesor Józef Bogusz, jako redaktor naczelny
„Przeglądu Lekarskiego – Oświęcim”,
systematycznie poruszał rolę pojednania

W konferencji wzięli udział uczeni z 31 krajów
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Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
prof. Tomasz Grodzicki

Fot. Anna Wojnar

lisko dwustu naukowców z 31 krajów
uczestniczyło w międzynarodowej
konferencji Medical Review Auschwitz:
Medicine Behind the Barbed Wire, która
odbyła się 9 maja 2018 w auli Nowodworskiego Collegium Medicum UJ. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Towarzystwo
Lekarskie Krakowskie, wydawnictwo
Medycyna Praktyczna i Uniwersytet Jagielloński, we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Celem konferencji była prezentacja
przekładu na język angielski publikacji
na temat badań nad skutkami medycznymi i społecznymi u byłych więźniów
niemieckich obozów koncentracyjnych,
głównie w Auschwitz-Birkenau. W latach
1961–1991 ukazało się 31 tomów „Przeglądu Lekarskiego – Oświęcim”, o łącznej
objętości 7200 dwuszpaltowych stron, zawierających około 1050 prac 477 autorów,
w tym 65 profesorów uniwersyteckich
i 34 autorów z zagranicy. To unikatowe
w skali światowej zbiorowe dzieło historyczno-dokumentacyjne uzyskało na
wniosek Senatu RP dwukrotnie (w roku
1993 oraz 1995) nominację do Pokojowej
Nagrody Nobla.

Ocalałeś
nie po to aby żyć,
masz mało czasu
trzeba dać świadectwo

polsko-niemieckiego i polsko-izraelskiego. W miarę upływu czasu badania psychiatryczne objęły populację dzieci byłych
więźniów obozu. Okazało się bowiem, że
choroba obozowa jest nie tylko procesem
wielonarządowym o przebiegu przewlekłym i postępującym, ale że dotyka także
drugiego pokolenia.
Program krakowskiej konferencji
obejmował następujące tematy: „Przegląd
Lekarski – Oświęcim”: koncepcja i twórcy; Selekcje prowadzone przez lekarzy SS
w szpitalu obozu Auschwitz; Niemieccy
nazistowscy lekarze zaprzeczeniem humanistycznej medycyny; Blok eksperymentalny 10 w systemie szpitala obozowego dla
kobiet w KL Auschwitz; Pseudomedyczne
eksperymenty w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück – świadectwo dr Wandy Półtawskiej; Naruszenia
etyki w nauce anatomii w Trzeciej Rzeszy –
ślady prowadzące do Auschwitz; Ewolucja
choroby obozowej przez pokolenia; Pomoc
wyzwolonym więźniom KL Auschwitz
udzielana przez polskich lekarzy i personel
medyczny w 1945 roku; Implikacje etyczne
nazistowskiej medycyny dla współczesnej
praktyki medycznej, polityki zdrowotnej
i działań na rzecz praw człowieka.
Uczestnicy konferencji otrzymali
pierwsze egzemplarze książki zatytułowanej Rhythm of Death. The Experience

Anna Wojnar

Od lewej: prof. Zdzisław J. Ryn i redaktor naczelny miesięcznika „Medycyna Praktyczna” dr Piotr Gajewski

zrekonstruowano okoliczności obozowej
śmierci ojca Maksymiliana Kolbego,

dzisiaj świętego kościoła katolickiego.
Okazuje się, że w „piekle na ziemi”, jakim
były obozy, dochodziło do sytuacji wynie-

sienia człowieka na wyżyny jego godności
i człowieczeństwa.
Przypomniał ten epizod abp
Krakowa Karol Wojtyła podczas
rekolekcji w Watykanie:
Obozy koncentracyjne były i zawsze pozostaną realnym symbolem
jakiegoś piekła na ziemi. Wyraziło
się w nich swoiste maksimum zła,
jakie ludzie wyrządzili ludziom.
W takim obozie, w Oświęcimiu,
umierał 14 sierpnia 1941 roku ojciec Maksymilian Kolbe. Cały obóz
wiedział że ginął dobrowolnie, oddając swoje życie za brata. A wraz
z tym szczególnym objawieniem
miłości przeszedł przez obóz jakiś
powiew nieustraszonego i niezniszczalnego dobra, jakieś poczucie zbawienia:
ginął człowiek, człowieczeństwo zostało
ocalone3.
Roman Niewiarowicz wyraził
opinię, że w obozach koncentracyjnych medycyna wkroczyła dosłownie
in articulo mortis. Na lekarzy były
zwrócone oczy dziesiątków tysięcy
więźniów. Oni byli jedyną ostoją,
u której można było szukać pomocy
i ratunku. Działali pod niespotykaną
nigdy i nigdzie presją poczucia swojej
roli i odpowiedzialności. Kiedy już
wszystko zawodziło, zawsze ostatnią
przystanią pomocy czy ocalenia mógł
być tylko polski lekarz4.
Jakże prorocze okazują się słowa Antoniego Kępińskiego, byłego
więźnia obozu w Miranda de Ebro
(Hiszpania):
Nie osiągnęli hitlerowcy swego celu,
nie oczyścili świata mimo milionów
Źródło: album LABIRYNTY MARIANA KOŁODZIEJA. Przejście 2

of Survivors of Nazi German Concentration Camps. Książka ukazała się dzięki
wsparciu finansowemu The Adam M. Bak
Foundation w USA. Refleksje psychiatryczne o obozowej śmierci ilustrują w niej
grafiki byłego więźnia obozu Auschwitz
i absolwenta krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych Mariana Kołodzieja. W tym
niezwykłym artystycznym świadectwie
zatytułowanym Klisze pamięci. Labirynty
artysta przedstawił symboliczne zmagania
między dobrem i złem. Oto słowa Mariana
Kołodzieja:
Byłem w Oświęcimiu. Budowałem
Oświęcim, bo trafiłem tam z pierwszym
transportem. Prawdą jest też, że przez prawie
pięćdziesiąt lat nie mówiłem o Oświęcimiu.
Ale przecież przez cały ten czas Oświęcim
stale był obecny w tym, co robiłem. [...] Bo
obóz to nie tylko bicie, zabijanie pracą ponad
siły, powolna śmierć fizyczna, ciągły głód,
wszy. To również ciche, wewnętrzne
NIE, bunt na swoją miarę, trwanie
na przekór wszystkiemu. [...] Zacząłem rysować, żeby przeżyć. Wstydzę
się siebie, swoich chorych z choroby
duszy majaczeń, jęków, wykrzyczanego bólu. To są tylko moje przed sobą
rachunki sumienia, moje prawdy,
moja nagość. [...] Poprzez wiecznie
snujące się dymy krematorium nie
widać nieba. Czasem tylko krzyk.
Ktoś biegnie przez obóz, woła: Gdzie
jesteś, Boże?2
Relacje byłych więźniów ukazują złożoną problematykę psychicznego funkcjonowania człowieka
skazanego na śmierć, ze wszystkimi stanami ciała i ducha. W końcowym rozdziale

Rysunek Mariana Kołodzieja
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myślenia i działania, ślepe słuchanie
rozkazu mogą w skutkach być bardzo
niebezpieczne i dlatego trzeba na siebie
wziąć cały ciężar odpowiedzialności za
swe myśli, uczucia i czyny. [...] Anus mundi
ukazał światu człowieka w całej rozpiętości

Źródło: album LABIRYNTY MARIANA KOŁODZIEJA. Przejście 2

ofiar [...], pokazali natomiast światu, do
czego prowadzić może obłędna ideologia.
Dymy Oświęcimia, miejmy nadzieję, będą
przez długi jeszcze czas ostrzeżeniem
przed zaślepieniem nienawiścią i pogardą
dla drugiego człowieka. Gotowe formuły

Rysunek Mariana Kołodzieja

jego natury: obok potwornego bestialstwa –
bohaterstwo, poświęcenie i miłość5.
Unikatowy materiał zawarty w „Przeglądzie Lekarskim – Oświęcim” był do
tej pory praktycznie nieznany światowej
opinii publicznej i badaczom. Dlatego
z inicjatywy Zdzisława J. Ryna i Igora
Gościńskiego oraz Piotra Gajewskiego
z wydawnictwa Medycyna Praktyczna
podjęto starania o udostępnienie tego materiału w języku angielskim. Powstał projekt „Medical Review Auschwitz” – portal internetowy www.mp.pl/Auschwitz,
w którym sukcesywnie umieszczane są
kolejne artykuły z „Przeglądu Lekarskiego – Oświęcim” przetłumaczone
na język angielski. Przekładem zajmuje
się zespół tłumaczy pod kierunkiem
dr Teresy Bałuk-Ulewiczowej z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Projekt przyczyni się do lepszego
poznania i zrozumienia przez społeczność międzynarodową mrocznej historii
medycyny w niemieckich nazistowskich
obozach koncentracyjnych. Adresowany
jest przede wszystkim do światowej
społeczności medycznej, gdyż zawierać
będzie przesłania o fundamentalnym znaczeniu dla współczesnej etyki medycznej.
W opinii ekspertów krajowych i zagranicznych jest to unikatowe źródło
wiedzy o tym, co naprawdę wydarzyło się
w niemieckich obozach koncentracyjnych
i jakie spowodowało skutki zdrowotne.
Należy podkreślić, że długofalowe badania kliniczne zostały przeprowadzone
bezinteresownie, z potrzeby udokumentowania prawdy, bez zakłamania czy
manipulacji.

Piotr Gajewski
Zdzisław Jan Ryn
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W. Głaziewicz, Sprawa warta Nobla, „Gazeta Krakowska”
26 września 1992, s. 5.
M. Kołodziej, Labirynty Mariana Kołodzieja, Przejście 2,
sala wystawowa Mariana Kołodzieja – Oświęcim-Harmęże, Gdańsk 2009, s. 9.
A. Kępiński, Anus mundi, „Przegląd Lekarski – Oświęcim”
1965, nr 150–152.
R. Niewiarowicz, Medycyna „in articulo mortis” w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych, „Przegląd Lekarski – Oświęcim” 1973, nr 179–188.
A. Kępiński, Anus mundi...

The gas started to work immediately. Through the thick walls Sondercommando prisoners heard people screaming as they
were being asphyxiated. It lasted for about two minutes, then everything went quiet. The gas not kill you at once, it destroys
victims by causing convulsions, suffocating them, slowly pushing the eyes out of their sockets, blocking the respiratory system, paralyzing the muscles, and death does not come quickly, victims scream for help, tear at their flesh, dig their nails into
the walls, their noses bleed, and finally, in terrible last spasms they cling to each other and die. The limbs of their bodies are
scrambled up in one big pile of human corpses. On their faces you could see a terrible struggle with death, you could hear
their final screams and attempts to break down the door, then muffled screams subsiding. Their lips were crying out for help
as they died, some were praying. But prayers were of no avail, and there was no bound to their suffering. It only took a while
for the frames of the crematorium to consume the gassed bodies. Zygfrid Rębilas, The atmosphere of death, [in:] Rhythm of
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Death. The experience of Survivors of Nazi German Concentration Camps, „Medycyna Praktyczna”, Kraków 2018, p. 53.

KRZYWDA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. PRZEBUDZENIE
T

Podczas zajęć uczniowie dzielili się refleksjami nad lokalnym doświadczeniem drugiej wojny światowej

braku szacunku, pogardy, poczucie bycia
ignorowanym, co jest dla niego znaczącą
krzywdą moralną. Bycie wyrzuconym na
margines społecznych relacji jest doświadczeniem ze wszech miar zawstydzającym,
upokarzającym, przynoszącym cierpienie.
Jest zadaniem najgłębszej krzywdy czło-

Fot. Karolina Rożniatowska

ydzień Pracy Socjalnej w Krakowie
od początku oparty jest na założeniu
włączania do wspólnych działań przedstawicieli różnych dyscyplin i instytucji,
a także stworzenia otwartej przestrzeni
refleksji i twórczej wymiany myśli. Ideą
przyświecającą organizatorom pozostaje
dążenie do profesjonalizacji pracy socjalnej, odpowiadającej na rzeczywiste
oczekiwania, możliwości i potrzeby podmiotów z nią związanych – ale i wyzwania
współczesnego, coraz bardziej dynamicznego świata.
IV Tydzień Pracy Socjalnej Instytutu
Socjologii UJ odbył się w dniach 16–18
kwietnia 2018. Punktem skupienia uczestników i zaproszonych gości był postulat
kształtowania aksjologicznej przestrzeni dla pracy socjalnej. Praca socjalna
pojmowana jest bowiem przez nas jako
swoista odpowiedź na skrzywdzenie. Model rozwoju społecznego w ujęciu Axela
Honnetha, do którego się odwołujemy,
oparty jest na założeniu, że spoiwem
złożonego i różnorodnego tworu, jakim
jest społeczeństwo, jest uznanie, którym
wzajemnie obdarzają się jego członkowie. Jednym z najbardziej bolesnych
doświadczeń człowieka jest odmowa
uznania – odczucie niesprawiedliwości czy

Warsztaty w XLIII LO w Krakowie. Integralną częścią budynku tej szkoły jest jeden z ostatnich zachowanych fragmentów muru krakowskiego getta

wiekowi. Pracę socjalną rozumieć należy
właśnie jako odpowiedź na owo skrzywdzenie i wykluczenie.
Jeśli chcemy skutecznie realizować
postawiony powyżej postulat, to koniecznym jest odnoszenie się do wydarzeń historycznych o charakterze uniwersalnym.
Jednym z takich wydarzeń jest niewątpliwie Holocaust, będący fundamentalnym
doświadczeniem XX wieku. Co ważne,
mówić i uczyć o nim powinni w głównej
mierze ci, którzy doświadczyli bezpośrednio zbrodniczych działań w okresie drugiej
wojny światowej, oraz ci, których dziś
określamy mianem drugiego i trzeciego
pokolenia. Istotnym jest bowiem oparcie
edukacji na prawdzie. Krzywda jest tym
doświadczeniem, które podzielane jest
przez ludzi w różnych przestrzeniach geograficznych i kulturowych. O jej przeżywaniu i rozumieniu możemy i powinniśmy
się od siebie nawzajem uczyć. A uczynić to
można tylko w otwartym dialogu, w oparciu o w pełni dobrowolne zaangażowanie.
Wydarzenia IV Tygodnia Pracy Socjalnej skupione były właśnie wokół
nakreślonej problematyki doświadczania
zranienia, rozumienia krzywdy, międzygeneracyjnej transmisji doświadczeń, emocji
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związanych ze współudziałem w zadanej
człowiekowi i społeczeństwu krzywdzie.
To obszar bez wątpienia trudny, wymagający doboru odpowiednich metod pracy.
Można śmiało powiedzieć, że w Zakładzie
Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
Instytutu Socjologii UJ pracujemy dość
niekonwencjonalnie, podejmując działania
oparte na idei włączania studentów, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, społeczności lokalnej, praktyków i profesjonalistów,
w końcu ekspertów w swych dziedzinach.
W bieżącym roku akademickim podejmujemy sporo działań ukierunkowanych
na organizowanie spotkań o charakterze
lokalnym, w środowisku „naznaczonym”
historią. To swoista metoda pracy doświadczeniami w kontekście lokalnym.
Nie bez powodu spotykamy się i pracujemy z uczniami XLIII LO w Krakowie.
Integralną częścią tej szkoły jest bowiem
jeden z ostatnich zachowanych fragmentów muru krakowskiego getta, który przez
ostatnie dekady wrósł w codzienne życie
społeczności szkoły.
Przygotowaniem młodzieży gimnazjalnej i licealnej do spotkania w czasie
Tygodnia Pracy Socjalnej z prof. Pniną
Ron z Uniwersytetu w Hajfie w Izraelu,
podczas którego podjęliśmy pogłębioną
pracę nad zrozumieniem problematyki
traumy i międzygeneracyjnego przekazu
skrzywdzenia, był projekt zrealizowany
w dniach 13–14 marca 2018, w 75. rocznicę
likwidacji krakowskiego getta. Wówczas
uczniowie i studenci uczestniczący w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w kursie Pamięć – Tożsamość
– Trauma. Realizacja projektów edukacji
społecznej podczas pracy warsztatowej
podjęli trud rozmowy na temat wojennej
historii Krakowa, Holocaustu, lokalnych
potrzeb związanych z upamiętnianiem
postaci i wydarzeń. Dwudniowy projekt
otworzył przestrzeń do dyskusji, między
innymi, na temat prawa do indywidualnego postrzegania i rozumienia historii.
Projekt zakładał zespołowe doświadczenie
realizacji działań edukacyjnych skupionych
wokół historii drugiej wojny światowej,
która odcisnęła swoje znaczące piętno
w przestrzeni symbolicznej i materialnej
Krakowa. Punktem skupienia wspólnej
pracy warsztatowej była dyskusja wokół
społecznych znaczeń krakowskiego getta.
Studenci pracy socjalnej i socjologii oraz
uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych
podzielili się podczas spotkania własnymi
przemyśleniami dotyczącymi trudnej hi-
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storii zbrodni nazistowskich oraz doświadczenia traumy i lęku. Ich grupowa refleksja
nad problematyką Zagłady była szczególną
formą edukacji historycznej i społecznej,
która w większym stopniu odwoływała się
do emocjonalnych zdolności nabywania
wiedzy niż zobiektywizowanego przekazu
faktograficznego.
Warto oddać w tym miejscu głos samym uczestnikom spotkania – uczniom
XLIII LO w Krakowie:
Niedawno brałem udział w projekcie
zorganizowanym przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego
tematem był obóz pracy i koncentracyjny
KL Plaszow oraz historia i kultura Żydów.
Obie te sprawy omawialiśmy w odniesieniu do obecnej rzeczywistości [...]. Przede
wszystkim skupiliśmy się na uczuciach,
jakie wywołują w nas te kwestie, oraz na
dyskusjach, jak do nich podchodzić.
Praca w grupach, dzięki której mogliśmy podzielić się naszymi spostrzeżeniami
na temat Żydów – co czujemy, co wiemy,
w jaki sposób chcemy zdobywać wiedzę
o ich historii, była bardzo ważna. Przede
wszystkim przez to, że te tematy w ogóle
zostały poruszone i rozmawialiśmy o nich.
Takie dyskusje w szczególności we współczesnym świecie są bardzo ważne.
Jednak największe emocje wywołał
u mnie spacer po terenie byłego obozu KL
Plaszow. Podczas oglądania miejsc z nim
związanych czytano nam fragmenty książki
jednego z więźniów obozu Josepha Baua
„Czas zbezczeszczenia”. Bezpośrednia
relacja człowieka, który przeżył okrucieństwa, które zgotowali Żydom naziści,
robiła ogromne wrażenie. To, w połączeniu
z opowieściami pani przewodnik o życiu
codziennym w obozie oraz „bezpośrednimi
dowodami zła”, jakie się tutaj wydarzyło,
w postaci ruin budynków, wywołało u mnie
bardzo duże emocje. Gdy to wszystko sobie
przypominam, towarzyszy mi smutek i żal,
że człowiek może zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi [...].
Kolejnym obrazem tego spaceru,
który mam przed oczami, są potrzaskane, niezabezpieczone groby oraz sposób
wykorzystywania terenu byłego obozu
przez nasze społeczeństwo. Ludzie biegają
tutaj i wyprowadzają swoje psy. Jak to
o nas świadczy? Przychodzi mi do głowy
wiersz Wisławy Szymborskiej „Koniec
i początek”. Noblistka opowiada w nim
o terenie po wojnie, który porosła łąka:
„W trawie, która porosła przyczyny i skutki [...]”. Obecnie obóz w Płaszowie porosła

właśnie taka metaforyczna trawa. Zapominamy o tym wydarzeniu. Jeśli pamięć
o okrucieństwie, jakie się tutaj wydarzyło,
całkowicie zaginie, taka sytuacja może się
powtórzyć. Nie potrafię sobie wyobrazić
czegoś gorszego. Jest to najczarniejszy
scenariusz, jaki tylko może sobie ludzkość
wymyślić. Chociaż ta sprawa ma swoją
drugą stronę. Kolejnym etapem projektu
była dyskusja o współczesnych próbach
upamiętnienia obozu. Żydzi i Polacy nie
mogą dojść w tej kwestii do zgody i uczestniczą w swego rodzaju bitwie, „kto postawi
więcej pomników”. Według mnie taka
kłótnia jeszcze bardziej krzywdzi pamięć
o zmarłych w tym miejscu niż zapomnienie.
Jestem bardzo zadowolony z tego, że
uczestniczyłem w tym wydarzeniu. Możliwość przeżycia takich emocji i dyskusji na
temat Holocaustu jest nieoceniona.
Maciej Mlak
Kiedy dowiedziałam się, że w naszej szkole zostanie przeprowadzony
projekt „Krzywda. Odpowiedzialność.
Przebudzenie”, od razu postanowiłam
się zaangażować. [...] Ten projekt dał
mi naprawdę dużo. Po pierwsze, dał mi
dużo wiedzy: mimo że kojarzyłam czym
był i gdzie mniej więcej znajdował się KL
Plaszow, to nie byłam świadoma skali
i okrucieństwa Holokaustu na terenie
Krakowa. Po drugie, dał mi dużo empatii:
dzięki tekstom czytanym przez panią Olgę
podczas spaceru mogłam, dzięki przytaczanym fragmentom i specyfice miejsca,
prawie poczuć na własnej skórze emocje
ludzi, którzy tam przeżywali piekło. Po
trzecie, dał mi dużo impulsów do przemyśleń: byłam bardzo zniesmaczona „przerzucaniem się pomnikami” przez różne
grupy społeczne. Sądzę, że w obliczu
upamiętnienia ofiar tak wielkiej tragedii
powinniśmy się jednoczyć, a nie dzielić.
Bo niezależnie od tego, czy mamy polskie,
żydowskie czy jakiekolwiek inne korzenie,
jesteśmy wszyscy ludźmi i zwyczajnie,
po ludzku, powinniśmy sobie nawzajem
współczuć. Po czwarte (i ostatnie), dał mi
dużo chęci do działania: wielce zdziwiło
mnie zapomnienie tego terenu. Mogłoby
się wydawać, że tak istotne historycznie
miejsce będzie bardzo wyraźnie oznakowane lub ogrodzone [...]. Tymczasem
wchodząc na obszar byłego obozu, łatwo
tego w ogóle nie zauważyć. Chciałabym,
żeby to się w przyszłości zmieniło, bo być
może zwiększyłoby to także świadomość

ludzi o tym miejscu. Mam nadzieję, że
więcej uczniów będzie mieć okazję do
udziału w takich inicjatywach.

aktywność koncentruje się na niesieniu
wsparcia i pomocy. Odpowiedzialność
pracy socjalnej za uświadamianie młodych
ludzi, edukowanie o krzywdzie i zranieniu,
stała się głównym trzonem realizowanych
we współpracy z XLIII LO projektów.
Podsumowaniem niech będą słowa
jednego z uczniów XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie – uczestnika
projektów edukacyjnych zrealizowanych

IV Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie miał charakter międzynarodowy.
Wizyta prof. Pniny Ron z Uniwersytetu
w Hajfie oraz Viktorii Richter z Evangelische Hochschule Berlin i dr. Detleva E.
Gagela – psychiatry i psychoterapeuty,
związana była z podjęciem dyskusji
nad problematyką szeroko pojmowanej traumy. Z jednej strony skupiliśmy
się na kwestii międzypokoleniowego
przekazu trudnych doświadczeń i emocji – z drugiej dyskutowaliśmy kwestię
uzależnień nie jako wyłącznie nadużywania substancji psychoaktywnych, ale
problemu maskującego traumę właśnie.
Wiedza o skrzywdzeniu wywiedziona
z doświadczenia Izraela okazuje się
niezwykle ważna dla młodzieży. Wielu
młodych ludzi sięga bowiem po środki
psychoaktywne, określone przez jednego
z uczestników spotkania w liceum mianem „mediatorów” – co stanowić może
komunikat na poziomie nieświadomych
doświadczeń dawnych.
Dyskusja nad doświadczeniami związanymi z uniwersalnymi wydarzeniami
wpisanymi w historię Polski i świata jest
w realiach współczesnego świata konieczna. Społeczeństwo w skali nie tylko narodowej czy państwowej, ale i globalnej,
będzie bowiem coraz silniej dotknięte falą
traumy związanej ze zjawiskiem migracji,
uchodźctwa, narastającego napięcia międzynarodowego. Studenci pracy socjalnej
muszą być przygotowani na wyzwania
związane z wymienionymi zjawiskami.
Wydarzenia IV Tygodnia Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ otworzyły
przestrzeń refleksji nad wzajemnymi relacjami profesjonalizacji pracy socjalnej
oraz znaczenia indywidualnej i kulturowej
traumy dla ograniczeń i możliwości rozwojowych współczesnych społeczeństw,
jak również dla kształtowania profesjonalnej odpowiedzialności adeptów pracy
socjalnej. Rok 2018 ogłoszony został
Rokiem Ireny Sendlerowej. Symbolicznym i jakże znaczącym jest, że przypada
w 75. rocznicę likwidacji krakowskiego
getta. Kobieta, której nazwisko rozpoznawane jest na całym świecie, jest przykładem postawy dla przyszłych pracowników
socjalnych oraz wszystkich tych, których

Karolina Rożniatowska

Aleksandra Taran

stanu. Są sytuacje, takie jak Holocaust,
w których jeden naród dokonuje zbrodni
przeciwko drugiemu. Do takich rzeczy
musimy podchodzić ze szczególną uwagą.
Zrozumiałe jest utożsamianie się z jedną
z tych nacji, ale pod żadnym pozorem nie
można brać za nie odpowiedzialności czy
przepraszać. Jednak błędem jest również
zakłamywanie historii i próby porzucenia
jej konsekwencji [...].

Zwiedzanie Miejsca Pamięci KL Plaszow

we współpracy z Instytutem Socjologii UJ:
W poniedziałek 16 kwietnia w naszej szkole
gościła pani profesor Pnina Ron z University of Haifa w Izraelu. Jest to osoba, która
zmierzyła się w życiu z wieloma tragicznymi sytuacjami. W czasie Holocaustu straciła swoją rodzinę. Wyjechała do Izraela
i tam zajęła się socjologią i psychologią.
Obecnie pomaga innym ludziom pokonać
„demony przeszłości” i wyjść z traumy,
z którą sama się zmierzyła. Na ten temat,
wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, przeprowadziła z nami dyskusję [...].
Dyskusję zaczęliśmy od zdefiniowania
traumy. Doszliśmy do wniosku, że jest
to stan emocjonalny, w którym czujemy strach i obawę na skutek wydarzeń
z przeszłości. Możemy sobie z nim radzić
przez rozmowę z rodziną czy przyjaciółmi.
Jednak przede wszystkim musimy pogodzić
się z przeszłością. To jest kluczem do pokonania traumy. Pani profesor wyjaśniła
nam również różnicę między indywidualnym a zbiorowym przeżywaniem tego

Ważną informacją, jaką otrzymaliśmy
podczas dyskusji, było to, że my, młodzież,
jesteśmy przyszłością. My teraz musimy
starać się jak najlepiej zrozumieć świat,
żeby w przyszłości być jego podstawą.
Istotne też jest, żebyśmy próbowali kontaktować się ze światem, żeby móc spojrzeć
na różne kwestie z innych perspektyw. [...]
Inicjatywa, która została podjęta
w naszej szkole, jest dobrym przykładem
takich działań. Poznaliśmy ludzi z Izraela
i Niemiec oraz ich poglądy. Pracowaliśmy
razem i dyskutowaliśmy. Wszystko to robiliśmy w jednym, „międzynarodowym”
języku – angielskim. Myślę że powinno się
organizować właśnie takie spotkania. Są
one bardzo dobre i w ogromnym stopniu nas
rozwijają. Uczą otwartości i tolerancji –
arcyważnych wartości [...].
Maciej Mlak

Olga Maciejewska
Hubert Kaszyński

Instytut Socjologii UJ
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ZWIEDZANIE ZABYTKÓW TWIERDZY KRAKÓW
strząsającym, choć nieznanym świadectwem „adaptacji” krakowskich fortów w epoce stalinizmu są napisy na ścianach
kazamat i komór magazynowych bastionu IVa
„Luneta Warszawska”, pozostawione przez
więźniów – żołnierzy podziemia antykomunistycznego – takie słowa przed ośmiu laty
padły w niezwykle ważnej dla poznawania
historii i architektury Twierdzy Kraków publikacji Atlasie Twierdzy Kraków. Pragnąc
przybliżyć tak wyjątkowo ważny zabytek,
jakim jest Bastion IVa, osobom z dysfunkcją
wzroku, 21 maja 2018 zorganizowano kolejny wykład w ramach zainaugurowanego
w kwietniu cyklu „Kraków mniej znany”,
prowadzonego przez Instytut Historii UJ
wraz z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. Wykładowi
towarzyszyło zwiedzanie samego fortu.
Równie ważne jak wiedza przekazywana
o przeszłości tego miejsca były wrażenia
wyniesione z dotykowego poznania przeszłości i możliwości uzmysłowienia sobie
jak wyglądała rzeczywistość żołnierzy podziemia niepodległościowego uwięzionych
w forcie Luneta Warszawska. Poznawaniu
kart z przeszłości tego obiektu towarzyszył
komentarz historyczny dotyczący dziejów
więziennictwa i samego obiektu oraz dziejów budowy samej twierdzy, jak i opisu
fortu, który wygłosił architekt Mateusz Maj
z pracowni URBAarchitects, dbającej o rewitalizację obiektu. Historię więziennictwa
omówił dr Wiktor Szymborski.
Wykład był możliwy dzięki pomocy
wielu osób i instytucji, którzy poświęcili
swój czas, aby pomóc w poznawaniu przeszłości tego miejsca. Tu warto wspomnieć
o dr. hab. Lechu Polcynie, wykładowcy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który
podjął się trudu konwersji zdjęć inskrypcji
na format czytelny dla osób niewidomych.
Podziękowania należą się również Dawidowi Górnemu z fundacji Vega, Sylwestrowi
Grygielskiemu, URBAarchitects, zarządowi
hostelu Luneta Warszawska oraz studentom
z Instytutu Historii UJ, w tym szczególnie
Sekcji Rekonstrukcji Historycznej Koła
Naukowego Historyków Studentów UJ.
W trakcie wspólnego poznawania
obiektu osoby niewidome i niedowidzące
mogły przekonać się jakie warunki panowały
w karcerze. Od karceru, przez spacerniak,

W
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Mateusz Maj (URBAarchitects) na dziedzińcu fortu przybliża dzieje obiektu

Wiktor Szymborski omawia historię więziennictwa
oraz prezentuje przygotowane przez dr. hab. Lecha
Polcyna adaptacje inskrypcji z karceru

zakładów. Dzieje historii kultury można
prześledzić, analizując jak zmieniało się traktowanie więźniów na przestrzeni wieków.
Od lochów, osławionej kary wieży dolnej,
przez więzienia prywatne, jakie posiadali
zarówno możni, jak i mieszczanie (w Lille
w średniowieczu istniała praktyka przetrzymywania dłużników w domu kredytodawcy
i, co ciekawe, osobnik „zaaresztowany” miał
prawo do spędzania czasu w ciągu dnia z rodziną kredytodawcy w pokoju z widokiem
na ulicę, a nawet z kominkiem, sielankę
zakłócały jedynie łańcuchy na nogach). Od
wieków zmagano się z podstawowym problemem jak powinny wyglądać więzienia:
czy powinny to być lochy, czy może należało
wznosić nowe budynki. Czasem stosowano
rozwiązania odbiegające od stereotypowych mrocznych wilgotnych kazamat – na
przykład zamiast adaptować piwnice na
potrzeby skazańców, przetrzymywano ich na
najwyższych kondygnacjach wież, tuż obok
pomieszczeń zajmowanych przez feudała,
który był równocześnie pierwszym strażniFot. Sylwester Grygielski

pomieszczenia dawnych cel dotarliśmy
do hostelu Luneta Warszawska. Podczas
poznawania fortu uczestnikom próbowano
uzmysłowić jak wielkim ryzykiem była
próba ucieczki z tego miejsca. Aby pełniej
zilustrować i spróbować wyczuć wysokość,
z jakiej skakali uciekający, część z osób
mierzyła wysokość kondygnacji za pomocą
swoich lasek dla osób niewidomych ułatwiających poruszanie się po mieście.
Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się
z planszami z uprzednio przystosowanymi
wydrukami wybranych inskrypcji znajdujących się na ścianach karceru.
Przybliżając uczestnikom spotkania
dzieje fortu, położono nacisk na próbę ukazania dziejów więziennictwa przez pryzmat
szeroko rozumianej historii kultury. Przypomniano jak na przestrzeni wieków ewoluowała sama idea odosobnienia, wizja kary,
jak i techniczne kwestie budowy więzień.
O tym, jak bardzo zmieniła się wizja systemu
penitencjarnego, świadczy przepaść dzieląca
średniowieczne więzienia od współczesnych

kiem swojego więzienia. Na przestrzeni lat
próbowano odpowiedzieć sobie na pytanie,
czy osadzony powinien być odizolowany.
Wieki temu przyjęto rozwiązanie, że więzień, prócz odbywania kary, winien też
płacić za swój pobyt w więzieniu, a jeśli jego
zasoby materialne wyczerpywały się, miał
żebrać przez kraty w murze więziennym.
Istniały także zalążki więzień otwartych –

na przykład w Wenecji skazańcowi ograniczano swobodę przemieszczania się po
mieście, zakazując przekraczania wybranych
mostów. Wreszcie pojawiły się nowatorskie
projekty Johna Havilanda, budowniczego
Eastern State Penitentiary w Pensylwanii.
Zrodziła się następnie dyskusja, czy system
pensylwański, czy auburnski stanowi o przyszłej resocjalizacji więźniów. Miejsce, które

starano się przybliżyć w czasie wspólnego
zwiedzania, wymyka się spod wszystkich
powyższych klasyfikacji. Wybudowano je
bowiem w zupełnie innych celach.

Wiktor Szymborski

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej
Instytutu Historii UJ

LUNETA WARSZAWSKA
biekt określany przez historyków
wojskowości mianem Bastionu IVa,
a zwany Lunetą Warszawską stanowi
jedną z najcenniejszych pozostałości
dawnej Twierdzy Kraków. Obok Fortu 32
św. Benedykt to jeden z dwóch zachowanych w niemal niezmienionej formie
obiektów z czasów pierwszego etapu
budowy twierdzy. Same rozmiary budowli
są imponujące: przeszło 2770 metrów
kwadratowych powierzchni i 6000 metrów
sześciennych kubatury. W myśl założeń
przyświecających planistom fort, wzniesiony w latach 1850–1856, miał za zadanie
ochraniać newralgiczny odcinek, jakim był
trakt biegnący do granicy z cesarstwem
rosyjskim, w kierunku Warszawy. Rewolucyjne zmiany w technice artyleryjskiej
z czasów drugiej połowy XIX wieku sprawiły, że obiekt ten szybko przestał pełnić
swą pierwotną funkcję i stał się jednym
z licznych magazynów.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przejęty przez Agencję Mienia Wojskowego, nadal pełniąc funkcje
podobne jak w okresie poprzedzającym
pierwszą wojnę światową. Dostrzeżono jednakże potencjał tego obiektu,
przekształcając go w filię więzienia

Fot. Atlas Twierdzy Kraków

O

Zdjęcie oficerów pochodzące
prawdopodobnie z fortu IVa,
w tle moździerz ustawiony na wale;
ok. 1902

Oficerowie na tle szyjowej partii fortu. Na fotografii widoczne zwieńczenia redity, taras kaponiery szyjowej,
zlikwidowana później winda na osi; ok. 1885

św. Michała w Krakowie, i już w drugiej
połowie lat 20. XX wieku znajdowało się
tutaj więzienie karno-śledcze. Fakt ten
na długie lata zdeterminował charakter
obiektu, wywarł przemożny wpływ na
osoby przebywające w nim w latach
1945–1946. Paradoksalnie, dzięki temu,
że wcześniej istniało tam więzienie, jak
podkreśla Dawid Golik, warunki bytowe
osób w nim przetrzymywanych były lepsze

w porównaniu do miejsc odosobnienia
prowizorycznie przygotowywanych przez
władze komunistyczne. Także w czasach
drugiej wojny światowej funkcjonowało
w tym miejscu więzienie, w tym okresie
jednak, w przeciwieństwie do „św. Michała” czy owianego złą sławą „Monte” wraz
z filią, czyli tzw. klasztorem, nie przetrzymywano tutaj Polaków, a Niemców – było
to więzienie dla członków Wehrmachtu,
szeregowych żołnierzy i niższych podoficerów, jak nadmienia w swej ekspertyzie
historycznej dr Golik. Zatrzymani mogli
przebywać w forcie od jednego bądź kilku
dni do aż czterech tygodni.
Niestety, nie są znane losy obiektu
od czasów zajęcia Krakowa przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku do
momentu przekazania go w ręce władzy
komunistycznej w marcu 1945 roku.
W opracowaniu dziejów tego więzienia,
zawartym w monumentalnym albumie
Śladami zbrodni, postawiono hipotezę,
że miejsce to mogło być istotne dla władz
sowieckich, korzystać z niego miało
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Atlas Twierdzy Kraków

Elewacja Lunety Warszawskiej w skali 1:162, widoczna stolarka bram i późniejsza aktualizacja dotycząca tradytora; ok. 1860
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poznać wspomniany wyżej spacerniak –
funkcję tę pełnił wewnętrzny dziedziniec
redity. Miejsce to było także świadkiem
prób ucieczek podejmowanych przez
osadzonych. Warunki panujące w wię-

Wiktor Szymborski

Z powyższego pisma, skierowanego do
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Krakowie, jasno wynikają
trudności logistyczne związane z organizacją
tego ośrodka. Mimo to wysyłano tam skazańców. Jasno informuje o tym Wykaz statystyczny zaludnienia więzienia w Krakowie
ul. Kamienna nr 16/ B. IV z 4 kwietnia 1945
następującej treści: Stan więźniów w dniu
4 kwietnia 1945 r. na Bastionie IV wynosi 87,
w tym 10 kobiet. Filia więzienia przerobiona
na więzienie za czasów austriackich. Jest to
dawniejszy fort wojenny, otoczony wokół
wałem. Tak wewnątrz, jak i na zewnątrz
odpowiednio okratowany i zabezpieczony.
Nadaje się w zupełności do dalszego użytku.
Średnia pojemność jego normalnie wynosi
450–600 więźniów.
O warunkach panujących w więzieniu
wymownie świadczy relacja Władysława
Owoca: 9 lipca 1945 r. (poniedziałek)
odtransportowano mnie z innymi na
Bastion IV przy ul. Kamiennej nr 16.
[...] Tak w więzieniu św. Michała przy
ul. Senackiej, jak i w Bastionie korzystaliśmy z codziennych półgodzinnych
spacerów, czego nigdy nie było w bezpiece. W czerwcu dochodziły już paczki
żywnościowe i z bielizną na plac Inwalidów – oczywiście szabrowane, ale coś
dochodziło w każdą sobotę – największa
radość dla aresztowanych, nazywali
[ten dzień] „Matką Boską Podającą”.
Na Bastionie przyjmowali paczki dwa
Rysunki i napisy wykonane przez więzionych razy w tygodniu, tj. [we] wtorki i [w]
po drugiej wojnie światowej żołnierzy Armii Krajowej piątki. Tutaj lepszy porządek, mniej
i Narodowych Sił Zbrojnych kradli. Wikt więzienny straszny, gorszy
cie, rzuca światło interesujący dokument, aniżeli w bezpiece. Na Bastionie wszy, plujakim jest raport z 31 marca komendanta skwy, miliony pcheł – całe noce bezsenne,
więzienia: Donoszę, że powierzone mi każdy z rana pokryty czerwonymi plamami
więzienie nie posiada dostatecznych środ- od ukąszenia pcheł. Straż więzienna, szmaków bezpieczeństwa, ponieważ straż jest ciarze z PPR.
młoda i niewyszkolona. Z chwilą podnieWspomniane paczki najprawdoposienia stanu więźniów potrzebna koniecz- dobniej były rozdysponowywane w poność zwiększenia straży; umundurowania mieszczeniach należących do komendanta
brak dla 18 strażników i dla 2 żołnierzy, więzienia, które zlokalizowane jest na
dla mnie i dla kaprala; więzienie posiada najwyższej kondygnacji fortu. Uczestnicy
25 kbk, 5 rkm, 1 automat i 1 półautomat. poniedziałkowego spotkania mieli okazję
Wiktor Szymborski

NKWD. Uwzględniając nader korzystną
lokalizację – z jednej strony bliskość
torów kolejowych i dworca towarowego
(fakt ten odnotowali i nawet częściowo
wykorzystali Austriacy, przebudowując
fort i wyznaczając mu zadanie ochrony
dworca), z drugiej obecność cmentarza
Rakowickiego, na którym chowano przecież ofiary rozstrzeliwań. W literaturze
postawiono hipotezę o przetrzymywaniu
tutaj jeńców niemieckich przed przetransportowaniem ich w głąb Rosji, a nawet
górników wywożonych przez sowietów
z terenów Górnego Śląska. Przebadany
przez dr. Golika materiał źródłowy nie
potwierdził powyższych przypuszczeń.
Działające od marca 1945 roku więzienie było filią więzienie św. Michała,
mieszczącego się przy ul. Senackiej. Na
to, jakie warunki panowały w tym obiek-

Inskrypcje we wnętrzu fortu zostały odnalezione
w latach 80. ubiegłego wieku,
obecnie odpowiednio zabezpieczone

zieniu, a także próby ucieczek to temat,
który pojawia się w relacji żołnierza AK
z XI kompanii Zgrupowania „Żelbet” Józefa Wyroby: Zabrano mnie na bastion przy
Kamiennej. Tam siedziałem do początku
września. Były dwa poziomy cel. Na parterze siedziała tzw. współpraca z Niemcami
i volksdojcze. Na drugim poziomie trzymano żołnierzy Armii Krajowej i Wojska
Polskiego zatrzymanych za pospolite
przestępstwa. W mojej celi siedziało takich
dwóch żołnierzy. Trudno mi teraz powiedzieć, ile było cel, nie mieliśmy żadnego
kontaktu, wiem tylko, że były dwie cele
oficerów AK. W mojej były cztery prycze, na
każdej dwie osoby. Pamiętam jedną jedyną
mszę, która odbywała się na korytarzu. Na
zakończenie tej mszy zacząłem śpiewać
modlitwę obozową, pieśń powstałą jeszcze

Wiktor Szymborski

wśród internowanych żołnierzy w Rumunii.
I właśnie za to trafiłem do ciemnicy. Miałem
w niej być przez 48 godzin, ale siedziałem
tylko kilka, bo właśnie w tym dniu sprowadzili ponad dwadzieścia kilka osób z grupy
„Ognia”. Nie było miejsca i wyszedłem.
W czasie mojego pobytu w bastionie doszło
do ucieczki kilkunastu ludzi przez mur wychodzący na Kamienną. Części się udało,
ale już w czasie ucieczki podniesiono alarm
i resztę zatrzymano.
O tym, jaka ogromna determinacja
cechowała uwięzionych, świadczą wspomniane wyżej próby ucieczek. Dopiero
chodząc po korytarzach Lunety, można
sobie uświadomić, jak wielkie ryzyko
podejmowali skazańcy. Sama próba
wydostania się na spacerniak, następnie
przeciągnięcie tam prycz więziennych,
połączenie ich ze sobą tak, aby wspiąć się
po nich na drugą kondygnację, następnie,
niemalże pod samym okiem komendanta więzienia (przecież jego mieszkanie
usytuowane było na najwyższej kondygnacji), przejście po dachu, a na koniec
skok z dachu redity do suchej fosy. Warto
także podkreślić, że cele więzienne były
przeludnione, przebywało w nich nawet
do 30 skazańców. Jak nadmienia Dawid
Golik, w części pomieszczeń odbywały się
nawet przesłuchania. Na terenie samego
fortu poświadczone jest wykonanie dwóch
wyroków śmierci, ich miejsce jednakże nie
zostało po dziś dzień odkryte. Nie były to
jednak działania związane z działalnością
niepodległościową bądź akcją podziemia
antykomunistycznego, a z pospolitym
bandytyzmem.
Na szczególne podkreślenie zasługują
zachowane do dziś inskrypcje, zarówno
w karcerze, jak i na drzwiach prowadzących do cel więziennych. Widok wydrapanego niemalże metrowej długości
napisu w karcerze: Śmierć PPR, wywiera
przejmujące wrażenie. Obok dostrzec
można szachownicę lotniczą czy wizerunki żołnierzy – są one stosunkowo niewielkie, 10–15 centymetrów. Z tego powodu

Na ścianach karceru i na drzwiach prowadzących do cel więziennych zachowało się wiele wydrapanych
przez żołnierzy w tynku napisów i rysunków, w tym niewielkie wizerunki więźniów

osoby po raz pierwszy zapoznające się
z tymi niemymi pamiątkami powojennych
czasów mogą nawet nie zwrócić na nie
uwagi. To właśnie dzięki nakładowi pracy dr. hab. Lecha Polcyna zdjęcia części
inskrypcji zostały przekonwertowane na
format druku czytelnego dla osób niewidomych. Natomiast identyfikacja i krótka
charakterystyka osób przetrzymywanych
w ciemnicy zawarta jest w ekspertyzie
dr. Golika.
Funkcjonowanie więzienia w okresie
powojennym było jedynie krótkim epizodem w dziejach samego fortu, trwało
raptem do 1946 roku. W kolejnych latach znów urządzono tutaj magazyny,
tym razem dla Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Następnie siedzibę
miało tutaj milicyjne przedsiębiorstwo
Konsumy, po czym znów pojawiły się
magazyny. Współcześnie, na szczęście,
podejmowane są liczne starania mające na
celu ocalenie tego obiektu, podkreślenie
jego przeszłości i znaczenia dla dziejów
powojennego Krakowa.

Wiktor Szymborski

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej
Instytutu Historii UJ
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Luneta Warszawska stanowi jedną z najcenniejszych
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WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII
Doktoraty
Jarosław Jucha
Zuzanna Nowakowska
Ewa Bielecka
Dominika Staniec
Paweł Mystek
Habilitacje
Irena Horwacik
Artur Sabat

WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII
Doktoraty
Agnieszka Nowak
Paweł Jakub Mikuś
Paulina Minor-Wróblewska
Maciej Tomasz Liro
Dominika Lelek

WYDZIAŁ LEKARSKI
Doktoraty
Patryk Hartwich
Michał Kisielewski
Przemysław Pękala
Monika Węglarz
Jakub Wyroba

Jeremiasz Jagiełła
Magdalena Słapińska
Maria Gorzkowska
Bartłomiej Dobosz
Blaž Mrevle
Karolina Dejko
Mirosława Püsküllüoğlu
Rafał Nieckarz		
Salech Arif
Agnieszka Machul-Żwirbla
Diana Mikołajczyk
Magdalena Piróg
Katarzyna Zbierska-Rubinkiewicz
Magdalena Wawrzynkiewicz
Anna Jasiówka
Monika Grzebyk
Piotr Czunko		
Michał Kłosiński
Grzegorz Hille
Habilitacje
Katarzyna Cyganek
Paweł Rubiś
Łukasz Kamil Czyżewski
Mateusz Siedliński
Jarosław Stoliński
Agnieszka Chmielarczyk
Anna Jurczak
Marta Pokrywczyńska
Dariusz Plicner
Tytuły profesora
Iwona Wybrańska
Aleksander Garlicki

Piotr Ceranowicz
Zygmunt Warzecha
Bogusław Kapelak
Maria Olszowska 
Piotr Wałęga
Barbara Małecka
Jerzy Sułko  

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Doktoraty
Dawid Warszycki
Adrian Podkowa
Sabina Rybka
Habilitacje
Ewa Szymańska
Karolina Pytka
Monika Dąbrowska

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Doktoraty
Kinga Gryglicka
Maciej Gnass
Małgorzata Dziedzic
Paweł Moćko
Magdalena Staszkiewicz
Marta Barłowska-Trybulec
Habilitacje
Marta Banach
Lidia Perenc

KLINIKI UJ NA PIERWSZYM MIEJSCU W RANKINGU SZPITALI TYGODNIKA „WPROST”
Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej oraz Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii wraz z Breast
Unit Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie już po raz drugi zajęły pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu
szpitali tygodnika „Wprost”. Autorzy zestawienia wzięli pod lupę to, co dla pacjentów najważniejsze – między
innymi zakres diagnostyki, która jest dostępna w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych czy współczynnik zakażeń pooperacyjnych.
Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej SU specjalizuje się zwłaszcza w uroonokologii. Eksperci
docenili pracę zespołu prof. Piotra Chłosty w zakresie przeprowadzania największych w Polsce i jednych z największych w Europie operacji chorych na zaawansowanego raka nerki. Oddział został również zwycięzcą w podrankingach dużych i małych operacji urologicznych. – Dzięki doświadczeniu naszego zespołu te operacje, bardzo
rozległe i obciążające dla chorych, charakteryzują się niskim odsetkiem śmiertelności i korzystnymi wynikami
odległymi, czyli dobrym przeżyciem bez nawrotu. Są to wyniki porównywalne z najlepszymi ośrodkami na świecie – mówi prof. Piotr Chłosta. W zakresie ginekologii zwyciężył Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego. Eksperci wyróżnili tę jednostkę zwłaszcza za leczenie zmian przednowotworowych szyjki
macicy metodami tradycyjnymi oraz elektrochirurgicznymi i laserowymi. Oddział jako pierwszy w Polsce uzyskał
certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Jest również numerem jeden pod względem
operacji wrodzonych wad narządu rodnego.
ŁW
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
21 marca

Prorektor S. Kistryn wziął udział w Salonie
Naukowym Towarzystwa Doktorantów UJ.

22 marca

Prorektor A. Edigarian reprezentował władze UJ podczas uroczystego posiedzenia
Senatu AGH, w czasie którego tytuł doktora
honoris causa otrzymał prof. Andrzej Gołaś.

22–23 marca

Rektor W. Nowak i prorektor S. Kistryn
uczestniczyli w zorganizowanym w Łodzi
posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

26 marca

Prorektor D. Malec otworzyła spotkanie
Kick off meeting projektu „China Intellectual
Property Managament Network”, realizowanego przez Katedrę Prawa Własności
Intelektualnej UJ.

4 kwietnia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w uroczystości obchodów Dnia Tradycji Żydów z Jemenu.

4–5 kwietnia

Rektor W. Nowak, prorektorzy A. Edigarian
i D. Malec uczestniczyli w obchodach jubileuszowych z okazji 670-lecia powstania
Uniwersytetu Karola w Pradze.

6–7 kwietnia

Prorektor T. Grodzicki otworzył konferencję Kontrowersje w urologii i uroonkologii,
wygłaszając wykład Kwalifikacja chorych
w wieku podeszłym do leczenia operacyjnego
w urologii – czy wiek ma istotne znaczenie.

10 kwietnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu Bridging the
EU Innovation Gap, zorganizowanym
przez Stałą Reprezentację Holandii przy
EU, biorąc udział w panelu dyskusyjnym
moderowanym przez rektora Uniwersytetu
w Groningen prof. Elmera Sterkena wraz
z dyrektorem COST Ronaldem de Bruin
oraz reprezentantką DG RTD EU Magdą
De Carli, Bruksela.

11 kwietnia

Rektor W. Nowak, prorektorzy D. Malec
i J. Popiel, podczas Gali Finałowej zorganizowanej w auli Collegium Novum, wręczyli dyplomy laureatom XXII Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Zwycięzcą tegorocznej edycji została Zuzanna
Matoga z Zespołu Szkół Chemicznych
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie,
która w październiku rozpocznie naukę
na kierunku prawo na Wydziale Prawa
i Administracji. Drugie miejsce przypadło
Arkadiuszowi Dudziakowi z Jaworzna
(wybrał filologię włoską), a trzecie Sarze Wojszczak z Częstochowy (wybrała
prawo własności intelektualnej i nowych
mediów).
Prorektor A. Edigarian otworzył zorganizowane w Auditorium Maximum Targi Pracy
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

12–15 kwietnia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w jubileuszowych XXV Zakopiańskich Dniach
Kardiologicznych.

13–14 kwietnia

4–7 kwietnia

Prorektor T. Grodzicki otworzył V Międzynarodową Konferencję Intensywna
terapia: wyzwania i możliwości w leczeniu
chorych w stanach krytycznych.

7 kwietnia

Rektor W. Nowak otworzył w sali wystawowej Auditorium Maximum UJ konferencję
Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój, otwierającą Krakowskie
Dni Integracji, poświęconą problematyce
edukacji włączającej w szkolnictwie wyższym. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele nauki, świata biznesu, w tym
Kapituły Biznesu UJ, a także prorektor
D. Malec, która wzięła udział w panelu
dyskusyjnym Włączenie społeczne – skok
cywilizacyjny Polski.

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w odbywającej się w Zurichu dorocznej międzynarodowej konferencji rektorskiej i zgromadzeniu
plenarnym European Universities Association.

Rektor W. Nowak otworzył w auli Auditorium Maximum Próbną maturę z chemii,
wydarzenie organizowane corocznie dla
maturzystów przez Wydział Chemii UJ
i gazetę codzienną „Dziennik Polski”.

8 kwietnia

Prorektor A. Edigarian wziął udział w spotkaniu wielkanocnym z emerytowanymi
pracownikami UJ.
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16 kwietnia

16–18 kwietnia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w międzynarodowej Konferencji EUthyroid
Meeting – Krakow, podczas której w Collegium Nowodworskiego UJ CM podpisana została Krakowska Deklaracja o Jodzie (Declaration on Iodine). Jej sygnatariusze – naukowcy
biorący udział w finansowanym przez Unię
Europejską projekcie „EUthyroid”, wspierani przez wiele światowych organizacji –
zaapelowali do europejskich polityków i prawodawców o wspieranie działań mających
na celu walkę z powszechnym niedoborem
jodu.

17 kwietnia

Rektor W. Nowak i prorektor S. Kistryn
wzięli udział w spotkaniu poświęconym
strukturze i planom działalności Centrum
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
z udziałem księdza prof. Michała Hellera
oraz władz Uniwersytetu Papieskiego im.
Jana Pawła II z rektorem, księdzem prof.
Wojciechem Zyzakiem.

19 kwietnia

Rektor W. Nowak otworzył w auli Collegium Novum debatę Wolność słowa
a mowa krzywdząca. W dyskusji, odbywającej się w ramach 18. Dni Tischnerowskich,
których temat przewodni brzmiał Wolność
i słowo, uczestniczył prorektor J. Popiel.
Prorektor D. Malec uczestniczyła w wykładzie prof. Timothy’ego Gartona Asha
z Oxford University Wolne słowo: dziesięć
zasad dla połączonego świata, zorganizowanego w auli Auditorium Maximum
w ramach Dni Tischnerowskich.

20 kwietnia

Prorektor D. Malec otworzyła międzynarodową konferencję naukową Neuronus
2018 IBRO Neuroscience Forum, zorganizowaną w Auditorium Maximum UJ przez
studentów zrzeszonych w Kole Naukowym
Neuronaukowców NEURONUS.

20–21 kwietnia

Prorektor S. Kistryn reprezentował władze
UJ podczas odbywającego się w Bolonii zebrania inicjującego powstanie sieci uniwersytetów europejskich European University
Alliance, gdzie podpisano odpowiedni list
intencyjny, a uczestnicy dyskutowali strategiczne założenia działania tej sieci. Oprócz
Uniwersytetu Jagiellońskiego w skład sieci
weszły: Uniwersytet Boloński (Włochy),

Uniwersytet Paryski (Francja), Uniwersytet
Complutense w Madrycie (Hiszpania),
Wolny Uniwersytet Berliński (Niemcy) i Katolicki Uniwersytet w Lowanium (Belgia).

23 kwietnia

Prorektor S. Kistryn i wiceprezes zarządu
Grupy Azoty dr Grzegorz Kądzielawski
podpisali umowę pomiędzy Wydziałem
Chemii UJ a Grupą Azoty (GA), zakładającą
współpracę naukowo-badawczą w zakresie
nauk chemicznych, nowych materiałów
i technologii oraz ochrony środowiska.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w zorganizowanej w siedzibie Izby Adwokackiej
promocji książki prof. Zofii Zarębianki.

25 kwietnia

Prorektor D. Malec uczestniczyła w uroczystej inauguracji Międzywydziałowego
Centrum Badań Witrażowych, połączonej
z promocją dwóch ostatnich tomów Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach
rzymskokatolickich metropolii krakowskiej
i przemyskiej (diecezja tarnowska i kielecka) oraz wykładem Sarah Brown The Art of
Collaboration: The Conservation of York
Minister’s Great East Window 2011–2017
w Sali im. Lanckorońskich w Instytucie
Historii Sztuki UJ.

25–27 kwietnia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w otwarciu odbywającej się w Krakowie Międzynarodowej Konferencji Hematologicznej 13th
MPN&MPNr-EuroNet Meeting 2018.

26 kwietnia

Prorektor D. Malec, prodziekan ds. ogólnych Wydziału Historycznego UJ prof.
Stanisław Sroka oraz prodziekan ds. studenckich Wydziału Historycznego UJ
dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak przyjęli
wizytę prof. Igora Semczenki, prorektora
białoruskiego Państwowego Uniwersytetu
Franciszka Skaryny w Homlu.

26–28 kwietnia

Prorektorzy A. Edigarian i S. Kistryn uczestniczyli w zorganizowanej w Porto międzynarodowej konferencji rektorskiej EUNIS
2018 University 5.0 – Bridging People and
Technology.

28 kwietnia

Prorektor J. Popiel reprezentował władze UJ
w Bazylice Bożego Miłosierdzia podczas
uroczystości beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej.

3 maja
Rektor W. Nowak i prorektor D. Malec złożyli kwiaty pod pomnikiem Hugona Kołłątaja
w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

7 maja
Prorektor D. Malec uczestniczyła w otwarciu międzynarodowej konferencji Social and
Political Dynamics in Israel. Jewish State 70
Years after the Declaration of Independence,
organizowanej przez Instytut Judaistyki UJ
oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

17 maja
Rektor W. Nowak otworzył w auli Collegium Novum międzynarodową konferencję
naukową Wybitni pisarze współczesnej
literatury rosyjskiej.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w otwarciu XI Sympozjum Dylematy etyczne
w praktyce lekarskiej.

9 maja
Rektor W. Nowak i prorektor J. Popiel
uczestniczyli w Koncercie Uniwersyteckim
zorganizowanym w auli Collegium Novum
przez Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w międzynarodowej konferencji Medical Review
Auschwitz: Medicine Behind the Barbed Wire.

10 maja
Prorektor D. Malec uczestniczyła w wykładzie prof. Philipe’a Sandsa, gościa Ośrodka
Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych na
Wydziale Prawa i Administracji UJ.
Prorektor S. Kistryn wziął udział w posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa
Wyższego poświęconym zagadnieniom
Europejskich Sieci Uniwersyteckich, a następnie spotkał się z ministrem nauki
i szkolnictwa wyższego, wicepremierem
RP Jarosławem Gowinem oraz z podsekretarzami stanu w MNiSW Sebastianem Skuzą
i dr. Piotrem Dardzińskim.

14 maja
Rektor W. Nowak i prorektor D. Malec wzięli udział w sesji naukowej Prawo prywatne
międzynarodowe wobec wyzwań XXI
wieku, zorganizowanej z okazji jubileuszu
pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof.
Andrzeja Mączyńskiego w auli Polskiej
Akademii Umiejętności.

18 maja
Prorektor A. Edigarian reprezentował władze UJ podczas Juwenaliowego Koncertu
Rockowego zorganizowanego na scenie plenerowej przed klubem studenckim Żaczek.
Prorektor D. Malec otworzyła XII międzynarodową konferencję z cyklu „Z dziejów
prawa”: O nomen dulce libertatis! – prawne
aspekty niepodległości i suwerenności na
przestrzeni wieków, zorganizowaną przez
Katedrę Historii Prawa Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

21 maja
Prorektor D. Malec uczestniczyła w gali
wręczenia nagród Digital Dragons 2018
w ramach zorganizowanej w Centrum
Kongresowym ICE przez Krakowski Park
Technologiczny Sp. z o.o. konferencji
branżowej dla twórców i pasjonatów gier
komputerowych.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w zorganizowanej w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” uroczystej gali rozdania
Studenckich Nagród Teatralnych.

23–26 maja
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w konferencji Ranking and Accreditation organizowanej przez IREG Observatory on Academic
Ranking and Excellence w Hasselt w Belgii.

INNE WYDARZENIA

15 maja
Prorektor A. Edigarian uczestniczył w tradycyjnych wyborach Najmilszej Studentki
i Superstudenta, organizowanych rokrocznie podczas krakowskich juwenaliów.
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w Warszawie w zebraniu Zespołu ds. Środowiskowego
Laboratorium Ciężkich Jonów UW z udziałem rektora UW prof. Marcina Pałysa.
Prorektor J. Popiel wziął udział w zorganizowanej w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” promocji książki Krystyny
Zachwatowicz-Wajdy Scenografie teatralne.

22 marca

Europejski Urząd Patentowy (EPO) opublikował raport roczny, według którego w 2017
roku wzrosła liczba zgłoszeń patentowych
złożonych do EPO przez polskich wynalazców, spółki i instytuty naukowe. Na czele
listy polskich podmiotów składających najwięcej zgłoszeń jest producent surowców
chemicznych Synthos (12 zgłoszeń patentów), a na drugim miejscu Uniwersytet Jagielloński (7 zgłoszeń). Kolejne miejsca zajmują:
producent samolotów Flaris (6 zgłoszeń),
Uniwersytet Gdański (6), Instytut Biochemii
i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (6) oraz
Warszawski Uniwersytet Medyczny (5).

16–18 maja
Prorektor S. Kistryn przewodniczył w zorganizowanym w Opolu posiedzeniu Uniwersyteckiej Komisji Nauki KRUP.

23–25 marca

W obiektach Solnego Miasta w Wieliczce
oraz Studium Wychowania Fizycznego
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i Sportu UJ CM odbyły się V Mistrzostwa
Polski Uczelni Medycznych w Siatkówce.
W rywalizacji wzięło udział 260 studentów
z 11 uniwersytetów medycznych w Polsce.
Drużyna żeńska UJ CM uplasowała się na
miejscu piątym, drużyna męska zdobyła
brązowe medale.

29 marca

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
przeprowadzono pionierski zabieg leczenia
ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej ASD (Atrial Septal Defect) z wykorzystaniem technologii trójwymiarowego
obrazu holograficznego – HoloLens. To
rewolucyjna metoda, która łączy świat
wirtualny z rzeczywistym, pozwalając zobaczyć narządy w przestrzeni 3D.

4 kwietnia

Collegium Medicum zostało laureatem
Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju
2018 w kategorii „Innowacyjne rozwiązania
przyszłości na uczelni” za realizację projektu „Dydaktyka, innowacja, rozwój. Poprawa
jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”. Celem realizowanego od
marca 2016 roku projektu jest opracowanie
i wdrożenie programu rozwojowego uczelni, zakładającego kształcenie studentów
przy wykorzystaniu różnych, wzajemnie
się uzupełniających, form symulacji medycznej, a także rozwój kompetencji nauczycieli, opracowanie materiałów dydaktycznych oraz utworzenie i wyposażenie sal
ćwiczeniowych. Projekt współfinansowany
jest z Funduszy Europejskich. Kieruje nim dr
Michał Nowakowski z Zakładu Dydaktyki
Medycznej UJ CM.

PODSUMOWANIE
SUKCESÓW SPORTOWYCH
Podczas Akademickich Mistrzostw Polski
zawodnicy UJ:
– we wspinaczce sportowej, 5–8 kwietnia
2018 w Katowicach, zajęli III miejsce w klasyfikacji drużynowej mężczyzn, w typie
uniwersytety,
– w ergometrze wioślarskim, 14–15 kwietnia
2018 w Warszawie, zajęli III miejsce w klasyfikacji drużynowej mężczyzn, w typie
uniwersytety,
– w tenisie stołowym, 13–15 kwietnia 2018
w Warszawie, zajęli III miejsce w klasyfikacji drużynowej kobiet, w typie uniwersytety.

11 maja
W Ambasadzie Turcji w Warszawie odbyła
się ceremonia wręczenia odznaczenia za
wybitne zasługi prof. Stanisławowi Stachowskiemu, emerytowanemu pracownikowi
Instytutu Orientalistyki UJ.

19–22 kwietnia

W Krakowie odbył się World Congress on
Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases – jedno z najważniejszych
wydarzeń naukowych na świecie w zakresie
chorób mięśniowo-szkieletowych. W trwającym od 19 do 22 kwietnia kongresie
wzięło udział ponad 4000 uczestników
z całego świata. Władze UJ reprezentował
prof. Tomasz Brzostek, dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu UJ CM.

19–21 maja

5–8 kwietnia

Doktor habilitowana Grażyna Zając z Instytutu Orientalistyki UJ uczestniczyła
w zorganizowanej w Nikozji międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom nad literaturą Turków cypryjskich.
Podczas uroczystości otwarcia konferencji
otrzymała z rąk prezydenta Cypru Północnego Mustafy Akıncı honorową nagrodę
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W Krakowie odbyła się 26. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni
Medycznych. W otwarciu konferencji
uczestniczyła prof. Krystyna Sztefko – pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM, a prof.
Marek Sanak – pełnomocnik rektora UJ ds.
nauki i rozwoju w CM, podczas ceremonii
zamknięcia wygłosił wykład honorowy

Postgenomic Medicine – New Era of Genetic
Interventions.

22 maja
Profesor Dariusz Dudek został wybrany na
prezydenta elekta Europejskiej Asocjacji
Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
(EAPCI ESC). Pierwszy raz w historii, głosami kilku tysięcy europejskich kardiologów
interwencyjnych, przewodniczącym tej
organizacji został Polak.

ZMARLI
Prof. Mariusz Markiewicz – wieloletni
kierownik Zakładu Historii Powszechnej
Nowożytnej. Od 1992 roku zastępca dyrektora Instytutu Historii ds. studenckich,
a następnie, w latach 1993–1999, dyrektor
Instytutu Historii UJ. Członek korespondent
Royal Historical Society (od 1997 roku)
oraz członek Komisji Historycznej Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie. Autor wielu
monografii naukowych, w tym podręcznika akademickiego do historii nowożytnej
Polski. Zmarł 29 marca 2018.
Prof. Mariusz Kulczykowski – profesor
zwyczajny Instytutu Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Znawca historii społecznej, gospodarczej i politycznej XVIII i XIX
wieku. Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego w latach 1972–1982. Zmarł
8 maja 2018.
Dr hab. Witold Kleiner, profesor UJ – emerytowany profesor matematyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wieloletni zastępca dyrektora Instytutu Matematyki oraz kierownik
Zakładu Matematyki dla Przyrodników.
Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Matematycznego w latach
1979–1981. Zmarł 12 maja 2018.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ

PÓŁKA NOWOŚĆI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Marek Świstak
Polityka regionalna Unii Europejskiej
jako polityka publiczna
Już sam podtytuł recenzowanej książki wystarcza aż nadto, aby po nią sięgnąć: Wobec potrzeby
optymalizacji publicznego działania. Wiele daje
bowiem do myślenia ta konstatacja, że pomimo
dokonanego już w czasach starożytnego Rzymu przez jurystę Ulpiana celnego rozróżnienia
pomiędzy prawem publicznym a prywatnym,
to nadal mamy kłopoty ze zdefiniowaniem ius
publicum jako prawa, a przez to i polityki odnoszących się do interesu
państwa. Tymczasem kwestia to o pierwszorzędnym znaczeniu i wadze,
zwłaszcza jeśli uwzględnić, że tak (do)rozumiana polityka publiczna –
również w Polsce – pozostaje w znacznej części odzwierciedleniem polityk(i) Unii Europejskiej. Ten właśnie przypadek analizuje Marek Świstak. Trzeba przyznać od razu, że bez oparcia pracy na podstawie kwerendy bibliograficznej obcych źródeł byłoby to zadanie niewykonalne.
Daje zatem wiele do myślenia i to spostrzeżenie, że brak jest w polskiej
bibliografii obszernych i licznych opracowań tytułowej problematyki. Jeśli wobec tego oceniać tylko w tych kategoriach recenzowaną pracę, to
można nazwać bez zbędnych ceregieli dokonane przez Marka Świstaka
odwołania i przywołania autorów obcych w swojej pracy jako niezwykle użyteczny import do polskiego obiegu naukowego. Tego rodzaju odtwórczość mogłaby jednak (słusznie) nie zostać uznana za wystarczający
powód do komplementowania dokonań Autora. Dużo ważniejszego znaczenia nabiera zatem tutaj przeprowadzony przez Marka Świstaka rozbiór modelu polskiego działania publicznego w świetle paradygmatów
unijnych. W tym matrycowym zestawieniu znajdziemy i formułowanie
polityki regionalnej z punktu widzenia usprawnienia działania publicznego, i podejmowanie decyzji w kontekście optymalizacji polityki regionalnej, i wreszcie implementowanie instrumentów polityki regionalnej
w systemie wielopoziomowego zarządzania unijną polityką regionalną,
a ponadto – jakby tego wszystkiego było za mało – włączenie do przedmiotowej analizy także ewaluacji jako narzędzia optymalizacji rzeczonej polityki. Jeśli dodamy, że nie zabrakło tu poważniejszej refleksji nad
programowaniem polityki regionalnej jako sposobu kształtowania polityki publicznej, to będzie można (bez zbędnej w takich przypadkach
przesady) napisać, że rzecz to nie tylko dobrze zrobiona, ale i kompletna
metodologicznie. W tym ostatnim osądzie upewnia nas bowiem przeprowadzenie przez Autora przeglądu śródokresowego unijnych Wieloletnich
Ram Finansowych 2014–2020 pod kątem (ewentualnej) korekty polityki
publicznej. Element ten wart jest tu uwypuklenia również dlatego, że podejmowanie się (niewdzięcznej) roli advocatus diaboli tak (s)formułowanej polityki publicznej przysparza wprawdzie mało liści laurowych do
wieńca na głowę, za to świadczy jednak wymownie o odwadze badawczej Marka Świstaka zmierzenia się z niewygodnymi, bądź pomijanymi
aspektami publicznego działania.
Jan W. Tkaczyński

Natasza Styczyńska
Więcej czy mniej Europy?
UE i integracja europejska
w dyskursie polskich partii politycznych
Czym dla polskich partii politycznych jest
wspólna Europa? Jaka powinna być rola Polski w debacie o nowym kształcie Unii Europejskiej?
Czy polskie partie polityczne traktują Unię Europejską jako zło konieczne, czy jak Świętego
Mikołaja?
Książka ta jest rezultatem badań nad dyskursem polskich partii politycznych w latach 2003–2015 i próbą odpowiedzi na powyższe pytania. Autorka analizuje programy partii z punktu widzenia szeroko
pojętej problematyki integracji europejskiej, szczególną uwagę zwracając na znaczenie, jakie partie przypisują zjednoczonej Europie oraz
wizji kształtowania Unii Europejskiej w przyszłości. Analiza ukazuje
zmiany, które zaszły w polskim dyskursie politycznym w ciągu ponad
dziesięciu lat od akcesji Polski do UE, kreśli wizję roli Polski w zjednoczonej Europie, biorąc równocześnie pod uwagę kontekst historyczno-społeczny i dynamikę polityki krajowej.
Jak ocenia prof. Zdzisław Mach – książka nie tylko pokazuje ważny
fragment polskiej debaty europejskiej, ale też pozwala na ciekawe politologiczne uogólnienia i daje podstawy do rozważań porównawczych.
Pieczołowicie zebrany materiał Autorka przedstawiła w perspektywie
dynamicznej, na tle rozwoju europejskiego procesu integracyjnego. Zamieszczone na końcu kalendarium ułatwia lekturę, pozwalając odnieść
opisywane debaty do chronologii polskiego i europejskiego życia politycznego, a dokładniej – do przebiegu europejskiego procesu integracyjnego. W rezultacie otrzymujemy bardzo ciekawą monografię obrazującą i pozwalającą zrozumieć specyfikę polskiej polityki wobec spraw
europejskich, stanowiącą istotny wkład w ogólniejszą wiedzę i umożliwiającą lepsze zrozumienie europejskich procesów politycznych.
Marta Wieczorek
Flamenco.
Studium z antropologii semiotycznej
Rozprawa Marty Wieczorek ma kilka zalet,
które są podstawą mojej wysokiej oceny całości. Na taką opinię złożyło się parę kwestii,
między innymi tok podstawowej narracji, rzeczowy, bez zbędnych ozdobników i pustego
gadulstwa. Jest to tekst zwarty, dobrze się go
czyta, co od razu wskazuje na sprawność językową autorki. Praca jest metodologicznie konsekwentna, poprowadzona w duchu semiotycznej wykładni, nie miesza
pojęć i poziomów analizy. Autorka wie, że analiza semiotyczna to działania na poziomie dostrzegania opozycji w warstwie szczegółowej i ich
interpretacja poprzez transpozycję na poziom metatekstowy. Trzeba
umieć poruszać się między tymi warstwami, co autorka czyni bardzo
sprawnie. Tak wyobrażam sobie studium semiotyczne, które spełnia
również wymogi myślenia antropologicznego. Rzadko spotykamy się
w antropologii z pracami, które tak precyzyjnie realizują samodzielny
zamiar badawczy. Taniec nieczęsto doczekuje się tak ważnych analiz.
Z recenzji Czesława Robotyckiego
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Helen Oyeyemi
Krótka historia Stowarzyszenia
Nieurodziwych Dziewuch
i inne opowiadania
W kaplicy opactwa benedyktynów w Montserrat znaleziono dziecko. Pracownicy jednej
z firm w Londynie odkrywają, że ich nowa
koleżanka skrywa oprawiony w skórę dziennik
z mosiężnym zamkiem. Młoda studentka Day
stara się o przyjęcie do tajemniczego stowarzyszenia. Każda z tych historii potrzebuje właściwego klucza, który otworzy zamknięte od lat drzwi i zatwardziałe serca
bohaterów oraz pozwoli odkryć tajemnice, które nigdy nie powinny
ujrzeć światła dziennego.
Opowiadania Oyeyemi rozgrywają się w różnych miejscach i czasie,
a autorka umiejętnie zaciera granice między współistniejącymi światami. Mistrzowsko prowadzi narrację, zręcznie żongluje stylami i aluzjami, a jej nieco ekscentryczne poczucie humoru sprawia, że każda
historia jest jedyna w swoim rodzaju.
Książka Krótka historia Stowarzyszenia Nieurodziwych Dziewuch
i inne opowiadania zbiera na Zachodzie entuzjastyczne recenzje.
W 2017 roku otrzymała, między innymi, nagrodę główną PEN Open
Book, pojawiła się też w zestawieniu najlepszych książek roku portali
Slate i NPR Books.
Meral Kureyshi
Słonie w ogrodzie
Po niespodziewanej śmierci ojca bohaterka
traci grunt pod nogami. Przez rok żyje jak we
mgle, chodzi na przypadkowe wykłady na uniwersytecie, jeździ pociągiem po Szwajcarii,
aby odwiedzić miejsca, w których dotychczas
mieszkała. Wreszcie jedzie na Bałkany do
rodzinnego Prizren w poszukiwaniu korzeni
i utraconej tożsamości. Wspomnienia idyllicznego dzieciństwa w mieście naznaczonym
osmańską przeszłością, które wraz z bliskimi musiała opuścić w wieku
dziesięciu lat, wkraczają w jej szwajcarską teraźniejszość z ogromną
siłą.
Wciąż żywe w jej wspomnieniach Prizren już nie istnieje, a ona sama
bardzo się zmieniła. Szuka więc dla siebie miejsca w nowej ojczyźnie
i oswaja nowy język. Jednak z każdym kolejnym poznanym niemieckim słowem uświadamia sobie, że coraz bardziej oddala się od matki.
Mimo wszystko bohaterka próbuje wyjść z życiowego impasu.
Słonie w ogrodzie to wspaniała powieść nie tylko o życiu z piętnem
emigracji i wyobcowaniu, stracie i stagnacji, lecz także o rozliczeniu
z przeszłością i nowym początku.
Piotr Jedynak
Znormalizowane systemy zarządzania
a ryzyko działalności organizacji
Niniejsza publikacja to pierwsze opracowanie
podejmujące w sposób kompleksowy problematykę zarządzania ryzykiem w działalności
współczesnych organizacji z perspektywy
wykorzystania znormalizowanych systemów
zarządzania.
Autor objaśnia możliwości zastosowania
w zarządzaniu ryzykiem najbardziej popularnych i aktualnych systemów znormalizowanych, dotyczących różnych
domen działalności organizacji, takich jak zarządzanie środowiskowe,
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zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością działalności, zarządzanie
bezpieczeństwem łańcucha dostaw, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie
bezpieczeństwem żywności, zarządzanie jakością, zarządzanie społeczną odpowiedzialnością, zarządzanie energią.
Artur Grabowski
Prawdziwy Dramat Teatru.
O metateatrze i metadramacie
Bogusława Schaeffera
Prawdziwy Dramat Teatru nie jest z pewnością tradycyjną monografią i ze względu
na sam tryb argumentacji (dominuje wszak
żywiołowy, eseistyczny styl wywodu), i ze
względu na kompozycję (całość tworzą bowiem cztery niejednorodne w charakterze
części). Nie ma tu jednak żadnej przypadkowości, wywód jest spójny i gruntownie przemyślany – prowadzi od
archeologii (meta)dramatu i (meta)teatru, przez Schaefferowską koncepcję sztuki teatru w teorii i w praktyce, do konsekwencji w wymiarze estetyczno-filozoficznym i egzystencjalnym. Kapitalne komentarze
na temat metateatru i ery metateatralności okażą się z pewnością interesujące dla czytelnika, ponieważ są nie tylko zapisem fascynującego odkrywania na nowo dramaturga-kompozytora, ale także zapisem
doświadczeń samego Grabowskiego jako praktyka teatralnego. W rezultacie to niekonwencjonalna monografia pisana z rzadko spotykaną
pasją przez człowieka teatru.
Andrzej Hejmej

(Nie)widzialne kobiety kina
pod redakcją Małgorzaty Radkiewicz,
Moniki Talarczyk
Teksty zawarte w tomie (Nie)widzialne kobiety kina pod redakcją Małgorzaty Radkiewicz
i Moniki Talarczyk są poświęcone różnym wymiarom widzialności kobiet w kulturze filmowej, wychodzącym daleko poza fenomen filmowego aktorstwa. Tytuł przekornie proponuje
podwójną perspektywę „(nie)widzialności”,
zmuszając do dostrzeżenia postaci twórczych
kobiet i ich dorobku, a tym samym do przepisana na nowo historii kina.
Autorzy poszczególnych tekstów analizują wybrane przykłady inkluzji
lub ekskluzji kobiet z pola filmowego. W swoich analizach biografii
oraz kobiecej twórczości przybliżają różne formy (auto)marginalizacji
autorek filmowych. Rozważają (nie)możność filmowej reprezentacji
kontrowersyjnych artystek albo nierzadko kontrowersyjnych tematów
związanych z kobiecym doświadczeniem. We wszystkich tekstach na
różne sposoby wybrzmiewa więc kwestia tytułowej „(nie)widzialności” kobiet w kinie, pojawiająca się w różnych kontekstach kulturowych i kinematografiach.
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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 – e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolwent UJ: tak

nie

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

..........................................................................................
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2018 roku.
Proszę o zap is an ie mnie do Klubu Czytelnika „Alma Mater” i regularne przesyłanie miesięcznika UJ.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na opublikowanie mojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania na liście członków Klubu w miesięczniku „Alma Mater”.
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Fragment wystawy poświęconej
Kampusowi 600-lecia Odnowienia UJ,
prezentowanej na Plantach w maju 2018 roku

Wejście główne do Ogrodu Profesorskiego

Fot. Anna Wojnar

Fot. Anna Wojnar
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