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OD REDAKCJI
Inauguracja 655. roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się 1 października 2018 w Auditorium
Maximum. Zgodnie z tradycją poprzedzi ją uroczysta msza św.,
którą w kolegiacie św. Anny odprawi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Następnie wielobarwny orszak
przedstawicieli władz Uczelni oraz profesorów reprezentujących wszystkie wydziały Uniwersytetu wyruszy z Collegium Maius
i ulicą św. Anny, Plantami, oraz ulicami Piłsudskiego i Wenecja przejdzie do Auditorium Maximum. W uroczystości wezmą
udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński, przedstawiciele miasta i województwa, posłowie na Sejm i senatorowie RP, przedstawiciele Sejmiku
Województwa Małopolskiego, Rady Miasta Krakowa, korpusu
dyplomatycznego, reprezentanci różnych ośrodków naukowych
z kraju i zagranicy. Nie zabraknie także rektorów UJ poprzednich kadencji prof.prof. Franciszka Ziejki i Karola Musioła, jak
również rektorów szkół wyższych Krakowa i Małopolski, reprezentantów świata kultury i duchowieństwa oraz przedstawicieli
doktorantów, studentów, pracowników administracji, darczyńców i przyjaciół Uczelni. Podczas tegorocznej uroczystości,
którą poprowadzi rektor UJ prof. Wojciech Nowak, za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu pięciu ostatnich lat
kalendarzowych Nagrodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Laur Jagielloński” uhonorowani zostaną: prof. Tomasz Guzik (w dziedzinie nauk medycznych) oraz prof. Jerzy Jurkiewicz
(w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych). Dyplomy gratulacyjne otrzymają dr Michał Németh z Wydziału Filologicznego
oraz dr Tomasz Żuradzki z Wydziału Filozoficznego, którzy po
raz pierwszy w historii Uniwersytetu zostali laureatami prestiżowych grantów European Research Council – ERC. Uroczyste
ślubowanie w obecności rektora, prorektorów, członków Senatu UJ i wszystkich zgromadzonych gości złożą przedstawiciele
studentów pierwszego roku UJ. Ostatnim punktem programu
będzie wykład prof. Ryszarda Markiewicza, dotyczący sztucznej
inteligencji i własności intelektualnej.
Po południu, o godzinie 17, w Auditorium Maximum wystąpi
Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.
Jaki będzie 655. rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim? O tym, co czeka Uczelnię w ciągu najbliższych miesięcy
w związku z wejściem w życie 1 października 2018 nowej ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mówi w wywiadzie otwierającym bieżące wydanie „Alma Mater” rektor UJ prof. Wojciech
Nowak.
W numerze ponadto wiele innych wyjątkowych artykułów
i fotografii, na które warto zwrócić uwagę.
Zapraszam serdecznie!
Rita Pagacz-Moczarska
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NIE BÓJMY SIĘ ZMIAN!
Rozmowa z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciechem Nowakiem
pewne sprawy legislacyjne. Czy
w obecnym kształcie nowa ustawa
spełnia Pana oczekiwania? Jakie
są jej atuty?

□ Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna 655. rok akademicki. Będzie
to rok szczególny. Jego wyjątkowość podkreśli, przypadająca na
październik i listopad 2018, kulminacyjna część obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości, w które zaangażowała się
także nasza Uczelnia...

Anna Wojnar

■ Proces tworzenia ustawy był
procesem bardzo specyficznym.
Ogromna liczba poprawek zgłaszanych do tego dokumentu na
każdym etapie jego powstawania,
nawet na tym ostatnim, legis■ To oczywiste, że w ogólnokrajowe
lacyjnym, w Sejmie i Senacie,
obchody tej ważnej rocznicy włącza
pokazuje, jak bardzo różnorodne
się również Uniwersytet Jagielloński.
były – i do dziś są – stanowiska
W maju 2018 roku w Collegium Noprzedstawicieli różnych środowisk
vum zorganizowaliśmy sesję naukową
akademickich. Stworzenie jednozatytułowaną Uniwersytet u progu
litej ustawy, akceptowanej przez
niepodległości, podczas której dyskuwszystkich było więc, oczywiście,
towaliśmy o roli wielu wspaniałych
niemożliwe. Projekt dokumentu
profesorów, studentów i absolwentów
od chwili pierwszego publicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy
zaprezentowania go przez ministra
aktywnie włączali się w budowę nienauki i szkolnictwa wyższego Jaropodległego państwa polskiego, walcząc
sława Gowina, podczas Narodowego
na frontach pierwszej wojny światowej,
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak
Kongresu Nauki we wrześniu 2017
nierzadko poświęcając dla ojczyzny
swoje życie. Społeczność akademicka UJ oddała hołd wychowankom roku w Krakowie, do momentu jego podpisania przez prezydenta
Uniwersytetu Jagiellońskiego poległym w latach 1914–1921, między RP 1 sierpnia 2018 – zmienił się w bardzo wielu aspektach.
Co jest plusem tej ustawy? Uważam, że daje ona szansę
innymi, składając kwiaty przed poświęconą im tablicą pamiątkową,
wmurowaną w holu na drugim piętrze Collegium Novum, a także wprowadzenia konkretnych zmian, które mogą znacząco poprachyląc głowy przed Dębem Wolności, zasadzonym w 1919 roku. wić funkcjonowanie polskich szkół wyższych, a także wpłynąć
Sesji towarzyszyła okolicznościowa wystawa, która obecnie jest na ich rozwój. W nowej ustawie jest wiele zapisów wzmacniająprezentowana w Zaułku Estreichera Collegium Maius, gdzie będzie cych autonomię uczelni. Mam tu na myśli nie tylko możliwość
dostępna dla zwiedzających do 11 listopada 2018. W rocznicowe opracowania nowego ustroju i statutu. Reforma zakłada również
obchody 100-lecia niepodległości wpisuje się także wystawa Sza- powstanie szkół doktorskich, ewaluację dyscyplin w ramach
ble w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe, uczelni, finansowanie poprzez subwencje czy też powołanie
rady uczelni o funkcjach doradczo-nadzorczych.
otwarta w Collegium Maius jeszcze do końca listopada.
Dokument pozwala każdej szkole wyższej na wybór wła□ Rok akademicki 2018/2019 szczególnie zapisze się w pamięci snej drogi. Oczywiście, uczelnia może też pójść na łatwiznę
środowiska także ze względu na nową ustawę Prawo o szkolnic- i zmienić tylko to, co wymusza reforma, a resztę zostawić po
twie wyższym i nauce, która wchodzi w życie 1 października 2018. staremu. Moim zdaniem jednak niewykorzystanie takiej szansy
Dokument rodził się w bólach. Jego projekt, przedstawiony rok byłoby wielką stratą.
Dlatego też zaraz po podpisaniu przez prezydenta RP Ustawy
temu w Krakowie, podczas Narodowego Kongresu Nauki przez
ministra Jarosława Gowina, w wielu punktach został zmieniony. 2.0 poprosiłem dziekanów, aby utworzyli zespoły robocze przygoNa przestrzeni ostatnich 12 miesięcy środowiska akademickie towujące materiały do dyskusji, którą chciałbym przeprowadzić
zgłaszały setki poprawek, które wprowadzano do ostatniej na Uniwersytecie we wszystkich możliwych gremiach. Nie tylko
chwili. Były też protesty studentów i pracowników naukowych. w ramach kolegium rektorskiego czy rektorsko-dziekańskiego
Dokument, zwany również Ustawą 2.0 lub konstytucją dla i rad wydziałów, ale także na spotkaniach związków zawodowych,
nauki, dopiero wchodzi w życie, a już mówi się o konieczności studentów, doktorantów, pracowników administracji i wreszcie
wprowadzenia nowelizacji, która będzie porządkowała jeszcze otwartych zebraniach całej społeczności akademickiej.
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Uniwersyteckie flagi na fasadzie Collegium Novum

Bardzo zależy mi na doprowadzeniu do sytuacji, by w dyskusji nad nowym ustrojem i nowym statutem mógł uczestniczyć
każdy członek społeczności Uniwersytetu. Mam nadzieję, że
większość osób z tej możliwości skorzysta, bo teraz z przerażeniem obserwuję, jak wiele nieporozumień rodzi się na skutek nieznajomości poszczególnych zapisów zawartych w tym
dokumencie.
Te wewnątrzuczelniane debaty także wpiszą się w pozytywne
aspekty nowej ustawy.
□ W konstytucji dla nauki są również zapisy budzące niepokój
środowiska...

■ Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że nie ma żadnego ryzyka, że powołanie rady w jakikolwiek sposób naruszy autonomię
uczelni. Rada w obecnym zapisie będzie ciałem opiniotwórczo-doradczym. W perspektywie będzie też opiniować nowy statut,
a w 2020 roku zgłaszać kandydatury na rektora.
Skład rady należy do decyzji Senatu. Musi być w niej też
przedstawiciel studentów. Na Uniwersytecie Jagiellońskim planujemy powołanie stosunkowo niewielkiej, bo siedmioosobowej
rady, w której oprócz przedstawiciela studentów znajdą się trzy
osoby z Uczelni i trzy spoza niej.

Adam Koprowski

■ To prawda. Nasz autentyczny sprzeciw wzbudziły kwestie
związane z zatrudnianiem, a konkretnie – niejednoznaczny
sposób zatrudniania z urzędu profesorów tytularnych. Może być

z ustawą rada nie będzie też wyłącznym organem, który zgłasza
kandydatów na rektora. Będzie natomiast przyjmowała plan
rzeczowo-finansowy i rozliczała rektora z jego realizacji. Według jakiego klucza będą wybierani członkowie rady uczelni
na UJ? Jaki będzie jej skład?

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz prorektorzy, od lewej prof. prof.: Jacek Popiel, Stanisław Kistryn, Dorota Malec, Armen Edigarian,
Tomasz Grodzicki; Auditorium Maximum, 1 października 2017

to duża ingerencja w politykę kadrową uczelni. Druga bardzo
istotna sprawa, z którą nie możemy się zgodzić, związana jest
z dożywotnim zatrudnianiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, po
zakończeniu orzekania w tych sądach. I to niezależnie od oceny
tych osób jako nauczycieli akademickich.
Obie te kwestie, zgodnie z decyzją Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich (KRASP), zostały zgłoszone do ministra Jarosława Gowina z prośbą o nowelizację w trybie pilnym
jako naruszające autonomię uczelni w aspekcie polityki kadrowej.
□ Emocje wzbudził w środowisku także zapis dotyczący
powołania rad uczelni. Ostatecznie ministerstwo poszło na
ustępstwa w kwestii uprawnień rady, godząc się, na przykład,
by to nie ona, a senat przyjmował strategię uczelni. Zgodnie
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Wybór członków rady nie będzie procesem łatwym. Uczestnictwo w tym gremium będzie zobowiązywało do konkretnej
pracy na rzecz Uczeni i dużego zaangażowania. Kandydaci nie
mogą więc być przypadkowi. Im bardziej będą merytoryczni, tym
dla Uniwersytetu lepiej.
Członkowie pierwszej rady będą działać tylko do 2020 roku.
Zakres działania tej pierwszej rady jest ściśle określony przez
ustawę. W opracowywanym przez nas projekcie uchwały kandydatów będzie mógł zgłaszać rektor i grupa co najmniej siedmiu
przedstawicieli Senatu.
Kompetencje i zadania tego gremium zostaną precyzyjnie
określone w nowym statucie.
□ Jak przebiegają prace powołanych przez Pana w sierpniu
2018 roku zespołów roboczych, które przygotowując mate-

■ Jest pięć zespołów, które obecnie zajmują się opracowywaniem:
ustroju i struktury organizacyjnej (przewodniczący dr hab. Piotr
Jedynak, profesor UJ), dyscyplin i szkół doktorskich (przewodniczący prof. Jarosław Górniak), dydaktyki (przewodnicząca dr
hab. Małgorzata Kruczek), finansów (przewodniczący prof. Piotr
Kuśtrowski) oraz statutu (przewodniczący prof. Jerzy Pisuliński).
Koordynacją ich prac oraz ustalaniem terminarza zajmuje się
prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel.
Jak już wspomniałem, przygotowany przez poszczególne
zespoły materiał zostanie poddany licznym dyskusjom prowadzonym w różnych gremiach.
□ W nadchodzącym roku akademickim spotkań i związanych
z nimi emocji z pewnością nie zabraknie... Uczelnie mają rok
na dostosowanie swoich statutów do nowego prawodawstwa.
W wywiadzie do „Alma Mater”, który ukazał się w maju 2018
roku, powiedział Pan, że nowy statut UJ powinien zostać
zaakceptowany przez Senat Uczelni najpóźniej w kwietniu
2019 roku, tak aby zaczął obowiązywać od 1 września 2019.
Czasu jest więc niewiele. Jak zaplanowany został harmonogram prac?
■ Podczas październikowego posiedzenia Senatu UJ wystąpimy
z propozycją sposobu wyłaniania kandydatów i powoływania
rady uczelni, która powinna zacząć funkcjonować najpóźniej
w styczniu lub w lutym 2019 roku, gdyż to ona musi zaopiniować projekt nowego statutu. Wszystkie te terminy trzeba bardzo

Archiwum Działu Promocji UJ

riał do dyskusji, mają wypracować zasady funkcjonowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle nowej ustawy oraz
przepisów ją wprowadzających?

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

dobrze zgrać. Gotowy projekt statutu powinien powstać najpóźniej do stycznia–lutego, tak by zaopiniowany przez radę uczelni
i związki zawodowe w czerwcu 2019 roku został zaakceptowany
przez Senat. Nowy statut musimy uchwalić do 31 sierpnia 2019.
□ W ustawie określone zostały wspólne ramy dla wszystkich
uczelni w Polsce, ale szczegółowe wytyczne dotyczące ich
funkcjonowania zostaną zawarte w statutach. Każda uczelnia
może wybrać własną drogę dalszego rozwoju. Jaką drogę
wybiera UJ?
■ Materiał roboczy dotyczący funkcjonowania Uczelni jest
w trakcie opracowywania. Jego ostateczny kształt poznamy dopiero po zakończeniu wszystkich debat z udziałem społeczności
akademickiej UJ. Pewne kluczowe sprawy mamy już jednak
wstępnie omówione. Wiemy, na przykład, że chcemy pozostawić
wydziały. Całkowicie zmieni się natomiast ich umocowanie.

Anna Wojnar

Dzień otwarty
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Auditorium Maximum;
23 marca 2018
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W związku z tym, że zgodnie z ustawą wprowadzona zostanie ewaluacja dyscyplin, musi zostać powołana rada dyscypliny,
zajmująca się, między innymi, sprawami rozwoju naukowego.
Jej rola będzie bardzo istotna. Do kompetencji rad wydziałów
będzie należało decydowanie o przyznawaniu stanowisk czy
sposobie zatrudniania pracowników. Nad ustalaniem szczegółów
pracują właśnie teraz te grupy robocze. Jak już wspomniałem,
wszystkie te projekty zostaną poddane pod dyskusję, bo niektóre z proponowanych rozwiązań z pewnością będą wzbudzać
emocje. Nie przymierzamy się natomiast do tworzenia nowych
kolegiów, takich jak Collegium Medicum, bo na tym etapie zrobiłoby to ogromne zamieszanie. Rozważamy jednak możliwość
zgrupowania wydziałów. Przyznaję, że na początku braliśmy pod
uwagę tworzenie kolegiów, ale ostatecznie myślimy ewentualnie
o połączeniu wydziałów w ramach bardzo delikatnych struktur,
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aby przez najbliższe dwa lata sprawdzić, jak w tych strukturach
będą one funkcjonowały. Później same podejmą decyzję, czy nie
korzystniejsza dla nich byłaby jednak integracja w kolegiach.
□ Zmiany dotyczyć będą także kwestii finansowania uczelni...
■ Obecne dotacje zastąpi tzw. subwencja. Trzeba więc będzie
opracować nowy algorytm rozdziału tych pieniędzy. Wcześniej
jednak konieczne stanie się przedyskutowanie struktury uczelni,
między innymi tego, na jakich zasadach funkcjonować mają
wydziały, instytuty czy katedry. Jestem przekonany, że pojawią
się różne propozycje i trzeba będzie się do nich odnieść, by
ostatecznie wypracować taki model, który będzie dla wszystkich
najkorzystniejszy. Uważam, że skoro w związku z reformą jesteśmy w pewien sposób przymuszeni do wprowadzenia nowych

rozwiązań na tak wielu płaszczyznach, to należy ten okres merytorycznych dyskusji maksymalnie wykorzystać.
□ Ministerstwo zapewnia, że w tym roku na szkolnictwo wyższe
i naukę przeznaczonych zostanie więcej pieniędzy. Uczelnie
otrzymają dodatkowo 3 miliardy złotych w obligacjach Skarbu
Państwa. Ustawa nie gwarantuje jednak stabilności finansowania...
■ Niepewność co do wielkości środków finansowych przeznaczonych na naukę i szkolnictwo wyższe jest niepokojąca. Tym
bardziej że początkowo planowana wysokość finansowania
uległa znaczącej redukcji. Wielokrotnie już o tym mówiłem, ale
powtórzę raz jeszcze: jeśli nie nastąpi wzrost finansowania uczelni, to nawet najdoskonalsza merytorycznie ustawa nie zapewni
wysokiej jakości badań naukowych i kształcenia!

Jeśli chodzi o obligacje, to nie znamy jeszcze szczegółów, jak
ministerstwo zamierza je rozdzielić. Za wcześnie więc, by się na
ten temat wypowiadać.
Nie wiemy także, jaki będzie finał konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnie badawcze”, który według ostatnich wypowiedzi ministra Jarosława Gowina ma zostać ogłoszony najpóźniej
do kwietnia 2019 roku. W myśl pierwszych ustaleń w ramach
tego programu znaczne środki finansowe miało otrzymać kilka
najlepszych uniwersytetów, by mogły na arenie międzynarodowej konkurować z uczelniami zagranicznymi. Natomiast według
nowych założeń środki te zostaną rozdzielone pomiędzy większą
liczbę uczelni, ale ile ich dokładnie będzie – nie wiadomo. Nie
wiadomo też, do czego w ramach konkursu będziemy zobowiązani
i jak potem będziemy rozliczani, bo przydział środków nie jest
dożywotni, tylko na określony czas.
Oprócz programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w późniejszym czasie ogłoszone zostaną przez ministerstwo
dwa inne konkursy: „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości oraz
„Regionalna inicjatywa doskonałości”. Natomiast szczegółów
dotyczących ich przeprowadzenia także jeszcze nie znamy.
□ Czy, Pana zdaniem, ustawa w obecnym kształcie nadal
stawia mocny akcent na jakość kształcenia?
■ Na początku ta ustawa była bardzo mocno projakościowa.
Później z różnych względów ta projakościowość została w dość
znaczny sposób ograniczona. W tej kwestii wcale nie było łatwo
dojść do konsensusu. Według mnie pewne zapisy mogłyby być
bardziej jednoznacznie i ostrzej sformułowane. Wiem, że to
niepopularne, ale uważam, że jeżeli jakaś uczelnia słabo wypada
w parametryzacji, to nie można na to przymykać oczu. Skoro nie
spełnia kryteriów i kształci słabo, to nie powinna mieć możliwości
przeprowadzania przewodów doktorskich.
Jestem zwolennikiem bardzo mocnych działań projakościowych. Wiem jednak, że nie jest to jednoznacznie akceptowane
przez wiele osób, które twierdzą, że łatwo mi tak mówić z punktu
widzenia rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
□ Czy uważa Pan, że ustawa w znacznym stopniu zwiększa
kompetencje rektora? Bo w tej kwestii zdania również są
podzielone...
■ Odpowiem tak: teoretycznie jest to możliwe. I jest to słuszna
droga, która z pewnością ułatwi zarządzanie dużą szkołą wyższą.
O szczegóły natomiast można się spierać. O tym, jaka będzie władza rektora i wzajemne relacje w stosunku do rady dyscypliny czy
do rady wydziału, zadecydują zapisy w statutach poszczególnych
uczelni.
□ Ustawa wchodzi w życie 1 października 2018. Czy po tym terminie pracownicy Uniwersytetu odczują jakieś konkretne zmiany?

Paweł Krzan

■ Do momentu uchwalenia nowego statutu zmiany nie będą odczuwalne. Każdy pracownik Uniwersytetu będzie mógł wziąć udział
w dyskusjach. Naukowcy będą musieli zdecydować się, do jakiej
dyscypliny czy ewentualnie dwóch dyscyplin będą chcieli należeć.
Zanim jednak to zrobią, proszę, aby przeanalizowali, co za tym
idzie, jakie będą konsekwencje takiej czy innej decyzji. Chciałbym
bardzo, aby były to świadome, a nie emocjonalne działania. Niektóre

Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Marcin Czarnowicz

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu; sierpień 2018

dyscypliny są bardzo jednoznaczne i z nimi nie ma problemów, ale
są też dyscypliny funkcjonujące na pograniczu, interdyscyplinarne.
□ Życie Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim
2018/2019 koncentrować się będzie nie tylko wokół nowej
ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Wiele będzie się
działo także na polu inwestycyjnym, zwłaszcza w Prokocimiu,
gdzie powstaje nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego. Jak
przebiega budowa tego ogromnego przedsięwzięcia?
■ Budowa szpitala przebiega planowo, bez żadnych opóźnień. W tej
chwili trwają prace wykończeniowe, mam nadzieję, że w 2019 roku
budowa będzie już zakończona. W Prokocimiu trwa również dalsza
rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.
Poza tym na drugim kampusie, przy ul. Reymonta, remontowana jest dawna siedziba Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej. Przy ul. Ingardena trwa adaptacja pomieszczeń w dawnym budynku Wydziału Chemii, przy ul. Oleandry, na potrzeby
nowej siedziby Instytutu Konfucjusza, remontowany jest budynek
po Instytucie Nauk Geologicznych.
□ Mieszkańcy Krakowa bardzo interesują się przyszłością kilkunastohektarowego terenu przy ul. Kopernika oraz znajdujących
się tam obiektów, które opustoszeją po przeprowadzce poszczególnych klinik uniwersyteckich do nowej siedziby w Prokocimiu.
We wrześniu 2018 pojawiła się informacja, że część budynków
10
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mógłby przejąć Szpital im. Dietla. Padła też propozycja utworzenia na tych terenach trzeciego szpitala miejskiego. Obecnie
kupnem terenu zainteresowana jest też spółka Polski Holding
Nieruchomości (PHN), w której 70 procent udziałów ma Skarb
Państwa. 18 września Szpital Uniwersytecki podpisał nawet w tej
sprawie z PHN list intencyjny. Gdyby doszło do tej sprzedaży,
przy ul. Kopernika powstałby kompleks kongresowo-konferencyjny z zapleczem hotelowym i parkingami. Jaki byłby idealny
scenariusz zagospodarowania tych obiektów?
■ Idealnym rozwiązaniem byłaby sytuacja, gdyby obiekty te
przejął Skarb Państwa. Niestety, tak się nie stało. To są bardzo
specyficzne budynki i bardzo specyficzny teren. Mówienie,
że wykupią je deweloperzy, jest niezgodne z realiami. Przy
ul. Kopernika znajdują się obiekty szpitalne, które zostały wpisane w rejestr zabytków. Chodzi o to, aby miasto miało z nich jak
największą korzyść, dlatego wolałbym rozwiązanie systemowe
niż sprzedawanie pojedynczych budynków. Sprawa jest w toku.
Osobom, które w Collegium Medicum codziennie nad tym
pracują, życzę, aby tę sprawę udało się jak najszybciej i jak
najlepiej załatwić. Pieniądze ze sprzedaży tych obiektów są potrzebne na dokończenie inwestycji w Prokocimiu i wyposażenie
jej w nowoczesny sprzęt medyczny.
□ Jak podsumowałby Pan tegoroczny proces rekrutacji na
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim?

■ Podczas tegorocznej rekrutacji, pomimo zaostrzonych kryteriów, na studia na UJ zgłosiło się więcej kandydatów niż w latach
poprzednich. To dla nas bardzo optymistyczna prognoza, zwłaszcza w obliczu utrzymującego się niżu demograficznego oraz dużej
konkurencyjności wśród polskich uczelni. Oznacza to, że nadal
jesteśmy przez młodych ludzi rozpoznawalni i dobrze oceniani.
W kwestii wyboru kierunków nie było żadnych sensacyjnych
zmian. Największą popularnością, podobnie jak w latach ubiegłych,
cieszyły się prawo, medycyna, stomatologia i filologie.
□ Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wydzieliło 100 tysięcy złotych na budżet partycypacyjny, w ramach
którego studenci i doktoranci do 31 października 2018 mogą
zgłaszać swoje projekty inwestycyjne. To ciekawa inicjatywa...
■ Projekty mogą dotyczyć, na przykład, polepszenia infrastruktury uczelni, warunków socjalnych, zdrowia czy integracji. Przy
czym koszt pojedynczego przedsięwzięcia nie może przekroczyć
50 tysięcy złotych.
Najciekawsze pomysły studenci wybiorą na przełomie roku
2018 i 2019.
□ Czy dla studentów spoza Collegium Medicum także pojawi
się taka możliwość?
■ Na razie chcemy sprawdzić na mniejszej grupie studentów, czy
taka inicjatywa będzie się cieszyć powodzeniem.

Anna Wojanr

□ Inauguracja roku akademickiego to szczególny moment,
odpowiedni na podsumowania i nagrody dla najlepszych,
najbardziej zasłużonych dla nauki uczonych. W tym roku
podczas inauguracji uhonorowani przez Pana zostają nie tylko
profesorowie, ale także młodzi naukowcy...

■ Sytuacja jest wyjątkowa. Po raz pierwszy w historii Uniwersytetu dwóch naszych młodych naukowców, i to z wydziałów
humanistycznych, dostało bardzo prestiżowe granty Europejskiej
Rady ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC).
Jest to powód do wielkiej radości. Cały czas dokładamy starań,
by w europejskiej przestrzeni badawczej Uniwersytet był bardziej
rozpoznawalny. Do tej pory jednak nie mieliśmy jeszcze grantu
ERC. Obecnie mamy już dwa. Zdobyli je dr Tomasz Żuradzki
z Wydziału Filozoficznego UJ i dr Michał Németh z Wydziału
Filologicznego UJ. Na pięcioletnie badania w ramach programu „Horyzont 2020” obaj młodzi naukowcy otrzymali blisko
3 miliony euro.
Podczas inauguracji zawsze podsumowujemy też osiągnięcia
naukowe doświadczonej kadry, honorując najlepszych badaczy
Laurem Jagiellońskim. W tym roku tę szczególną nagrodę rektora
otrzymują: prof. Tomasz Guzik – w dziedzinie nauk medycznych, oraz prof. Jerzy Jurkiewicz – w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych.
□ Czego życzyć Panu Rektorowi na nadchodzący rok akademicki?
■ Odwagi zmian! Wiadomo przecież, jak wiele rzeczy w myśl
starej ustawy funkcjonuje źle, dlatego nie bójmy się i zmieńmy
to. Wierzę, że nie zginiemy w lawinie jałowych sporów, bo to
byłoby najgorsze.
Teraz naprawdę może nam się udać wypracowanie modelu
uniwersytetu europejskiego na miarę XXI wieku.
□ Tego w takim razie życzę i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Absolwenci programu International Relations and Area Studies (IRAS),
ALMAStudiów
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realizowanego na Wydziale
i Politycznych
11UJ;
Collegium Maius, 4 lipca 2018

LAUREACI NAGRODY „LAUR JAGIELLOŃSKI”
„Hypertension” oraz „Circulation Research”. 23 spośród jego
publikacji, w których pełnił rolę
wiodącego autora, były cytowane ponad 100 razy, z czego
najważniejszą pracę cytowaną
ponad 750 razy. Był prezesem
Polskiego Towarzystwa Badań
nad Miażdżycą oraz Towarzystwa Internistów Polskich. Jest
członkiem Rady FNP kadencji
2016–2020. Od 2018 roku pełni
funkcję redaktora naczelnego
czasopisma „Cardiovascular
Prof. Tomasz Guzik Research”, wydawanego przez
Europejskie Towarzystwo Karrofesor Tomasz Guzik, specjalista diologiczne. W 2010 otrzymał Nagrodę
z zakresu chorób wewnętrznych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za bai alergologii, jest światowym autoryte- dania dotyczące roli limfocytów T w potem w obszarze badań nad nadciśnieniem wstawaniu nadciśnienia tętniczego krwi,
tętniczym i układem krążenia. Osiąg- związanego z dysfunkcją śródbłonka
nięcia naukowe prof. Tomasza Guzika naczyniowego, oraz Nagrodę Polskiej
obejmują, między innymi, cykl prac Akademii Umiejętności im. Tadeusza
oryginalnych i poglądowych, które doty- Browicza za oryginalne i nowatorskie
czą badań nad podłożem molekularnym badania nad mechanizmami stresu oksydysfunkcji naczyniowej oraz chorób ser- dacyjnego w naczyniach krwionośnych
cowo-naczyniowych, głównie w kontek- w chorobie niedokrwiennej serca.
ście patogenezy oraz potencjalnych prób
rofesor Jerzy Jurkiewicz jest fizyinterwencji terapeutycznej. Profesor
kiem teoretykiem o niekwestionoGuzik prowadził badania w modelach wanym, światowym dorobku naukowym.
podstawowych nadciśnienia tętniczego W latach 2009–2012 pełnił funkcję
i miażdżycy oraz badania kliniczne pro- dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii
wadzone u chorych z tymi schorzeniami. i Informatyki Stosowanej UJ. Był rówPozwoliły one na zidentyfikowanie wielu nież wieloletnim kierownikiem Zakładu
nowych, dotychczas nieznanych, celów Teorii Układów Złożonych oraz Centrum
terapeutycznych w tych stanach.
Układów Złożonych im. Marka Kaca na
Jest kierownikiem Katedry i Kliniki WFAIS UJ. Główny temat badań proChorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi fesora stanowią zagadnienia związane
UJ CM oraz ordynatorem I Oddziału z kwantową teorią grawitacji. Jest współChorób Wewnętrznych i Alergologii twórcą, jednego z najskuteczniejszych
w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa w tej dziedzinie, modelu kauzalnych
Dietla w Krakowie. Autor ponad 150 pu- dynamicznych triangulacji. Innymi
blikacji naukowych w prestiżowych cza- zagadnieniami badawczymi w pracach
sopismach, między innymi, „Journal of profesora są te związane z teorią macieExperimental Medicine”, „Circulation”, rzy przypadkowych i ich zastosowaniami
„European Heart Journal”, „Journal of w układach złożonych, takich jak ekonothe American College of Cardiology”, fizyka. Profesor Jerzy Jurkiewicz kieruje

Fot. Archiwum redakcji „Alma Mater”

Laureaci Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Laur Jagielloński” za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe: prof.
Tomasz Guzik – w dziedzinie nauk medycznych, oraz prof. Jerzy Jurkiewicz – w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
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Prof. Jerzy Jurkiewicz

grupą młodych naukowców i doktorantów, specjalizujących się w badaniach
modelu kauzalnych dynamicznych
triangulacji oraz kwantowej kosmologii
w międzynarodowej współpracy naukowej. Dzięki prowadzeniu grantów finansowanych przez Narodowe Centrum
Nauki i Fundację na rzecz Nauki Polskiej
laureat wyposażył pracownię obliczeń
numerycznych „Shiva” na WFAIS UJ
i zbudował klaster komputerowy, pozwalający na prowadzenie badań numerycznych w dziedzinie kwantowej grawitacji.
Kierował także grupami badawczymi
Uniwersytetu Jagiellońskiego w dwóch
międzynarodowych sieciach: EuroGrid
i ENRAGE. W latach 2005–2009 był
koordynatorem projektu typu „Transfer
of Knowledge”, finansowanego przez
Unię Europejską. Jest współautorem
około 130 publikacji w najbardziej
prestiżowych czasopismach, między
innymi, „Physical Review Letters”,
„Physical Review D”, „Physics Letters
B”, „Nuclear Physics B”.

Red.

PRESTIŻOWE GRANTY ERC
października 2018 dyplomy gratulacyjne z rąk rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka otrzymują dr Michał Németh
z Wydziału Filologicznego oraz dr Tomasz
Żuradzki z Wydziału Filozoficznego,
laureaci prestiżowych grantów European

Research Council – ERC, przyznawanych
przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych na realizację pionierskich, interdyscyplinarnych projektów, cechujących się
wysokim stopniem ryzyka naukowego
i prowadzących do ważnych odkryć i prze-

Archiwum Michała Németha

Doktor Michał Németh z Zakładu Filologii Węgierskiej UJ, we współpracy
z naukowcami z Uniwersytetu w Uppsali
w Szwecji, zrealizuje projekt (Re)construc-ting a Bible. A New Approach to
Unedited Biblical Manuscripts as Sources
for the Early History of the Karaim Language. Badania będą poświęcone spuściźnie piśmienniczej Karaimów, jednej
z czterech uznanych prawnie mniejszości
etnicznych w Polsce. W ramach projektu
powstanie cyfrowe wydanie całej Biblii
w trzech dialektach karaimskich, opartej
na nieedytowanych tekstach utrwalonych
pismem hebrajskim.

łomowych wyników badań. Na pięcioletnie badania w ramach programu „Horyzont
2020” młodzi naukowcy otrzymali prawie
trzy miliony euro. W tym roku w Polsce
przyznano jedynie cztery takie stypendia.

Red.
Doktor Tomasz Żuradzki
realizuje projekt Deep
Uncertainties in Bioethics:
Genetic Research, Preventive Medicine, Reproductive Decisions, dotyczący
wszechobecnej niepewności, która rzadko jest brana
pod uwagę w rozważaniach etycznych. W szczególności celem projektu
jest reinterpretacja osądów
etycznych na temat najnowszych postępów w biomedycynie.

Archiwum Tomasza Żuradzkiego
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ierownik Katedry i Kliniki Urologii
UJ CM prof. Piotr Chłosta otrzymał
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Semmelweisa w Budapeszcie. Uroczyste
wręczenie dyplomu odbędzie się 16 listopada 2018.
Profesor Chłosta jest przewodniczącym
Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W latach 2002–2014
był delegatem Towarzystwa do Europejskiej Rady Urologii (European Board
of Urology). Należy do rad naukowych
krajowych i zagranicznych czasopism
recenzowanych oraz towarzystw naukowych, między innymi European Asso-

ciation of Urology (EAU), Association of
Academic European Urologists (AAEU),
Laparoscopy Working Group of European
Section Uro-Technology (ESUT), American Urological Association (AUA), a od
2014 roku Royal College of Surgeons
(FRCS[Glasg]). Jest także honorowym
członkiem Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz New
York Section of American Urological Association. Laureat Distinguished Service
Award przyznanej przez Europejską Radę
Urologii (EBU) w roku 2014.
Jest autorem lub współautorem ponad
250 prac naukowych opublikowanych

echodnia.eu

DOKTORAT HONORIS CAUSA
DLA PROFESORA PIOTRA CHŁOSTY

w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych oraz kilkunastu
rozdziałów w książkach. Jest współredaktorem i współautorem pierwszego
w Polsce Atlasu laparoskopii urologicznej.
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29 maja prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn oraz rektor
ekwadorskiego Narodowego Uniwersytetu w Chimborazo
prof. Nicolay Samaniego Erazo podpisali umowę bilateralną, dotyczą prowadzenia wspólnych badań, kształcenia kadr
dydaktycznych oraz wzajemnej wymiany studentów i pracowników naukowych. Spotkanie odbyło się w Sali Senackiej
Collegium Novum UJ. W skład delegacji ekwadorskiej weszli
także, między innymi, prorektor prof. Lexinton Cepeda oraz
dziekan Wydziału Inżynierii prof. Patrico Villacrés Cevallos.
Ze strony UJ w spotkaniu uczestniczyli również prodziekan
Wydziału Biologii dr hab. Anna Pecio oraz prodziekan Wydziału Geografii i Geologii dr hab. Marta Oszczypko-Clowes

11 czerwca na Uniwersytecie Jagiellońskim gościł ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Polsce Gul Hussain Ahmadi.
W Collegium Novum dyplomatę gościł rektor UJ prof. Wojciech Nowak. W spotkaniu uczestniczyli także:
pierwszy sekretarz Ambasady Afganistanu w RP Mohammad Salim Zabardast oraz pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji
i dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ prof. Adam Jelonek

26 czerwca gościła na Uniwersytecie Jagiellońskim delegacja
z Uniwersytetu Minzu w Pekinie, której przewodniczyła wiceprezydent ds. międzynarodowych i akademickich prof. Song Min.
Towarzyszyli jej przedstawiciele wybranych jednostek naukowo-dydaktycznych oraz biura ds. współpracy międzynarodowej
chińskiej uczelni. UJ reprezentowali pełnomocnik rektora UJ ds.
internacjonalizacji prof. Adam Jelonek oraz przedstawiciele następujących jednostek: Wydziału Geografii i Geologii, Wydziału
Chemii, Instytutu Nauk o Środowisku, Instytutu Ekonomii, Finansów
i Zarządzania, Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji, Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Instytutu Konfucjusza w Krakowie oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, a także Działu
Współpracy Międzynarodowej

14

ALMA MATER nr 202

Fot. Adam Koprowski

NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM GOŚCILI

29 czerwca rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz
dyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ) prof. Wiktor Matwiejew podpisali umowę o współpracy, dotyczącą budowy i eksploatacji
Laboratorium Badań Strukturalnych Makromolekuł i Nowych Materiałów w Narodowym Centrum
Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.
Spotkanie odbyło się w Sali Senackiej Collegium
Novum UJ. Ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego
w spotkaniu wzięli także udział dziekan Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof.
Ewa Gudowska-Nowak oraz dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS prof. Marek Stankiewicz. Zjednoczony
Instytut Badań Jądrowych reprezentowali również:
wicedyrektor prof. Michaił Itkis, starosta Grupy
Polskiej w ZIBJ dr Władysław Chmielowski oraz
przedstawiciel rządu RP w Komitecie Pełnomocnych Przedstawicieli ZIBJ prof. Michael Waligórski

Fot. Adam Koprowski

3 lipca w Collegium Maius odbyło się spotkanie Rady Programowej
Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Instytut
Konfucjusza” w Krakowie z udziałem delegacji z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych Chin. W jego trakcie rektor UJ prof. Wojciech
Nowak oraz prorektor PUJO prof. Yan Guohua podpisali dwie umowy:
w sprawie rozwoju Instytutu Konfucjusza w Krakowie oraz o ustanowieniu wspólnego programu studiów magisterskich dla kierunku europeistyka. Ze strony UJ w zebraniu udział wzięli także: pełnomocnik rektora ds.
internacjonalizacji prof. Adam Jelonek, dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych prof. Zdzisław Mach, dyrektor Centrum
Języka i Kultury Polskiej w Świecie dr hab. Waldemar Martyniuk oraz
dyrektor Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ „Instytut Konfucjusza”
w Krakowie dr Małgorzata Osińska. Pekińską uczelnię reprezentowali:
prorektor prof. Yan Guohua, dyrektor ds. Instytutów Konfucjusza prof.
Zhang Xiaohui oraz dyrektor Katedry Polonistyki Wydziału Języków
i Kultur Europejskich dr Li Yinan

2 lipca na Uniwersytecie Jagiellońskim gościła delegacja z Uniwersytetu Palackiego
w Ołomuńcu. Spotkanie odbyło się w Collegium Maius, z udziałem ze strony UJ, między innymi, prorektorów prof. Stanisława
Kistryna i prof. Doroty Malec, pełnomocnika rektora ds. internacjonalizacji prof.
Adama Jelonka oraz pełnomocnika rektora ds. inicjatyw proinnowacyjnych dr. hab.
Andrzeja Adamskiego. Uczelnię z Czech
reprezentowali: rektor prof. Jaroslav Miller,
prorektor ds. współpracy międzynarodowej
doc. Martin Kudláček, dziekan Wydziału
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych doc. Martin
Kubala oraz prodziekan Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych doc. Pavlína Flajšarová. Głównym celem wizyty
było nawiązanie bilateralnej współpracy
i wymiana doświadczeń w zakresie badań
naukowych i dydaktyki
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Fot. Adam Koprowski

4 lipca w Collegium Novum odbyło się spotkanie z przedstawicielami Korea University: dziekan Graduate School Sang
Ho Lim oraz kierownikiem programów studiów zagranicznych Seung Hyun Yang. UJ reprezentowali: prorektor prof.
Dorota Malec, pełnomocnik rektora ds. internacjonalizacji
prof. Adam Jelonek, prodziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. Jolanta Jura, prodziekan Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. Franciszek
Krok oraz prodziekan Wydziału Chemii prof. Wojciech Macyk. Głównym tematem spotkania było rozszerzenie współpracy w ramach podpisanego w ubiegłym roku przez obie
uczelnie porozumienia Memorandum of Understanding

13 września na Uniwersytecie Jagiellońskim gościł konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Tomáš
Kašaj. Dyplomatę przyjął w Collegium Novum rektor
UJ prof. Wojciech Nowak. Była to pierwsza wizyta Tomáša Kašaja na Uniwersytecie Jagiellońskim po objęciu przez niego urzędu konsula generalnego 2 sierpnia bieżącego roku. Wcześniej, w latach 2011–2015,
pełnił funkcję zastępcy konsula generalnego w Krakowie
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5 lipca w Collegium Maius odbyło się spotkanie delegacji z uniwersytetów
w Lublanie, w Nowym Sadzie oraz Sarajewie z przedstawicielami władz
rektorskich Uniwersytetu Jegiellońskiego, dotyczące rozwoju współpracy
międzyuczelnianej. Gości powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Obecni byli również: prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik rektora
UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek oraz pełnomocnik rektora UJ
ds. inicjatyw proinnowacyjnych prof. Andrzej Adamski. Delegacjom z uczelni
bałkańskich przewodniczyli: rektor Uniwersytetu w Lublanie prof. Igor Papič, rektor Uniwersytetu w Nowym Sadzie prof. Dušan Nikolić oraz prorektor
Uniwersytetu w Sarajewie prof. Aleksandra Nikolić

a podejmowanie działań w Polsce
i Stanach Zjednoczonych na rzecz budowy dobrych relacji polsko-żydowskich
na trwałych fundamentach demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, za
promowanie studiów nad historią i kulturą
Żydów polskich na arenie międzynarodowej, a także za działania na rzecz
rozwoju studiów judaistycznych w Polsce, a w szczególności na Uniwersytecie
Jagiellońskim – znany z filantropijnej
działalności w Polsce, Izraelu i Stanach
Zjednoczonych Tad Taube otrzymał tytuł
doktora honoris causa UJ. Uroczystość
wręczenia tego najwyższego uniwersyteckiego wyróżnienia, której przewodniczył
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, odbyła
się 12 czerwca 2018 w auli Collegium
Maius, podczas zwołanego specjalnie na
tę okazję posiedzenia Senatu UJ. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta, prorektorzy Uczelni i reprezentanci
wszystkich jej wydziałów, a także recenzenci w postępowaniu o nadanie Tadowi
Taubemu doktoratu honorowego: prof.
Barbara Engelking z Polskiej Akademii
Nauk, prof. Antoni Sułek z Uniwersytetu
Warszawskiego oraz prof. Marcin Wodziński z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Nie zabrakło także naczelnego rabina
Polski Michaela Schudricha, przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej
w Krakowie Tadeusza Jakubowicza,
przewodniczącego Polskiego Komitetu
ds. UNESCO prof. Jacka Purchli, rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach
1999–2005 prof. Franciszka Ziejki, jak
również małżonki Tada Taubego oraz
rodziny, przyjaciół i jego najbliższych
współpracowników.
Podczas swojego wystąpienia rektor
poinformował, że z wnioskiem o nadanie

PERSONAE

TAD TAUBE – DOKTOREM HONORIS CAUSA UJ
Z

Moment wręczenia Tadowi Taubemu okolicznościowego dyplomu
przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka

Fot. Anna Wojnar

tego prestiżowego wyróżnienia bohaterowi uroczystości wystąpili profesorowie
Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ, a decyzję o jego przyznaniu podjął Senat UJ 25 kwietnia 2018.
– Nadawany dzisiaj Panu tytuł doktora
honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wyrazem naszej wdzięczności
przede wszystkim za to, co uczynił Pan dla
rozwoju studiów nad dziejami stosunków
polsko-żydowskich, za hojność, która
umożliwiła aktywność wielu uczonych,
popularyzatorów, działaczy kultury, rozwinięcie badań nad przeszłością polskich
Żydów, a także pozwoliła na odnowienie
zniszczonego przez nazistów życia żydowskiego w Polsce. Dziękując za wszystkie
minione dokonania, wierzymy, znając
Pańską energię i zaangażowanie, że
przyszłość przyniesie dalsze ich znaczne
pomnożenie – mówił wygłaszający lauda-

cję prof. Adam Kaźmierczyk z Instytutu
Judaistyki Wydziału Historycznego UJ.
Po odczytaniu przez dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ prof. Zdzisława Macha
łacińskiego tekstu dyplomu rektor UJ
prof. Wojciech Nowak wręczył Tadowi
Taubemu okolicznościowy dyplom i złożył gratulacje, do których przyłączyli się
prorektorzy, laudator oraz przedstawiciele
Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.
– Nie ma słów, które mogłyby opisać, jak
wiele znaczy dla mnie to, że mogę podążyć
śladami mojego ojca w kraju, który tak kochał. Na uniwersytecie, który dał mu szansę
osiągnięcia sukcesu zarówno w Polsce, jak
i w Stanach Zjednoczonych, stanąć w tej
samej sali, w której i on w 1928 roku odbierał
swój dyplom doktora prawa. Tytuł doktora
honoris causa UJ traktuję jako wielkie wyróżnienie i jestem zaszczycony oraz wdzięczny Uniwersytetowi Jagiellońskiemu za ten
wyraz uznania – powiedział Tad Taube.
Oficjalną część uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie goście zgromadzili
się w Stubie Communis, gdzie nowemu
doktorowi honorowemu UJ składano gratulacje i najlepsze życzenia.

Rita Pagacz-Moczarska
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MISTRZ
FILANTROPIJNEJ DZIAŁALNOŚCI
ad Taube urodził się w 1931 roku
w Krakowie, skąd pochodziła jego
matka. Wychował się w Toruniu i Warszawie, jako chłopiec trafił w 1939 roku do
Stanów Zjednoczonych, gdzie wcześniej,
tuż przed wojną, przenieśli się jego rodzice. Dzięki temu on sam i jego najbliżsi
uniknęli okropności Shoah, które dotknęły
większość społeczności polskich Żydów,
w tym również część jego rodziny. Jeszcze
w czasie drugiej wojny światowej przeniósł się wraz z rodzicami do Kalifornii,
z którą do dziś jest związany.
Ukończył znany uniwersytet amerykański Stanford University, służył
również w lotnictwie Stanów Zjednoczonych, a później odniósł wiele sukcesów
biznesowych, zwłaszcza w handlu nieruchomościami. Znaczny majątek, który
zgromadził, posłużył mu do realizowania
jego pasji – działalności charytatywnej.
Można powiedzieć, że postępował zgodnie
z wielowiekową tradycją społeczności
żydowskiej, dla której cedaka – dobroczynność, jest jednym z najważniejszych
obowiązków religijnych.
Od wielu lat Tad Taube wspiera różne
organizacje charytatywne, instytucje naukowe, organizacje kulturalne i religijne
w Kalifornii (rejon Zatoki San Francisco),
Izraelu, jak również w Polsce. Przez lata
Fundacja Koret, którą kierował od 1982
do 2014 roku, jak również założona przez
niego Fundacja Rodziny Taube i Taube
Foundation for Jewish Life and Culture
(razem określane jako Taube Philantro-

W auli Collegium Maius
18 się rodzina,
zgromadziła
przyjaciele i współpracownicy
Tada Taubego
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T

Łaciński tekst dyplomu odczytał dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
prof. Zdzisław Mach

phies) skupiały się na innowacyjnych
działaniach z obszaru kultu, edukacji,
wspieraniu społeczności żydowskiej
w tych trzech głównych miejscach – regionach geograficznych. Tad Taube wspierał
również wiele instytucji naukowych,
organizacji, stowarzyszeń niekoniecznie
związanych ze społecznością żydowską
(jak opera w San Francisco czy muzea).
Zasiadał też w radach nadzorczych i powierniczych uniwersytetów San Francisco,
Notre Dame de Namur, Uniwersytetu
Hebrajskiego w Jerozolimie. Przez lata
wsparł Uniwersytet Standforda kwotami
przeznaczonymi na różne cele, wśród

nich budowę stadionu futbolowego, tenisowego, powstanie centrum studiów
żydowskich noszącego imię jego rodziny, a także grant dla Instytutu Hoovera,
który, co warto podkreślić, przechowuje
największą kolekcję polskich archiwaliów,
przekazaną przez polski rząd na uchodźstwie. Tad Taube odegrał ogromną rolę
przy przekazaniu Polsce mikrofilmów tej
cennej kolekcji. Od początków XXI wieku
coraz aktywniej działał na rzecz Polski,
a szczególną rolę odegrał powstały w 2003
roku program Jewish Heritage Initiative in
Poland (Inicjatywa na rzecz Dziedzictwa
Żydowskiego w Polsce). Jego rezultatem
było ufundowanie ponad 300 grantów.
Inicjatywa zajmuje się sponsorowaniem
programów z zakresu genealogii, szkoleń
dla młodzieży i dorosłych, stypendiów
związanych z dziedzictwem żydowskim
w Polsce. W 2008 roku ufundował Nagrodę im. Ireny Sendlerowej, której laureatami byli krakowianie: Janusz Makuch,
red. Stefan Wilkanowicz, a w roku 2012
badaczka z UJ dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs.
Tad Taube odegrał ważną rolę w trakcie
powstawania Muzeum Historii Żydów Pol-

pomogła sfinansować konferencje naukowe, a wśród nich
międzynarodową konferencję
w Krakowie poświęconą Salo
W. Baronowi – prekursorowi
amerykańskiej judaistyki,
współorganizowaną przez
Instytut Judaistyki, a także
wykłady czy publikacje pracowników i absolwentów UJ.
Tad Taube otrzymał za swą Tad Taube przyjmuje gratulacje od prof. Zdzisława Macha
filantropijną działalność wiele
innych nagród, wyróżnień
i odznaczeń, wśród których
warto wymienić prestiżową
nagrodę Scopus przyznaną
przez Uniwersytet Hebrajski
w Jerozolimie, medal za zasługi dla Uniwersytetu Stanford
czy doktorat honorowy od
Pacific Graduate School of
Psychology. W Polsce, oprócz
wcześniej wspomnianych,
otrzymał Krzyż Komandorski
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2015
roku z rąk prezydenta RP Tad Taube i wygłaszający laudację prof. Adam Kaźmierczyk
Bronisława Komorowskiego
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W 2007 roku
został konsulem honorowym
RP w San Francisco i nadal
pełni tę zaszczytną funkcję,
będąc aktywnym propagatorem kultury polskiej w USA.
To tylko część filantropijnej
działalności Tada Taubego,
której zwłaszcza w ostatnich
dekadach poświęcił wiele
swojego czasu, energii i środków finansowych. Jak zwrócił
uwagę jeden z recenzentów,
działalność filantropijna sta- Tad Taube – doktor honoris causa UJ; Collegium Maius,
12 czerwca 2018
ła się jego znakiem rozpoznawczym. Co więcej, jego zdaniem nia o historii Żydów polskich, jak sam
działalność fundacji związanych z Tadem mówił, dążeniem jego jest i było, aby
Taube wyróżnia się (i wyróżniała) na o polskich Żydach nie myślano wyłącznie
tle innych fundacji. Taube bowiem sa- w kontekście Holokaustu, a raczej bogatej
modzielnie określa dalekie strategiczne kultury, jaką stworzyła w ciągu tysiącletcele, „ambitne, często nieosiągalne nawet niego pobytu ta dynamiczna społeczność.
dla największych fundacji, a następnie Przywracanie pamięci o polskich Żydach
prowadzi szeroką działalność publiczną, ma także służyć lepszemu wzajemnemu
negocjacje i poszukiwania współpracow- poznaniu, zmniejszeniu uprzedzeń i liników i koalicjantów, wspólnie dążących kwidacji, a przynajmniej uodpornieniu na
do wielkich społecznych celów”. Takim pokutujące wciąż stereotypy [...].
projektem było choćby Muzeum Historii
Adam Kaźmierczyk
Żydów Polskich POLIN. Jednym z celów
Fragment laudacji
jego działań jest również zmiana myśleFot. Anna Wojnar

skich POLIN, nie tylko jako jeden z dwóch
głównych darczyńców, ale również jako
członek Rady Muzeum, inicjator prowadzonych przez nie programów edukacyjnych
i akademickich. Między innymi dzięki
jego aktywności tę wspaniałą inicjatywę
wspomogło wielu polskich i zagranicznych fundatorów (obok państwa polskiego
i miasta Warszawy). A warto przypomnieć,
że Muzeum POLIN zostało uznane za Europejskie Muzeum Roku 2016.
Ukończenie budowy samego Muzeum
i otwarcie jego stałej wystawy nie przerwało
wsparcia ze strony Tada Taubego. Nadal
jest aktywnie zaangażowany w działalność
Muzeum, przede wszystkim jako inicjator
i główny sponsor programu GEOP (Global
Education Outreach Program) – największego projektu naukowo-dydaktycznego
w Polsce i Europie Środkowej, którego
celem jest integracja i rozwój studiów
żydowskich w regionie. Program oferuje
stypendia, wspiera projekty wydawnicze,
organizację konferencji, warsztatów naukowych, seminariów. Muzeum POLIN jest
tylko jedną z wielu instytucji wspieranych
przez niego w Polsce. Tad Taube jest również twórcą Działu Genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
– zasłużonej instytucji genealogicznej i naukowej. Przy jego wydatnej pomocy ŻIH
podjął się także publikacji całego Archiwum Ringelbluma. Inną jednostką naukową
wspieraną przez niego jest obecna Katedra
Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego,
która nosi jego imię. Również miejsce jego
urodzenia – Kraków – od wielu lat jest
polem działalności filantropijnej: aktywnie wspiera Żydowskie Muzeum Galicja,
Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC)
oraz znany w całej Polsce Festiwal Kultury
Żydowskiej. Za te działania organizatorzy
Festiwalu przyznali mu w 2009 roku nagrodę za wieloletnie wsparcie, a w roku 2015
otrzymał tytuł Złotego Donatora w konkursie Mecenas Kultury Krakowa.
Beneficjentem różnych programów
sponsorowanych przez Taube Philantropies są również jednostki UJ oraz pracownicy i studenci naszego Uniwersytetu.
Wspiera, między innymi, Centrum Badań
Holokaustu, wymianę studencką Wydziału Prawa i Administracji, jak również
kontakty międzynarodowe, a szczególnie wizyty zagranicznych profesorów
na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym
w Instytucie Judaistyki, oraz promuje
Instytut Judaistyki w świecie w ramach
publikacji Fundacji („Gazeta”). Fundacja
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WIERNA SWOIM PASJOM
rofesor Ewa Nowińska, specjalistka
z zakresu prawa prasowego oraz prawa nieuczciwej konkurencji, obchodziła
15 czerwca 2018 jubileusz 45-lecia pracy
naukowej. Uroczystość, na którą licznie
przybyli współpracownicy, uczniowie,
rodzina i przyjaciele Pani Profesor, odbyła
się w auli Collegium Maius, a poprowadził
ją wieloletni współpracownik jubilatki
prof. Ryszard Markiewicz. Podziękowania za dotychczasową współpracę oraz
jubileuszowe gratulacje i życzenia złożyli
prof. Ewie Nowińskiej, między innymi,
prorektor UJ prof. Dorota Malec, dziekan
Wydziału Prawa i Administracji UJ prof.
Jerzy Pisuliński, były dziekan Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ prof. Jacek Ostaszewski oraz prezes
Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak.
Uczniowie wręczyli bohaterce spotkania
księgę pamiątkową zatytułowaną Qui bene
dubitat, bene sciet.
Profesor Ewa Nowińska swoją działalność naukowo-dydaktyczną związała
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tu ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji, poświęcając pracę magisterską
umowie licencyjnej. W 1972 roku była
pierwszą osobą zatrudnioną w powstającym wówczas na Uniwersytecie Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości
i Ochrony Własności Intelektualnej. To tu
później spotkała się ze swoimi mistrzami –
profesorami Stefanem Grzybowskim,
Franciszkiem Studnickim, Andrzejem
Kopffem, Jerzym Serdą i Januszem Szwają. Do zespołu sukcesywnie dołączali
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Uroczystość jubileuszowa prof. Ewy Nowińskiej odbyła się 15 czerwca 2018 w auli Collegium Maius

także: Elżbieta Traple, Janusz Barta, Ryszard Markiewicz i Michał du Vall. Pracę
doktorską zatytułowaną Wywłaszczenie
patentu w prawie polskim Ewa Nowińska
przygotowywała pod kierunkiem prof.
Janusza Szwai. Pracę habilitacyjną, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia
cywilnoprawne, obroniła w 1997 roku.
Tytuł profesora otrzymała w 2008 roku,
na podstawie monografii zatytułowanej
Wolność wypowiedzi prasowej.
Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości z czasem zmienił nazwę na Instytut
Prawa Własności Intelektualnej, stając się
wiodącym ośrodkiem badań nad prawami
do dóbr niematerialnych w Polsce. Instytut

został włączony w struktury Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej,
a w 2012 roku stał się Katedrą Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa
i Administracji UJ. Przez te wszystkie
lata prof. Ewa Nowińska łączyła pracę
naukową z dydaktyką i pracą organizacyjną na rzecz Uniwersytetu. Prowadzi
seminaria i wykłady z prawa konkurencji,
prawa własności przemysłowej, prawa
autorskiego, prawa prasowego i prawa
cywilnego. Wypromowała kilkuset licencjatów i magistrów oraz ośmiu doktorów.
Była recenzentką kilkunastu prac habilitacyjnych i doktorskich. Pełniła i pełni
również wiele funkcji administracyjnych:
była prodziekanem ds. ogólnych Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
kierownikiem Katedry Prawa Mediów
i Reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz dyrektorem
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej. Od lat kieruje Podyplomowym
Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego, prowadzonym przez
Katedrę Prawa Własności Intelektualnej
WPiA UJ.
Głównym obszarem zainteresowań
badawczych prof. Ewy Nowińskiej jest
problematyka nieuczciwej konkurencji,
w szczególności reklamy. Wspólnie z prof.
Michałem du Vallem napisała Komentarz
Prof. Ewa Nowińska
przyjęła gratulacje
m.in. od prezes Urzędu Patentowego
dr Alicji Adamczak
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do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Praca obejmuje zagadnienia
stanowiące przedmiot regulacji przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, ale również omówione
w niej zostały inne krajowe akty prawne
związane z tym zagadnieniem, w tym
ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym, a także normy
prawa międzynarodowego i wspólnotowego. Ponadto autorzy przedstawili funkcjonujące w wybranych krajach systemy
prawnej ochrony uczestników rynku przed
nieuczciwą konkurencją.
Profesor Ewa Nowińska zajmuje się
również problematyką własności przemysłowej. Opracowała, wspólnie z prof.
Michałem du Vallem i prof. Urszulą
Promińską, książkę zatytułowaną Prawo
własności przemysłowej, a także wybór ak-

badawczy wpisuje się
także następna publikacja jubilatki, napisana
wspólnie z prof. Urszulą
Promińską i prof. Krystyną Szczepanowską-Kozłowską, pod tytułem Własność przemysłowa i jej ochrona.
Kolejną dziedziną
naukową, którą zajęła
się prof. Ewa Nowińska, jest prawo prasowe.
Efektem prac zespołu
pracowników Instytutu
Prawa Własności In- Podczas spotkania uczniowie wręczyli prof. Ewie Nowińskiej księgę pamiątkową
telektualnej w tym za- zatytułowaną Qui bene dubitat, bene sciet
kresie było opracowanie zatytułowane sądowej i kwestie związane z dziennikarPrawo mediów, w którym prof. Nowińska skim śledztwem i prowokacją. Profesor
omówiła procedury rejestracyjne dzien- Ewa Nowińska zajmuje się także prawem
autorskim, współtworzyła pracę zbiorową
zatytułowaną Polskie prawo własności
intelektualnej. Prawo autorskie, prawo
wynalazcze, prawo znaków towarowych.
Pracę naukową i dydaktyczną prof.
Nowińska łączy z praktyką prawniczą. Od
15 lat prowadzi kancelarię, zajmującą się
prawem gospodarczym, prasowym i konkurencji. Jest sędzią arbitrażowym w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie
Gospodarczej, w Sądzie Polubownym
ds. Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki oraz w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego. Należy
do Międzynarodowego Stowarzyszenia
Prawa Konkurencji oraz jest członkiem
założycielem Polskiego Towarzystwa
Naukowego Prawa Prasowego. Zasiadała
w Radzie Programowej Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz w Radzie
Nadzorczej Radia Kraków. Do roku 2016
Prof. Ryszard Markiewicz i prof. Ewa Nowińska
była członkiem Rady Nadzorczej Telewitów prawnych z tej dziedziny: Prawo wła- ników i czasopism, strukturę wewnętrzną zji Polskiej. Warto również wspomnieć,
sności przemysłowej. Wzory przemysłowe, redakcji i reklamę prasową. Ponadto, we że w latach 90. ubiegłego wieku prof.
znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, współpracy z Marią du Vall, opracowała Ewa Nowińska uczestniczyła w procesie
topografie układów scalonych. W ten nurt zagadnienia prasowej sprawozdawczości harmonizacji prawa polskiego z prawem
Unii Europejskiej. W szczególności była
zaangażowana w prace legislacyjne obejmujące prawo antymonopolowe, prawo
własności przemysłowej, prawo mediów,
prawo konkurencji i prawo konsumenckie.
Za swoją wieloletnią i wszechstronną działalność otrzymała Medal Komisji Edukacji
Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz
medal „Zasłużony dla Wynalazczości”.
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Prof. Janusz K. Kozłowski podczas uroczystości
w auli Collegium Maius; 18 czerwca 2018

ARCHEOLOG ŚWIATOWEJ SŁAWY
ultas per gentes et multa per saecula
– to tytuł księgi pamiątkowej, którą
18 czerwca 2018 w auli Collegium Maius
wybitny polski archeolog o światowej

sławie prof. Janusz K. Kozłowski otrzymał
od swoich współpracowników, uczniów i
przyjaciół. Uroczystość zgromadziła wielu
wyjątkowych gości. Byli wśród nich pro-

rektor UJ ds. badań naukowych i funduszy
strukturalnych prof. Stanisław Kistryn,
prorektor ds. dydaktyki prof. Armen
Edigarian, dziekan Wydziału Historycz-

Fot. Anna Wojnar
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Słowa uznania i gratulacje składają prof. Januszowi K. Kozłowskiemu przedstawiciele
władz UJ: prorektorzy prof. Stanisław Kistryn, prof. Armen Edigarian oraz prodziekan
ds. studenckich Wydziału Historycznego UJ dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak
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Wydziału Historycznego prof. Jana Święcha
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nego UJ prof. Jan Święch, przedstawiciele kolegium dziekańskiego, prof.
Pál Raczky oraz prof. Zsolt Mester
z Eötvös Loránd University w Budapeszcie, przedstawiciele innych
ośrodków naukowych z całej Polski,
dyrektorzy instytutów, kierownicy
zakładów, dyrektorzy muzeów, członkowie PAU wraz z przewodniczącym
Komisji Prehistorii Karpat PAU. Nie
zabrakło także nestora krakowskiego
środowiska archeologicznego prof.
Jana Machnika z małżonką Anną
Dzieduszycką-Machnikową oraz
przyjaciół bohatera uroczystości.
Dokonania znakomitego archeologa i prehistoryka, Mistrza, wybitnego
animatora nauki i profesora honorowego UJ przypomniał w swoim
wystąpieniu prowadzący uroczystość
dyrektor Instytutu Archeologii UJ
prof. Paweł Valde-Nowak (tekst wystąpienia na s. 24–25).
– Nie ulega wątpliwości, że prof. Uczestnicy uroczystości zgromadzeni w auli Collegium Maius
Janusz K. Kozłowski jest jednym z najwybitniejszych archeologów polskich. Nie- fesorowi dr hab. Jarosław Źrałka oraz bohater uroczystości. W swoim wystąpieniu
podziękował wszystkim osobom, które na
zwykle rozległy jest zakres prowadzonych dr Radosław Palonka.
– Niech księga, którą przygotowały przestrzeni lat przyczyniły się do rozwijania
przez niego badań, obejmujących całą
epokę kamienia. Trudno znaleźć w świe- dwa zakłady naukowe Instytutu Archeolo- jego pasji badawczych. Słowa wdzięczcie archeologa, który byłby tak uznanym gii UJ, będzie wyrazem naszego głębokie- ności skierował także do organizatorów
autorytetem w zakresie wszystkich trzech go uznania dla ogromu Pańskiego dzieła uroczystości oraz osób zaangażowanych
okresów epoki kamienia: paleo-, mezo- i i wdzięczności za nie – mówił dyrektor w przygotowanie księgi pamiątkowej.
Po zakończeniu oficjalnej części
neolitu, a mówiąc obrazowo ‒ badacza, Instytutu, życząc Profesorowi dalszych
którego wiedza ogarniałaby losy ludzkości wspaniałych osiągnięć, satysfakcji z upra- uroczystości licznie zgromadzeni goście
na przestrzeni ostatnich 3 milionów lat – wiania nauki, dobrego zdrowia i wszelkiej przeszli do podziemi Collegium Maius,
gdzie w kameralnej atmosferze długo
pomyślności.
akcentował prof. Paweł Valde-Nowak.
Po odczytaniu przez prof. Valde-Nowa- jeszcze wychwalali zalety i zasługi prof.
Księgę pamiątkową, przygotowaną
przez pracowników Zakładu Archeologii ka listów gratulacyjnych skierowanych do Janusza K. Kozłowskiego.
Epoki Kamienia i Zakładu Archeologii prof. Janusza K. Kozłowskiego oraz wygłoNowego Świata IA UJ, wręczyli Pro- szeniu mów na cześć Profesora głos zabrał
Rita Pagacz-Moczarska

Gratulacje prof. Januszowi K. Kozłowskiemu składają współredaktorzy
księgi pamiątkowej, od prawej: dr hab. Krzysztof Sobczyk
oraz dr hab. Marek Nowak, profesor UJ

Prof. Janusz K. Kozłowski przyjmuje gratulacje od współredaktorów tomu:
dr. hab. Jarosława Źrałki oraz współpracujących przy redakcji książki
mgr Elżbiety Źrałki i mgr Anny Kraszewskej
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POPRZEZ KONTYNENTY I POPRZEZ WIEKI
rofesor Janusz Krzysztof Kozłowski ukończył studia archeologiczne
w Instytucie Archeologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w 1957 roku. Następnie
(do 1961 roku) studiował w Institute de Paléontologie Humaine w Paryżu. Rozprawę
doktorską obronił w 1961 na UJ, tu również
uzyskał habilitację w 1967 roku, a osiem lat
później otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W roku 1986 został doktorem
honoris causa Uniwersytetu w Bordeaux.
Pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim
rozpoczął w 1956 roku, zajmując kolejno
stanowiska asystenta, adiunkta, docenta
i w 1984 roku profesora zwyczajnego.
W 1972 roku został dyrektorem nowo
utworzonego Instytutu Archeologii UJ
i pełnił tę funkcję do roku 1978. Przez
wiele lat był kierownikiem Zakładu Archeologii Epoki Kamienia, a następnie stworzonego przez siebie Zakładu Archeologii
Nowego Świata.
Nie ulega wątpliwości, że prof. Janusz K.
Kozłowski jest jednym z najwybitniejszych
archeologów polskich. Niezwykle rozległy jest zakres prowadzonych przez niego
badań, obejmujących całą epokę kamienia.
Trudno znaleźć w świecie archeologa, który
byłby tak uznanym autorytetem w zakresie
wszystkich trzech okresów epoki kamienia:
paleo-, mezo- i neolitu, a mówiąc obrazowo
‒ badacza, którego wiedza ogarniałaby losy
ludzkości na przestrzeni ostatnich trzech
milionów lat.
W dziedzinie paleolitu szczególnie ważne
są badania Profesora i wynikające z nich
publikacje na temat wejścia Homo sapiens
na teren Europy. W tym miejscu warto wspomnieć o wykopaliskach przeprowadzonych
pod kierunkiem Profesora na Bałkanach
i w Grecji.
Inny kierunek równie pionierskich badań,
od lat prowadzonych przez prof. Janusza
K. Kozłowskiego, dotyczy początków gospodarki wytwórczej poza ośrodkiem bliskowschodnim. W ostatnim czasie prace te
zostały rozszerzone na teren wysp greckich,
co zaowocowało poszerzeniem wiedzy na
temat tamtejszego mezolitu i bardzo wczesnej neolityzacji.
Zasługą Profesora jest uporządkowanie
skomplikowanego obrazu wczesnoneoli-
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Przemawia dyrektor Instytutu Archeologii UJ prof. Paweł Valde-Nowak, obok bliski współpracownik prof.
Janusza K. Kozłowskiego prof. Stefan Karol Kozłowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

tycznej kolonizacji w Kotlinie Karpackiej
i na Bałkanach, a także zdefiniowanie
odpowiadających tym procesom zespołów polskich. Do przełomowych należy
zaliczyć prowadzone przez niego badania
nad problemem neolityzacji północnowschodniej Afryki, ze szczególnym
uwzględnieniem Egiptu. Prowadzone
w latach 1976–1989 wykopaliska w Górnym Egipcie i w oazie Fajum przyczyniły
się do nowego spojrzenia na początki
okresu predynastycznego.
Osobne miejsce w dorobku naukowym
Profesora zajmuje archeologia obu Ameryk.
Profesor jest niewątpliwie europejskim prekursorem tego rodzaju prac. Rozpoczął je już
w latach 60. ubiegłego wieku, podejmując
badania terenowe na Kubie. Sukcesy, jakie
odniósł w tej dziedzinie, przełożyły się na
możliwość stworzenia w Instytucie Archeologii UJ Zakładu Archeologii Nowego Świata. Obecnie badania w Gwatemali i Stanach
Zjednoczonych Ameryki są kontynuowane
przez uczniów Profesora. Zyskały one światowy rozgłos, co jest najlepszym dowodem
na rangę ich mistrza.
Lista publikacji Profesora jest imponująca: jest autorem, współautorem lub
redaktorem wydanych w wielu krajach 56
książek i około 500 artykułów naukowych.
Wyrazem uznania dla badań prowadzonych

przez niego jest powierzenie mu wykładów
na zasadach profesora wizytującego w wielu
instytucjach naukowych: na Uniwersytecie
w Bordeaux, w College de France, Chaire
Francqui (Belgia), Harvard University,
Kansas University i Universita di Ferrara.
Oprócz honorowych doktoratów Uniwersytetu w Bordeaux i Eötvös Loránd
University w Budapeszcie, prof. Janusz K.
Kozłowski otrzymał inne prestiżowe nagrody i wyróżnienia, między innymi nagrodę
Europa Prize – od Akademii Brytyjskiej
(1992), Laur Jagielloński w dziedzinie nauk
humanistycznych (1997), medal College
de France (2000), medal Fundacji Franqui
(Belgia 2001), Nagrodę im. Erazma Majewskiego – PAN (2006).
Profesor jest światowym autorytetem
w uprawianych dziedzinach i mistrzem
dla licznych pokoleń młodych badaczy
i studentów. Wypromował 22 doktorów
(w tym pięciu na uczelniach zagranicznych), z których część jest już dzisiaj
profesorami lub doktorami habilitowanymi. Profesor jest członkiem licznych
międzynarodowych i krajowych organizacji
naukowych: członkiem czynnym i dyrektorem Wydziału II PAU, delegatem Zarządu
PAU ds. współpracy międzynarodowej,
członkiem korespondentem Deutsches
Archaeologisches Institut, członkiem za-

mitetów redakcyjnych licznych
międzynarodowych czasopism
naukowych. Wśród najważniejszych należy wymienić,
znajdujące się na liście filadelfijskiej, francuskie „L’Anthropologie”, amerykańskie
„Geoarchaeology”, czasopisma z listy ERIH: „Diogenes”
(UNESCO, Paryż), „Acta
Archaeologica Academiae
Scientiarum Hungaricae”, „ArProf. Janusz K. Kozłowski podczas swojego wystąpienia
chaeology and Ethnology of
Eurasia” (Nowosybirsk), powołane przez pe: Prehistoric Population Dynamics and
siebie we współpracy z Uniwersytetem Ha- the Roots of Cultural Diversity) oraz serię
rvarda „Eurasian Prehistory” i inne.
„Corpus Antiquitatum Americanensium”
Profesor od lat koordynuje wielkie (zarówno międzynarodową, jak i polską).
projekty badawcze, takie jak Program
Międzyresortowy MR III.5, projekt Komisji
Paweł Valde-Nowak
Europejskiej FEPRE (Foundation of EuroInstytut Archeologii UJ
Anna Wojnar

granicznym Istituto Italiano di Preistoria
e Protoistoria, członkiem Comite Executif
UISPP (Międzynarodowej Unii Nauk Prei Protohistorycznych), a do niedawna prezydentem tej organizacji, członkiem Conseil
International de Philosophie et des Sciences
Humaines UNESCO, a w latach 2003–2006
jej wiceprezydentem, członkiem Academia
Europea (od 2012), członkiem honorowym
British Prehistoric Society, wiceprezydentem Union Academique Internationale
w latach 2006–2009, a w 2010 roku wybrany został na jej prezydenta, członkiem
zagranicznym Bułgarskiej Akademii Nauk,
przewodniczącym Executive Agency Social
Science and Humanities (agenda European
Research Council) na kadencję 1 stycznia
2012 – 31 grudnia 2015.
Świadectwem niekwestionowanego autorytetu Profesora jest zapraszanie go do ko-

FRAGMENT WYSTĄPIENIA PROFESORA JANUSZA K. KOZŁOWSKIEGO
Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy wspierali mnie w kształtowaniu i rozwijaniu moich zainteresowań wczesną prehistorią. Dwóm osobom zawdzięczam moją orientację w kierunku paleolitu: Raymondowi Vaufrey i Denise de
Sonneville-Bordes. Profesorowi Vaufrey’owi, autorowi sławnej monografii o karłowatych słoniach na wyspach śródziemnomorskich, a także fundamentalnej prehistorii Afryki, zawdzięczam fascynację archeologią basenu Morza Śródziemnego.
Z kolei prof. de Sonneville-Bordes kształtowała moje zainteresowania dotyczące górnego paleolitu Europy, w tym temat
mojej rozprawy habilitacyjnej, a także możliwość wykładania na Uniwersytecie Bordeaux I w latach 90. ubiegłego wieku.
Moja orientacja w kierunku paleolitu środkowej Europy i Bałkanów była inspirowana przez badaczy słowackich i czeskich
oraz węgierskich.
W odniesieniu do Bułgarii wiele zawdzięczam pomocy i poparciu moich doktorantów z tego kraju, a przede wszystkim Nikolaya Sirakova i Ivana Gatsova. To właśnie badania bułgarskich jaskiń Bacho Kiro i Temnata przyniosły dowody najwcześniejszych migracji anatomicznie współczesnego Homo sapiens z Bliskiego Wschodu do Europy. Wydzielone wówczas
jednostki taksonomiczne (jak Bachokirian) są do dziś najwcześniejszymi dowodami ekspansji człowieka współczesnego
do Europy.
Kolejny etap rozszerzania terytorialnego moich zainteresowań zawdzięczam zbiegowi okoliczności. Moje wykłady na
Uniwersytecie w Hawanie umożliwiły mi prowadzenie wykopalisk na Kubie i na Espanioli. Odkrycia dokonane wówczas dostarczyły najwcześniejszych do dziś dowodów obecności człowieka na Karaibach i pozwoliły na ich powiązanie
z paleoindiańskimi tradycjami Mezoameryki. Jednocześnie miałem możliwość uczestniczenia w studiach nad początkami
zasiedlenia Nowego Świata. Dzięki moim studiom nad prehistorią Kamczatki i Czukotki – których wyniki mogłem nawiązać do badań prof. Hansa-Georga Bandi na wyspach Cieśniny Beringa – mogłem wraz z tym badaczem przedstawić próbę
chronologii pierwszych fal zasiedlenia Ameryki Północnej. Nasze prace, publikowane po hiszpańsku, francusku i angielsku, początkowo były oceniane krytycznie przez badaczy przede wszystkim amerykańskich, ale ostatnie rezultaty badań
paleogenetycznych potwierdziły sekwencje i chronologię faz zasiedlenia Ameryki przez paleoindian.
Innym kierunkiem moich zainteresowań były południowe Bałkany, a szczególnie teren Grecji i wysp egejskich. Możliwość
tych badań zawdzięczam prof. Nikosowi Efstratiou oraz prof. Davidowi Sampsonowi. Z kolei rozszerzenie moich zainteresowań na teren Turcji i Cypru zawdzięczam badaczom belgijskim (przede wszystkim prof. Marcelowi Otte) i amerykańskim (prof. Albertowi Ammermanowi). Badania te dostarczyły najpełniejszych sekwencji paleolitu środkowego i górnego
w jaskiniach Ōküzini i Karain w południowej Turcji.
Miałem też możliwość uczestniczyć w badaniach nad drogami migracji Homo erectus z Afryki do Europy, wskazując obok
Bliskiego Wschodu także na migracje poprzez Gibraltar (odkrycia stanowisk w rejonie Tangeru wspólnie z badaczami
belgijskimi) oraz ewentualną, choć ciągle dyskusyjną, rolę Sycylii. Współpracy z badaczami włoskimi zawdzięczam możliwość odkrycia na wschodnim wybrzeżu Sycylii stanowisk wcześniejszych od pierwszych erupcji Etny, a także stanowisk
na środkowoplejstoceńskich plażach w rejonie Agrigento, choć ta ostatnia kwestia jest ciągle dyskutowana.
W ostatnich latach moje orientacje badawcze skierowane były na problemy neolityzacji Europy – głównie na studia nad
przemysłami kamiennymi i pochodzeniem surowców kamiennych na terenie Bałkanów i Basenu Karpackiego, a ostatnio
także na basen Adriatyku (te ostatnie badania są obecnie wspierane przez grant NCN). W badaniach tych wspierała mnie
przede wszystkim dr Małgorzata Kaczanowska, zaś w badaniach nad problemami neolityzacji środkowej Europy bardzo
istotne było wsparcie, jakie okazywali mi badacze węgierscy, przede wszystkim Pál Raczky.
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OD BENEDYKTA Z KOŹMINA
DO WŁADYSŁAWA Z KROTOSZYNA
1520 roku na Akademię Krakowską,
nauk przemożnych perłę, przybył
ze Starej Polski Benedykt, zwany później
Benedyktem z Koźmina lub po prostu Czarnym. Zapisawszy się w letnim semestrze na
wydział sztuk wyzwolonych rozpoczął swą
długą bytność w Krakowie. W 1525 roku
został magistrem sztuk i mógł nauczać przyszłych bakałarzy. W 1535 roku został dziekanem wydziału filozoficznego, by potem
przejść na wydział teologiczny. Przez długie
lata zwieńczone w 1553 roku doktoratem
z teologii Koźmińczyk był profesorem
Akademii, filarem jej akademickiego życia,
wspierał Zygmunta Augusta i jednocześnie
pełnił funkcje kościelne. Umarł w listopadzie roku pańskiego 1559.
Pamięć o dawnym profesorze na Uniwersytecie Jagiellońskim uwieczniona
jest na jednym z portretów zawieszonych
w Librarii. Siedząc przy stole można
zatopić wzrok w wielkopolskich rysach
Koźmińczyka. Władysław Stróżewski czynił to wielokrotnie przebywając
w Collegium Maius na posiedzeniach
Senatu UJ, podobnie jak podczas ostat-

Fot. Jerzy Sawicz

W

Życzenia w imieniu społeczności akademickiej złożył prof. Władysławowi Stróżewskiemu rektor UJ
prof. Wojciech Nowak

niego jubileuszu 85-lecia, który przypadł
w wigilię jego urodzin, 7 czerwca 2018.
Profesor Stróżewski, doktor honoris causa
Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003), jest

Uroczystość jubileuszowa prof. Władysława Stróżewskiego odbyła się 7 czerwca 2018 w Librarii
Collegium Maius. Po prawej obok prof. Władysława Stróżewskiego o. prof. Jan A. Kłoczowski OP
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krajanem Benedykta z Koźmina. Swoim
życiem i postawą dopełnia tamtą historię.
Pochodzi z Krotoszyna, do którego
z Koźmina (Wielkopolskiego) jest kilkanaście kilometrów. Wyrzucony z krotoszyńskiego gimnazjum z powodów politycznych
przeniósł się do liceum koźmińskiego, by
tam spotkać jedną z najważniejszych osób
w swym intelektualnym życiu, Jerzego
Klingera, podówczas nauczyciela gimnazjalnego, a potem wielkiego teologa prawosławnego. To Klinger zaszczepił w młodym
Władysławie Stróżewskim zamiłowanie
do filozofii, zwłaszcza zaś Platona, i wieloaspektowej, bogatej metafizycznie myśli
platońskiej i neoplatońskiej. Warto tamtą
fascynację odnotować, gdyż Profesor pozostaje jej wierny do dziś.
Do Krakowa przybył w 1956 roku
ukończywszy wcześniej Katolicki Uniwersytet Lubelski. Swoje zainteresowania i historyczno-filozoficzny warsztat
badawczy zawdzięcza Mieczysławowi A.
Krąpcowi i Stefanowi Swieżawskiemu.
W Krakowie, jak niekiedy mówi, rozpoczyna drugie studia filozoficzne, tym

Kwiaty wręczyli jubilatowi prorektorzy UJ prof. Dorota Malec i prof. Jacek Popiel

powiedzieć, ma jednak olbrzymią siłę
teoretyczną. Pozwala bowiem niemalże
bez ograniczeń penetrować najbardziej
wymagające terytoria, gdzie doświadczenie egzystencjalne spaja się z teoretyczną
fascynacją.
Tego można nauczyć się z prac Władysława Stróżewskiego, począwszy od

piękna (2002) czy O wielkości (2002).
Szczególny status należy przypisać książce Miłość i nicość (2017). Utrzymana
w konwencji wywiadu-rzeki jest to coś
więcej, niż wyraz reminiscencji. Książkę
tę powinno się czytać razem ze wspomnianym już zbiorem esejów Logos, Wartość,
Miłość. Tylko wtedy można zrozumieć, że

Fot. Jerzy Sawicz

razem pod kierunkiem Romana Ingardena,
będąc jednocześnie asystentem Izydory
Dąmbskiej. Życie naukowe Władysława
Stróżewskiego koncentruje się wokół zagadnień estetycznych, etycznych, a nade
wszystko metafizycznych. W esejach, które są wspaniałym przykładem literackiej
twórczości, Władysław Stróżewski wyraża
swoje najgłębsze przekonania na temat
tego, czym jest istnienie, dobro czy piękno.
Sięgając do starych mistrzów: presokratyków, Platona, Arystotelesa, Plotyna,
Dionizego Areopagity, Tomasza z Akwinu, Kanta, Hegla czy Husserla i Heideggera wprowadza czytelnika w krąg
największych tajemnic filozoficznego
myślenia. Tajemnic, dodajmy od razu,
których kamieniem węgielnym jest pytanie o to, kim jesteśmy jako ludzie, skąd
pochodzimy i dokąd zmierzamy. Dzieła
Władysława Stróżewskiego (a wydał
kilkanaście książek) są w istocie rzeczy
ponawianiem tych pytań; są pogłębianiem
refleksji nad człowiekiem w perspektywie
jego egzystencjalnej przygodności, która
domaga się z jednej strony wyjaśnienia,
z drugiej zaś przezwyciężenia. To dlatego, zdaniem Władysława Stróżewskiego,
filozofia ma prawo i musi zetknąć się
z teologią, a epicentrum tego spotkania są
wielkie pytania metafizyczne.
Warto przy tym spotkaniu zatrzymać
się chwilę. W jednej z ostatnich książek
Logos, wartość, miłość (Znak, 2013)
Profesor Stróżewski dokonuje swoistej
syntezy swych pierwotnych metafizycznych zainteresowań i jednocześnie intensywnych poszukiwań już na polu teologii.
Tytułowy Logos to z jednej strony Słowo
z Prologu Ewangelii św. Jana, z drugiej
przenikająca cały byt myśl, która stanowi
dla tego bytu rację i fundament. Logos bez
miłości jest jednak jak miedź brzęcząca
i cymbał brzmiący. W istocie bowiem to
dzięki tej ostatniej możliwa jest odpowiedź
na jedno z najważniejszych pytań metafizyki: dlaczego istnieje raczej coś niż nic,
skoro nic jest łatwiejsze. Ta kwestia w wielu odsłonach nurtowała i nurtuje prof.
Stróżewskiego. Jakkolwiek zaskakująco
to może zabrzmieć, w swej pokornej, intelektualnej postawie Władysław Stróżewski
jest sceptykiem, wątpi, często się cofa. Być
może źródłem takiej postawy są pierwsze
prace, w których sięga po neoplatonizm,
a zwłaszcza jego apofatyczny nurt reprezentowany przez Dionizego Areopagitę.
Apofatyczność, czyli świadomość tego,
że o tym, co najważniejsze nie da się

Przemawiał m.in. dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. Jarosław Górniak; od prawej: prof. Józef Lipiec,
dyrektor IF UJ dr hab. Jerzy Gołosz, dziekan prof. Jarosław Górniak, rektor Akademii Ignatianum
ksiądz prof. Józef Bremer SJ, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektorzy UJ prof. Dorota Malec
i prof. Jacek Popiel

niewydanej w zwartej postaci książkowej
pracy habilitacyjnej Z problematyki negacji, poprzez Istnienie i wartość (1981),
Wykłady o Platonie (1992), Istnienie i sens
(1994), aż do pozycji nowszych: Wokół

Władysław Stróżewski jest myślicielem
bezkompromisowym, nieszablonowym,
awangardowym i, co może najważniejsze,
niemieszczącym się w żadnych szkołach,
klasyfikacjach i ujęciach. Myślicielem,
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Profesor Władysław Stróżewski w otoczeniu wnuków: Jana, Pawła, Katarzyny, Andrzeja i Antoniego
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końca jego czynnej kariery akademickiej,
gdy był profesorem w Akademii Ignatianum, a potem jeszcze gdy spotykaliśmy
się na prywatnym seminarium w jego
gościnnym domu. Zdaję sobie sprawę
z tego, co jest sednem tej magnetyzującej
postawy. Władysław Stróżewski nigdy
nie podejmował problemów błahych.
Nigdy nie wykluczał tez, z którymi się
nie zgadzał. Nigdy nie postponował tych,
którzy mieli przeciwne zdanie. Nigdy nie
formułował dogmatycznych twierdzeń.
Był pokorny, gotowy do rewizji swoich
przekonań, oddany poszukiwaniu Prawdy. Taka postawa musi być ujmująca
i jednocześnie w sposób fundamentalny

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk

Instytut Filozofii UJ
Fot. Jerzy Sawicz

którego interesują na równi zagadnienia
abstrakcyjne, jak i konkretne. Zaadaptowana na potrzeby rozważań fenomenologia
jest zawsze w punkcie wyjścia – pozwala
przyjrzeć się zjawiskom, odsłania dostęp
do spodnich warstw, które stają się potem
przedmiotem analiz. Profesor Stróżewski
nie unika wątków politycznych. Potrafi
być ostry w swym sądzie, ale jednocześnie
jest spolegliwy, wyrozumiały i tym samym
po prostu głęboko ludzki.
Profesor Stróżewski nie jest li tylko
oderwanym od świata myślicielem. Przez
całe lata swego akademickiego życia pełnił
różne funkcje, kierownika Zakładu Ontologii, dyrektora Instytutu Filozofii, a także
dziekana Wydziału Filozoficznego. Przez
kilkadziesiąt lat pracy na Uniwersytecie
Jagiellońskim wypromował rzeszę magistrów, ponad trzydzieścioro doktorów,
z których lwia część została profesorami
i zasiliła inne uniwersytety. W tej aktywności wyraża się jedna z największych pasji
Profesora – nauczanie i formowanie intelektualne młodzieży. Jest w tym pewien
paradoks, bo w okresie PRL Władysław
Stróżewski ze swoimi niepoprawnymi
politycznie poglądami był na cenzurowanym, szczególnie że aktywnie działał
w „Znaku” i „Tygodniku Powszechnym”.
Niemniej to właśnie ta postawa mogła
być zaczynem legendy o Władysławie
Stróżewskim – nauczycielu, do którego
na wykłady i seminaria ściągały tłumy
z Krakowa i spoza niego.
Mam ten przywilej, że uczestniczyłem
w wykładach i seminariach prowadzonych
przez prof. Stróżewskiego, właściwie aż do

budować poczucie, że ma się do czynienia
z Mistrzem, szczególnie w czasach chaosu,
rozproszenia informacji, nadmiernego
skupienia na doraźnych celach. Zawsze
we Władysławie Stróżewskim fascynowała mnie jego miłość do Uniwersytetu. Miłość wyrażająca się w postawie głębokiego
oddania sprawom Akademii, do których
bezsprzecznie należy formowanie młodzieży, wpływ na otaczającą rzeczywistość
i wskazywanie mnogości dróg, którymi
jako ludzie możemy podążać do naszych
indywidualnych i jednocześnie wspólnych
celów. Nie mam wątpliwości, że Władysław Stróżewski w swym umiłowaniu
Uniwersytetu jest najszczerzej i najgłębiej
oddany węziej i szerzej rozumianej wspólnocie, nie poprzez spektakularne działania,
ale poprzez głęboki namysł i refleksję oraz
pracę organiczną, która tak bliska jest mu
jako Wielkopolaninowi.
W pięknej Librarii Colegium Maius,
w czwartkowe popołudnie 7 czerwca
2018 wzruszony prof. Władysław Stróżewski, rzec można, stał się Władysławem z Krotoszyna. Ikoną Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W otoczeniu swojej
Rodziny, uczniów i przyjaciół, z udziałem rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka
raz jeszcze wrócił do dni, gdy aktywnie
wspierał swą mądrością i pracą Uniwersytet, a wraz z nim wspólnotę i kraj, którego
los tak bardzo leży mu na sercu. Ad multos
annos, Panie Profesorze!

Uroczystość, oprócz przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich, zgromadziła przyjaciół
i rodzinę profesora Stróżewskiego

rofesor Jan Ostrowski, pracownik
naukowy Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor
Zamku Królewskiego na Wawelu, objął
stanowisko prezesa Polskiej Akademii
Umiejętności.
Profesor jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Centralnej Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Nauk
o Sztuce Polskiej Akademii Nauk oraz
zastępcą przewodniczącego Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.
Uczony, specjalizujący się w historii
sztuki nowożytnej, kieruje programem
inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej
na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczy-

pospolitej. Jest autorem i redaktorem wielu
publikacji.
Za swe zasługi dla kultury został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej
i Odznaką Honorową „Bene Merito”.
Otrzymał, między innymi, Nagrodę im.
prof. Aleksandra Gieysztora oraz Nagrodę
Miasta Krakowa.
Trzeba też dodać, że jednym z wiceprezesów PAU został prof. Andrzej Mączyński z Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Red.

BENE MERITO
DLA PROFESORA
ZDZISŁAWA JANA RYNA
P

rofesor Zdzisław Jan Ryn z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Marek
Kornat – historyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, zostali uhonorowani
przez ministra spraw zagranicznych Jacka
Czaputowicza Odznaką Honorową „Bene
Merito”, ustanowionym w 2009 roku
i przyznawanym w uznaniu zasług na rzecz

działalności wzmacniającej pozycję Polski
na arenie międzynarodowej.
Odznaczenia wręczył uczonym wiceminister Andrzej Papierz 19 lipca 2018
w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wiceminister podziękował
uczonym za ich zaangażowanie i pracę
na rzecz promocji Polski i jej historii

Paweł Piotrowski/Wydawnictwo PETRUS

P

Z archiwum Instytutu Historii Sztuki UJ

PROFESOR JAN OSTROWSKI
PREZESEM POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

za granicą. Profesor Zdzisław Jan Ryn
w latach 1991–1996, 1997–2000, a także
2007–2008 reprezentował Rzeczpospolitą jako ambasador w Chile, Boliwii
i Argentynie.

Red.
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SMAK ŻYCIA

– Jak każdy chemik od leków, marzę o odkryciu nowego leczniczego specyfiku! Inne
marzenia dotyczą nieopisanych jeszcze substancji biologicznie aktywnych, przemian chemicznych, nowych możliwości syntezy, a także uproszczenia i ograniczenia jej kosztów –
mówi prof. Maciej Henryk Pawłowski.

CHEMIK OD LEKÓW

Gdzie i jaki początek
miała ta droga, którą przez

30

czu Łęgu (Zygogi) i Turki, usytuowane
na wyżynnych terenach Płaskowyżu
Kolbuszowskiego.
– W Raniżowie żyłem tylko kilka
pierwszych miesięcy. Później był
Nowy Sącz. Miasto, z którego pochodziła moja mama – dopowiada od razu
Profesor.
Henryk z Raniżowa, Irena z Nowego Sącza. Los zetknął tę młodziutką wówczas parę po drugiej wojnie
światowej, a może nawet w jej czasie.
Tyle że wcale nie okazał się dla niej
łaskawy. Nie usłał jej życia różami,
pomimo że rozpaczliwie szukali szczęścia z dala od ludzi, którzy mogli im
zagrozić. Zaszkodzić. Nawet w KęProf. Maciej Henryk Pawłowski
dzierzynie-Koźlu – bo tam zamieszkali
po ślubie – czuli się niepewnie, choć
blisko siedem dekad podąża prof. Maciej ojciec Maćka (pod zmienionym nazwiHenryk Pawłowski? Rzec można krótko: skiem) uczył w szkole, a nawet został jej
w miejscu, gdzie sześć tysięcy lat przed dyrektorem, choć matka pracowała jako
naszą erą była już osada mezolityczna, przedszkolanka, choć tam urodziło się
odkryta przez archeologów w latach 70. ich pierwsze dziecko. Niestety, Służba
minionego stulecia. Miejsce, w którym Bezpieczeństwa wciąż deptała po piętach
przyszło na świat drugie dziecko Henryka Henrykowi. W każdej chwili mógł usłyszeć
i Ireny – syn, któremu drugie imię nadano mocne pukanie do drzwi i stanowcze: „Propo ojcu, to Raniżów. Miasteczko w dorze- szę z nami”. W napiętej jak struna sytuacji
zestresowani małżonkowie
postanowili opuścić Kędzierzyn-Koźle, wyjechać do Raniżowa. Irena w tym czasie
spodziewała się przyjścia na
świat drugiego dziecka.
Maciek urodził się 19 stycznia 1949 już w Raniżowie,
w przysiółku Wilki. To wydarzenie miało miejsce trzy,
może cztery miesiące po tym,
jak jego ojciec został wydany
Służbie Bezpieczeństwa. Ściślej: jak zdradziecko został
wymieniony za ciepły sweter
przez... zaprzyjaźnionego,
opłacanego dróżnika, i odstaRektor UJ prof. Aleksander Koj wręcza prof. Maciejowi Pawłowskiemu dyplom
w uznaniu za wybitne publikacje naukowe
wiony do aresztu na Montelu-
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ie pierwszy raz Profesor gości na łamach „Alma Mater”.
Ostatnio było to po otrzymaniu Lauru
Jagiellońskiego – najwyższej nagrody
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przyznanej mu za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie nauk medycznych. Ten
zaszczyt – warto przypomnieć – spotkał
szefa Katedry Chemii Farmaceutycznej
i Zakładu Chemii Leków Wydziału
Farmaceutycznego UJ CM podczas
ubiegłorocznej inauguracji roku akademickiego, co zostało odnotowane
w 197. numerze „Alma Mater”. Dłuższa
wypowiedź uczonego, który zamiłowanie do chemii z powodzeniem wykorzystuje do rozwoju farmacji, w tym do
poszukiwania nowych leków, zaczynała
się słowami, które wybrzmiewają właśnie tutaj, w pierwszym akapicie tego tekstu.
Dlaczego akurat ten fragment zwrócił
moją uwagę? Od 2004 roku na łamach
uniwersyteckiego miesięcznika ukazuje
się cykl reportaży „Smak życia”, w którym prezentowane są sylwetki profesorów
krakowskiej Wszechnicy, nie tylko wspomnieniami wracających do swoich korzeni,
do lat szkolnych czy czasu studiów, nie
tylko przypominających swoich nauczycieli, mistrzów czy
historię Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowa i Polski,
którą przecież i sami – na swój
sposób – tworzyli, ale mówiący
także o swoich marzeniach!
O marzeniach, które spełnili.
Ba, nadal spełniają w bezgranicznym świecie nauki, krocząc
konsekwentnie, odważnie, pracowicie i twórczo drogą, którą
sobie wytyczyli.
			
CZAS I PAMIĘĆ

Marcin Kołaczkowski

N

NA BIAŁYM KONIU

Archiwum Macieja H. Pawłowskiego

		
Rodzicom małego jeszcze Maćka nie
udało się utrzymać rozchwianego przez więzienie małżeństwa. Zwłaszcza że jego ojciec
po opuszczeniu „Montelupich” za wszelką
cenę chciał znów zamieszkać w rodzinnym
domu – pomimo że w wyniku nacjonalizacji drewniany, prawie dwupiętrowy młyn
i przylegający do niego tartak zostały najpierw przejęte przez państwo, a następnie
rozkradzione (bezcenny silnik Diesla – przed
wojną naprzemiennie pracujący tak we młynie, jak i w tartaku – został rozebrany na części i nie mógł być już dłużej używany). Czy
matka planom ojca przyklasnęła? Skądże.
Miała inne – te związane z Nowym Sączem
(była tam później urzędniczką Urzędu Stanu Cywilnego, celebrowała nawet śluby).
W efekcie nieporozumień związek rodziców
się popsuł. Rozwiedli się...

– Ojciec był optymistą, wierzył, że
narzucony Polsce system długo się nie
utrzyma, a zrujnowany majątek ziemski
da się szybko odbudować, przywrócić do
dawnego stanu. Wierzył też, że uda mu się
skończyć wymarzone studia prawnicze.
A mama? Pomimo że w czasie drugiej
wojny światowej także była związana
z podziemiem (jako młoda dziewczyna
często przemycała broń dla partyzantów –
zwykle po dwa pistolety przywiązane po
jednym do każdego uda), to jednak miała
absolutnie odmienny ogląd rzeczywistości
i jak mantrę powtarzała: „Generał Anders
na białym koniu tu nie przyjedzie”.
W efekcie takiego podejścia do życia,
do narzuconego Polsce ustroju Irena, jak
umiała, tak izolowała swoje dzieci od
wszelakiej wiedzy o antykomunistycznym
zaangażowaniu ojca. Prawdę mówiąc,
w ogóle ich nie dopuszczała do kontaktów
z nim. Ba, Maćka, na przykład, wychowywała tak, że zapisała go najpierw do
zuchów, a później do harcerstwa, a nawet
wysłała na obóz szkoleniowy ZMS do
Wierzchosławic. Zapamiętał: tam nie
pozwalano młodzieży nawet wspomnieć
Witosa.
– Czy kiedyś poznał Pan ojca? – pytam.
– Tak. Gdy miałem dziewiętnaście lat,
po dostaniu się na studia. Wtedy wybrałem
się z kolegą motocyklem do Raniżowa,
bo chciałem zobaczyć dom, w którym się
urodziłem. Chciałem też porozmawiać
z ojcem – obcym mi przecież człowiekiem.
No i spotkaliśmy się. Zwyczajnie, bez
nadzwyczajnych emocji, chociaż zostałem zaproszony przez rodzica nawet na
wakacje. Z tego zaproszenia skorzystałem,
pomagałem mu przy gospodarce. Nasz
kontakt jednak nie okazał się ani bliski, ani
długotrwały. Choć przyrodnie siostry były
mi przyjazne, to jednak nie zaskarbiłem
sobie względów u nowej żony ojca. Ale
cieszy mnie, że po transformacji ustrojowej
ojciec pośmiertnie został zrehabilitowany,
Od lewej: prof. Christa Müller, dr Przemysław Talik,
prof. Maciej Pawłowski oraz dr Jacek Katlabi

Jerzy Sawicz

pich. Oczywiście, za działalność w podziemiu: w organizacji Wolność i Niezawisłość,
w Armii Krajowej.
Cios dla rodziny był bolesny. Tak okrutny, że matka Maćka i niespełna dwuletniej
jego siostry już nie potrafiła odnaleźć się
w Raniżowie. Ani w licznej rodzinie męża
(„Kilku krewnych ukończyło jeszcze we
Lwowie studia prawnicze, a mój ojciec
przed wojną też zaczął studiować prawo”) –
bez męża. Po śmierci życzliwej dla niej
teściowej przeniosła się do Nowego Sącza.
I stamtąd przez blisko siedem lat często
odwiedzała Henryka w krakowskim więzieniu, pisała do niego listy, pocieszała,
wiedząc, że ten wciąż ociera się o śmierć.
Nie obciążała jednak dzieci swoimi emocjami, nie wypłakiwała się przed nimi, nie
wyżalała. Chroniła je, jak mogła.
– Mój ojciec został uwolniony z więzienia dopiero w 1956 roku... – zawieszenie
głosu Profesora świadczy, że przeszłość
i dziś wywołuje w nim smutek, z którym
ongiś musiał się zmierzyć.

Obchody 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego

że na koszt państwa postawiono mu piękny
nagrobek na miejscowym cmentarzu.
WYKŁAD NA POZIOMIE AKADEMICKIM
Ojciec ponoć chwalił się swojej nowej
rodzinie, że jego jedyny syn jest bardzo
zdolny, że studiuje w Krakowie – sam
przecież własnych planów nie zdołał zrealizować. Maciek z obranej przez siebie
drogi też się cieszył. I marzył o tym, by
zaraz po magisterium zakotwiczyć się w jakiejś aptece – mieszkać w jej pobliżu albo
i w mieszkanku nad nią. Upatrzył sobie nawet (już z przyszłą żoną, Janiną, wcześniej
koleżanką ze studiów) odpowiednie dla tej
apteki miejsce w Kieleckiem. Stypendium
fundowane przez Kielecką Izbę Aptekarską
miało dopomóc w urzeczywistnieniu tych
marzeń.
– Rodzina o tradycjach prawniczych,
a Pan wybiera farmację? – pytam.
– W Liceum Ogólnokształcącym im.
Jana Długosza w Nowym Sączu zainteresowanie chemią rozbudził we mnie nauczyciel biologii – Jan Szopa, późniejszy profesor, w latach 1987–1993 rektor Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie,
wybitny specjalista w dziedzinie antropologii. On właśnie dobrze przygotował
mnie do ustnej matury z chemii – słyszę
w odpowiedzi.
Licealny nauczyciel rzeczywiście solidnie przyłożył się do edukacji chłopca.
Dokonał jednak i czegoś więcej: oczaro-
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wał Maćka podejściem do nauki, zaraził
pracowitością, wpoił umiejętność współpracy z innymi. Efekt? Maciej zdał maturę
z wynikiem celującym. Na dodatek egzaminatorzy, gratulując mu aż tak wysokiej
i rzadkiej w owych czasach oceny, uznali
jego odpowiedzi za „wykład na poziomie
akademickim”. Czy dziwić się, że ambitnemu młodzieńcowi urosły skrzydła? Że po
zdaniu egzaminu wstępnego na Akademię
Medyczną został absolutnie wchłonięty
najpierw przez studia, a później przez pracę
naukową, która obejmuje swą problematyką substancje chemiczne o zastosowaniu
leczniczym i chemiczne problemy związane
z farmakoterapią?
– Nauka sprawia mi radość. I to od
zawsze! – błysk w oczach Profesora i te
jego słowa uważam za najcelniejszy chyba
komentarz do moich pytań.

podjąłem wcześniej z myślą o aptekarskiej
inwestycji.
Maciej Henryk Pawłowski po obronie
pracy magisterskiej został na Uczelni. Postawił na karierę naukową. I z sukcesami
zajmował się poszukiwaniem nowych
związków biologicznie aktywnych oraz
nowych leków wpływających na ośrodkowy układ nerwowy człowieka czy na jego
układ krążenia. A jego żona? Panią Janinę
Pawłowską (przypominam: wcześniej
koleżankę z roku) interesowała farmacja
szpitalna, w tym badania kliniczne leków. Do
niedawna jeszcze pracowała jako kierownik
apteki Szpitala Specjalistycznego im. Jana
Pawła II w Krakowie i przez dwie kadencje
była koordynatorem Departamentu Farmacji
Szpitalnej w Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

ZAMIAST WŁASNEJ APTEKI

Karierę akademicką, kolejne jej szczeble najpełniej odzwierciedla bogate curriculum vitae Profesora. Z niego dowiaduję
się, że magistrem został w roku 1972,
doktorem, z zakresu chemii leków, sześć lat
później, habilitował się w 1993 roku pracą
Badania nad pochodnymi 8-aminoteofiliny,

– Pomysł na aptekę przepadł – próbuję
podsumować młodzieńcze marzenie mojego interlokutora. Ten, lekko się uśmiechając, odpowiada:
– Zadecydowały o tym bardzo dobre
oceny z zaliczanych przedmiotów, nagrody
rektorskie za osiągnięcia w nauce, a przede
wszystkim moje badania wykonane w ramach pracy magisterskiej przygotowywanej
pod opieką doktora Zygmunta Ryznerskiego, w zespole naukowców kierowanym
przez prof. Marię Gorczycę, ówczesną szefową Katedry Chemii Farmaceutycznej. To
pani profesor – dodam od razu – zaproponowała mi pozostanie na Uczelni. Pomogła
również – w porozumieniu z szefem Izby
Aptekarskiej w Kielcach – w uwolnieniu
się od zobowiązań stypendialnych, jakie
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ROZPIĘCIE SKRZYDEŁ

Edynburg. Wizyta w ramach programu
Tempus PHARE. Profesorowie:
Barbara Filipek, Maciej Pawłowski
oraz dr Zbigniew Górka

BEZ ZAWAHANIA SIĘ...
– Którą z nagród ceni Pan sobie najbardziej? – takiego pytania nie można chyba
pominąć. Zwłaszcza że moja rozmowa toczy
się w gabinecie szefa Katedry, pełnym nie
tylko książek wypełniających szafy i półki,
ale również dyplomów, certyfikatów i zdjęć,
świadczących o uznaniu mojego interlokutora przez świat nauki; gabinet – dopowiem
od razu – jest usytuowany na piątym piętrze
budynku Wydziału Farmaceutycznego, na
terenie rozbudowywanego intensywnie
kampusu CM UJ w Prokocimiu. Czyli tam,
gdzie w nieodległej przyszłości zostaną
przeniesione kliniki z ulicy Kopernika.
Fot. Archiwum Macieja H. Pawłowskiego

Wizyta przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Montpellier; przed rezydencją papieża Urbana V.
Nawiązana wówczas współpraca nadal jest rozwijana

a tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych uzyskał w 1998 roku. Rok
później objął kierownictwo Katedry Chemii
Farmaceutycznej i Zakładu Chemii Leków
i stanowisko to do dziś piastuje. W życiorysie – rzecz jasna – wyszczególnione są też
inne funkcje, jakie sprawował bądź nadal
sprawuje w macierzystej uczelni. Nie będę
ich tu wszystkich wyliczać. Jedynie przypomnę, że w latach 1993–1996 prof. Maciej
Henryk Pawłowski był prodziekanem, a następnie, przez dwie kadencje, dziekanem
Wydziału Farmaceutycznego, że w latach
2005–2008 był pełnomocnikiem rektora UJ
ds. ogólnych Collegium Medicum.
Autor 146 publikacji cytowanych ponad
900 razy w prestiżowych czasopismach
o zasięgu międzynarodowym z zakresu chemii leków i farmakologii doświadczalnej,
a także prezentowanych na wielu zjazdach
czy konferencjach naukowych, może się
także poszczycić współpracą z Polską
Akademią Nauk, w której, między innymi,
sprawował funkcję sekretarza Sekcji Leku
Syntetycznego w ramach Komisji Nauk
o Leku. No i jeszcze tym, że za nowatorskie
badania naukowe, za opracowane wspólnie
z innymi naukowcami leksykony i podręczniki otrzymał wiele wyróżnień i nagród.

Profesor, który dorobek naukowy ukoronował także pięcioma patentami (pięć
kolejnych czeka jeszcze na ocenę), nie ma
żadnego problemu z dokonaniem wyboru
najcenniejszych dla siebie wyróżnień. Odpowiada bez chwili wahania:
– Bardzo ważne są dla mnie Medal
Komisji Edukacji Narodowej i Laur Jagielloński, którym mnie uhonorowano za
osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych.
Uzasadnienie tego wyboru jest równie
zwięzłe jak wymienienie tylko tych dwóch
nagród: dla Profesora przede wszystkim
i nade wszystko liczy się uznanie pracy
naukowej, a także dydaktycznej. Czyli
docenienie projektów w zakresie reprezentowanej dyscypliny, które realizował i nadal
realizuje na Uniwersytecie Jagiellońskim,
często przy współpracy z naukowcami
z uniwersytetów w Buffalo, Berlinie,
Tübingen, Montpellier, a więc uczelni, na
których miał okazję – jako stypendysta
bądź stażysta – przeprowadzać różnorodne
badania, pracować naukowo.
WSPÓLNOTA CELU

W UNIWERSYTECKICH ANNAŁACH
		
Nie zamierzam tu szerzej opisywać prac badawczych, w których
uczestniczył Profesor. Ani tych skupionych na poszukiwaniu leków
skutecznych w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

Fot. Archiwum Macieja H. Pawłowskiego

Chemia farmaceutyczna to dyscyplina
nauki, która za cel stawia sobie, między
innymi, racjonalizację farmakoterapii – ta
dla pacjentów powinna być i bezpieczna,
i nie bardzo kosztowna. Stąd współpraca
Profesora z naukowcami różnych specjalizacji, stąd uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych. Bo – jak mówi Profesor –
„nie ma dziś prowadzonych badań nad nowymi lekami bez wysoce specjalistycznych
testów in vitro i in vivo, które dobierają
i często opracowują farmakolodzy. Dlatego
stawiamy na współdziałanie, na przykład,

farmakokinetyków, toksykologów,
krystalografów, specjalistów od analizy strukturalnej, matematyków, fizyków, informatyków czy technologów
od postaci leków; zaangażowanie
w nowatorskie projekty tych i innych
jeszcze specjalistów zależy oczywiście od etapu prowadzonych badań”.
– Badania realizowane przez Pana
mają charakter podstawowy...
– Co znaczy, że muszą przejść cały
skomplikowany proces komponowania nowych substancji chemicznych,
zanim lek z nich powstały zostanie
dopuszczony do badań klinicznych.
– Jedna z technologii lekowych
o potencjale terapeutycznym, notabene odsprzedana przez Uniwersytet
(CITTRU) hiszpańskiej firmie Spherium Biomed – zbliżyła już do blasku
jupiterów zespół badaczy, w którym
i Pan pracował. Zapytam krótko: na
czym teraz się skupiacie?
– Na poszukiwaniu takich leków,
które w przyszłości będą mogły być
zastosowane, między innymi, w terapii choroby Parkinsona, ADHD czy
zaburzeń poznawczych, występujących w przebiegu chorób psychicznych, depresji, psychozy czy lęku –
odpowiada Profesor.

Członkowie Akademii Wina utworzonej przez organizację ICEO przy ul. Brackiej

Po spotkaniu komitetu sterującego programem Tempus PHARE
w Krynicy

Prof. Benito del Castillo z Uniwersytetu w Madrycie wręcza
prof. Maciejowi Pawłowskiemu wyróżnienie za działalność
w Europejskim Stowarzyszeniu Wydziałów Farmaceutycznych

W Muzeum Farmacji UJ CM w Krakowie

czy układu krążenia, ani tych związanych
ze znalezieniem leków o potencjalnej aktywności psychotropowej. Zwłaszcza że
osiągnięciom prof. Macieja Pawłowskiego
na polu nauki – o czym już wspomniałam
– sporo miejsca na łamach „Alma Mater”
poświęciła Rita Pagacz-Moczarska w artykule zatytułowanym W poszukiwaniu
nowych leków. Mnie interesuje próba
naszkicowania portretu człowieka, który
z całą pewnością zapisze się w annałach
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Laur Jagielloński stawia Pan obok
Medalu Komisji Edukacji Narodowej,
przyznanego osiem lat wcześniej. To chyba
znaczy, że te dwa wyróżnienia są cenione na
równi – mam nadzieję, że moje spostrzeżenie skupi teraz rozmowę z Profesorem na
dydaktyce. Wszak wypromował on dziesiątki magistrów, dziewięciu z nich uzy-

ALMA MATER nr 202

33

Prof. Maciej Pawłowski wręcza studentom puchar i dyplomy za dobre wyniki uzyskane
w zawodach pływackich podczas mistrzostw uczelni medycznych

skało stopień doktora, a kilku do stopnia
doktora nauk już dopisuje: habilitowany.
Dydaktyczne konto zasilają też podręczniki: obecnie pod redakcją naukową Macieja Pawłowskiego przygotowywana jest
w PZWL Chemia leków, która nie będzie
czwartym, rozszerzonym, wydaniem tej
książki, a prawie od nowa napisanym
podręcznikiem.
Kiedyś dużo mówiło się o projekcie
Tempus, prawda? Otóż nie tylko koordynatorem, ale i konstruktorem programu Tempus-PHARE skupionym na harmonizacji
dydaktyki w farmacji był mój rozmówca!
Przypomnę: zespół Uniwersytetu Jagiellońskiego realizował ten program wspólnie
z uniwersytetami w Montpellier, Würtzburgu, Bonn i Glasgow, a wydarzenie należy
odnieść do lat 1997–2000.
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Warto jeszcze przypomnieć, że Profesor, koordynując w latach 1996–2002
działania kolegium dziekanów wydziałów
farmaceutycznych w Polsce, w dużej mierze przyczynił się do opracowania raportu
dotyczącego dydaktyki farmaceutycznej,
Na nartach pod Matterhornem

COŚ DLA DUCHA, COŚ DLA CIAŁA
Profesor – w latach 2012–2016 członek
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
naukowych; sekcja IV Nauk Medycznych
– zwykł mawiać, że w pracy naukowca
najważniejsze są: wiedza, kreatywność
w zakresie uprawianej dyscypliny, konsekwencja, umiejętność współpracy na polu
nauki z innymi, a nade wszystko pracoArchiwum Macieja H. Pawłowskiego

Jerzy Sawicz
Jerzy Sawicz

Po otwartych mistrzostwach pracowników i studentów UJ w tenisie ziemnym;
od lewej: mgr Czesław Klim ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM, dr Stanisław Zieliński
z Instytutu Pediatrii UJ CM oraz prof. Maciej Pawłowski

który stał się podstawą walidowania
wykształcenia farmaceuty jako odpowiadającego wymogom Unii Europejskiej.
Godnym odnotowania jest również jego
udział w opracowaniu programu studiów
podyplomowych do specjalizacji I i II stopnia z zakresu farmacji aptecznej oraz odrębnych studiów doktorskich. I jeszcze to,
że od lat prowadzi wykłady dla studentów
z zakresu chemii leków, chemii biologicznej i chemii medycznej, na macierzystym
wydziale i Wydziale Chemii, a w poprzednich latach również na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
– Czy wie Pani, co mnie teraz jeszcze
bardzo cieszy? To, że w rankingach Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego oceniany
jest w Polsce najwyżej! I to, że na naszej
Uczelni powstają anglojęzyczne studia farmaceutyczne, które będą przygotowywać
naukowców w zakresie poszukiwania nowych leków i terapii – mówiąc to, Profesor
nie ukrywa wzruszenia. Po czym zdecydowanym już głosem nieomal protestuje:
– Pora zaprzestać stawiania znaku
równości pomiędzy aptekarzem a farmaceutą. Nie może przecież tak być, aby
ludzie przygotowani do opieki farmaceutycznej nad pacjentami pełnili jedynie
rolę dystrybutorów leków. Prawo farmaceutyczne tę opiekę im gwarantuje! Rzecz
jednak w tym, że to prawo, ze względu
na brak uregulowań szczegółowych, jest
martwe.

witość. Te słowa, oczywiście, mają swoją
wagę. Ba, mają i konkretne przełożenie
na rezultaty dorobku uczonego. Dlatego
mam pełne prawo teraz zapytać go, jak do
tego wszystkiego odnieść pozazawodowe
pasje?! Zwłaszcza że goszcząc w gabinecie
mojego interlokutora, wciąż kątem oka
próbuję odczytać napisy wygrawerowane
na licznych trofeach. Na półce w rogu
dość obszernego gabinetu stoją puchary,
kryształowe wazony, rozmaite statuetki
dokumentujące sportowe wyczyny Profesora. W szarym kartonie dostrzegam pełno
fotografii z bliskich i dalekich podróży,
niekoniecznie służbowych.
– Rozpoczęcie nowego roku akademickiego to zaprzestanie sportowej aktywności? – pytam.
Tajemniczy uśmiech naukowca, chwilowa cisza nieco zbija mnie z tropu. Może
nie chce upubliczniać prywatnego życia,
opowiadać o tym, jak po powrocie z Uczelni do domu często zakłada dres, na dach
samochodu przyczepia rower i jedzie do
Niepołomic, aby przez jakiś czas pojeździć

po leśnych traktach? Może „fruwanie” na
paralotni już go nie bawi? Może...
– Kiedy Pan ostatnio pływał? – pytanie
pomocnicze, dla mnie chyba już ratunkowe.
– Pod koniec sierpnia wróciłem z Bułgarii. Tam sobie trochę popływałem w Morzu Czarnym. Może mniej niż zwykle,
uwielbiam długie dystanse, moja norma
wakacyjna na ogół oscyluje pomiędzy sto
a sto trzydzieści kilometrów, choć przed
kilkoma laty w Turcji w ciągu czternastu dni
pokonałem sto czterdzieści kilometrów –
ale jednak! Nawiasem mówiąc, w każde
letnie wakacje staram się podreperować
kondycję, zrobić coś dobrego dla zdrowia.
Jak spędzam urlopy w zimie? Narciarstwo
alpejskie jest dla mnie rozkoszą! Byłem kiedyś zawodnikiem, jako młodzik przez jeden
sezon startowałem nawet w polskiej kadrze.
Teraz jeżdżę dla relaksu, dla przyjemności.
I w żadnym przypadku nie zamierzam zjechać z K-2, jak uczynił to Andrzej Bargiel.
Jednak nieskromnie tu wyznam, że wielokrotnie zjeżdżałem z małego Matterhornu
trasą zjazdową z wysokości 3850 m n.p.m.,

Fot. Archiwum Macieja H. Pawłowskiego

Prof. Maciej H. Pawłowski z żoną i wnuczkiem w tężni w Wieliczce

Prof. Maciej H. Pawłowski z córką Agnieszką
i wnuczkiem Maćkiem

do tej pory zaliczyłem znakomitą większość
ośrodków narciarskich w Alpach i Dolomitach. Tej zimy – podobnie jak w ostatnich
latach, planuję dwa wypady. W grudniu
zamierzam pojeździć w okolicy Mayrhofen
i na lodowcu Hintertux w Austrii, później
poszaleć trochę w Alpach włoskich, na
granicy z Francją.
Puchary świadczące o zwycięstwach
odnoszonych w tenisie wyzwalają w Profesorze również miłe wspomnienia. Obecnie
jednak bardziej niż grą na kortach jest
zainteresowany uprawianiem przydomowego ogrodu. Rola ogrodnika na prawie
dziesięciu arach – podobnie jak rola nauczyciela akademickiego, a zarazem uczonego
poszukującego nowych leków – naprawdę
przypadła mu do gustu. Cóż, okazuje się,
że z pasją i dobrymi wynikami można uprawiać naukę – można też uprawiać ziemię,
a później z radością patrzeć jak owocuje.
Można pasjonować się jazdą rowerem po
lesie i narciarskimi wyczynami w wysokich
górach pomimo odnoszonych, na szczęście,
nie bardzo groźnych, kontuzji – można równocześnie tworzyć nowatorskie projekty,
które w perspektywie mogą wnieść zmiany w naszym życiu na lepsze. Na pewno
jednak warto, czego dowodzi droga, którą
kroczy Profesor – marzyć. I włożyć sporo
wysiłku w to, by te marzenia zrealizować.

Teresa Bętkowska

Prof. Maciej H. Pawłowski z żoną, córką Agnieszką i wnuczkiem Maćkiem
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COLLOQUIUM

DEMOSCENA, MAGI, CHIPTUNE,
HIPERTEKSTY, MEMY...
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Dr Piotr Marecki w Media Archeology Lab University of Colorado Boulder

■ Moja książka powstawała w ramach międzynarodowego
grantu Patterns Lectures, przyznawanego w Austrii. To taki prestiżowy program, który pomaga w poprawie jakości dydaktyki

Trackery na komputery ZX Spectrum
w Laboratorium twórczego programowania
UBU lab na Uniwersytecie Jagiellońskim

Piotr Marecki

□ W czerwcu 2018 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się książka Pana autorstwa
Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi. Na ten tom, mający formę historii mówionej, złożyło się 10 rozmów, które przeprowadził Pan nie z teoretykami czy historykami mediów, ale
z praktykami – użytkownikami różnych platform (Amiga,
Atari, ZX Spectrum) i twórcami tekstów kultury: Jakubem
„Argaskiem” Argasińskim, Zenonem Fajferem, Pawłem
Janickim, Leszkiem Onakiem, Łukaszem Podgórnim, Michałem „Bonzajem” Staniszewskim, Łukaszem „Zenialem”
Szalankiewiczem, Wiesławcemdeluxe, Yerzmyeyem oraz
Krzysztofem A. Ziembikiem.
Pana rozmówcy, reprezentujący różne obszary polskiej
kultury cyfrowej, wyjaśniają, czym są: demo, demoscena,
gry tekstowe, magi, chiptune, hiperteksty, generatory
tekstowe, statusy, memy czy conditionalarts. Publikacja
Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi to jedna z pierwszych
w Polsce książek poświęconych kulturze cyfrowej. Jak zrodził
się pomysł na powstanie i wydanie takiego właśnie tomu?

Aleksandra Małecka

Rozmowa z dr. Piotrem Mareckim
adiunktem w Instytucie Kultury UJ, wykładowcą w PWSFTviT w Łodzi, współtwórcą i redaktorem
naczelnym Korporacji Ha!art, teoretykiem i praktykiem literatury elektronicznej

na uniwersytetach w centralnej i wschodniej Europie. Wspólnie
z dwiema badaczkami, Natalią Fedorovą z Sankt Petersburga oraz
Zuzaną Husarovą z Bratysławy, prowadziliśmy
kurs o gatunkach cyfrowych na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Zależało nam, aby był on praktyczny, tzn. chcieliśmy przedstawić studentom
i studentkom wiedzę, którą mają osoby realizujące wybrane gatunki cyfrowe. Aby nie zapraszać
na każde zajęcia kolejnego praktyka, postanowiłem przeprowadzić z nimi rozmowy, które
zostały udostępnione studentom i studentkom
uczestniczącym w kursie. Zaplanowaliśmy także
publikację tego cyklu. Tak powstała monografia.
□ Według jakiego klucza wybierał Pan swoich
rozmówców?
■ Przede wszystkim chciałem pokazać praktyków realizujących poszczególne gatunki cyfrowe. To było główne kryterium doboru. Nie chciałem spojrzenia
teoretycznego, ale właśnie praktyczne. Wybierałem osoby, moim
zdaniem, charakterystyczne dla danego gatunku. Na przykład
Yerzmyey jest nie tylko świetnym twórcą muzyki chiptune, ale też
jej promotorem, archiwizuje ten gatunek muzyki. Zna się na tym
od lat 80. XX wieku, ma ogląd zjawiska od kilku dekad. Zależało
mi na tego typu osobach. Wielu bohaterów książki rozpoczynało
swoją twórczość w mediach cyfrowych
w latach 80. czy 90. Bardzo także zależało
mi na historycznej perspektywie.

skupiającą mężczyzn. Statystyki są tutaj bezwzględne. Można
założyć, że osoby programujące dema i inne gatunki demosceny
to w większości mężczyźni. W UBU labie, którym
kieruję na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadziliśmy badania nad generatorami tekstu, czyli
takimi utworami cyfrowymi, w których używane
są różne języki programowania do wytwarzania
tekstów, na przykład wierszy, prozy, piosenek disco polo, przemówień etc. Tutaj także na około 60
generatorów polskich, jakie udało na się znaleźć,
99 procent zrealizowali mężczyźni. Celem mojego
badania były przede wszystkim gatunki cyfrowe
i próba zbudowania słownika użytecznego do rozmawiania o poszczególnych gatunkach. Wydaje mi
się, że reprezentacja płciowa w obszarze kultury
cyfrowej i programowania to temat bardzo ważny
i zasługuje na osobny projekt badawczy. Jest na
pewno kilka pytań, czy rzeczywiście jest tak, że
dziewczyny nie programowały dem, magów, generatorów tekstu, gier tekstowych, czy my tych utworów z jakichś
powodów nie znamy? Te tematy są świetnie przerobione przez inne
pola ekspresji, jak literatura czy film, i zgadzamy się, że płeć nie
jest elementem przezroczystym. Podobnie jest w programowaniu
(także twórczym programowaniu), w którym dotychczas, niestety,
obraz świata budowany jest głównie przez mężczyzn. W języku
angielskim jest nawet na to specjalne określenie: „brogramming”

□ Pana rozmówcy to wyłącznie mężczyźni. Dlaczego?

Piotr Marecki

■ Odniosłem się także do tego we wstępie.
Męska hegemonia w programowaniu to
aspekt, który opisywany jest nie tylko w polskim kontekście, ale szerzej. W książce
skupiam się przede wszystkim na gatunkach, które wykorzystują programowanie
jako istotny element dzieła. Chodziło mi
o spotkanie z osobami, które podejmują
się realizowania dzieł w obszarze mediów
cyfrowych, ale także w czymś, co nazywa
się twórczym programowaniem (creative
computing). Jako efekt pracy programistów
powstają utwory, które nazwiemy programowanymi (highly computational works).
Są to, między innymi, dema, magi, generatory tekstu, chiptune etc. Rzecz jasna, są także
gatunki cyfrowe, w których nie trzeba posia- Laboratorium twórczego programowania UBU lab
dać zdolności programowania i jak najbardziej tworzy się kulturę cyfrową. Przykładowo, poeci używający czy „brogrammer”. Należy jednak podkreślić, że są inne gatunki
wyszukiwarki Google do pisania wierszy i tworzący poezję Flarf cyfrowe, w których podobne zjawisko nie występuje. Jako przykład
są także częścią kultury cyfrowej, chociaż nie muszą znać się na podam poezję kinetyczną. Świetne wiersze multimedialne realizuje,
programowaniu. Poza tym w tej książce opowiadam o demosce- między innymi, Katarzyna Giełżyńska, byłem nawet redaktorem
nie. To przede wszystkim subkultura skupiająca komputerowych publikacji poświęconej jej utworom.
geeków, którzy realizują się twórczo i próbują wycisnąć niemożliRóżnie się także tę męską hegemonię w programowaniu tłumawe rzeczy z komputerów, walczą z technicznymi ograniczeniami czy, czasem obwiniając kapitalizm i formatowanie reklam zwiąplatform. Demoscena jest subkulturą prawie w 100 procentach zanych z komputerami w latach 80., kiedy pojawiały się pierwsze
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platformy. Znane są rozwiązania z amerykańskich sklepów dla
dzieci, które miały podział na alejki dla chłopców i dziewczynek.
Wiadomo także, że komputery były eksponowane w alejkach dla
chłopców. Z drugiej strony znana jest także rola, jaką odegrały
kobiety w rozwoju informatyki. Podkreślę to także mocno: spora
partia mojej książki dotyczy lat 80. i 90., czyli rodzącej się kultury cyfrowej w Polsce, i także z tego powodu ten wybór. Media
cyfrowe to bardzo młoda dyscyplina, więc ta sytuacja będzie się
pewnie dynamicznie zmieniać. I to bardzo dobrze.

z nich jest, na przykład, polski fenomen Facebooka. Na czym
on polega?

Archiwum Piotra Mareckiego

■ Od jakiegoś czasu zajmuję się naukowo zjawiskiem, które
nazywa się po angielsku Decentering Digital Media. Media cyfrowe to dosyć młoda dyscyplina i dotychczas była ona bardzo
mocno skoncentrowana na zjawiskach z centrum świata cyfrowego (Ameryka Północna, zachód Europy). Trzeba podkreślić,
że zarówno badania na temat mediów cyfrowych uprawia się po
angielsku, jak i artyści i artystki cyfrowi wyrażają się po angielsku. Jednakże od kilku lat coraz mocniej bada się inne narracje
□ Do kogo adresowana jest ta książka?
w obszarze mediów cyfrowych, które nazywane są obrzeżami,
■ Książka ukazała się Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskie- marginesami etc. Nie chodzi tylko o polskie doświadczenie, ale
go jako pozycja naukowa, eksplorująca określone metodologie także cały blok za Żelazną Kurtyną czy kraje arabskie, Amerykę
Południową, kraje z alfabetami innymi niż łacińskie.
Trzeba także dodać, że centrum jest bardzo otwarte
na takie doświadczenie. To znaczy, przykładowo, że
amerykańscy badacze bardzo chcą się uczyć, na czym
polegało cyfrowe doświadczenie w okresie komunizmu w Polsce, skoro wpływ Ameryki czy zachodniej
Europy nie był wówczas taki oczywisty. Paradoksalnie
zapóźnienie technologiczne, które obserwowaliśmy
w Polsce w okresie komunizmu, spowodowało bardzo
wiele ciekawych i oryginalnych zjawisk. Wiele z nich
jest omówionych w książce. Warto to podkreślić, że
nie ma takiego samego odbioru i używania platform
w każdym kontekście geograficznym. Jeśli idzie
o Facebooka, rzeczywiście w Polsce jest to bardzo
ciekawa platforma. Jest to medium korporacyjne,
które gromadzi biznesmenów i zarabia na ludzkich
emocjach. Ale na Facebooku w Polsce naprawdę
w tym momencie rodzi się kultura. Widzę to zwłaszcza w wielu oddolnych akcjach, jak dankowememy,
czyli bardzo niszowe i oparte na bardzo specyficznym
poczuciu humoru teksty kultury. Kto wie, być może
jako artystę naszych czasów zapamiętamy Klocucha,
Piotr Marecki grający w grę Bound na Playstation 4, UBU lab
bohatera polskiego Facebooka, któremu właśnie
badań, jak platform studies czy archeologię mediów. Z pewno- organizuje się retrospektywną wystawę w galerii w Warszawie
ścią przeznaczona jest zatem dla naukowców badających media o nazwie Komputer?
cyfrowe, kulturę cyfrową czy współczesną kulturę etc. Każdy
rozdział pomyślany jest tak, że razem z praktykiem uczymy się □ W czym jeszcze objawia się specyfika polskiej kultury
słownictwa dotyczącego danego gatunku, na przykład w rozdziale cyfrowej?
o grach tekstowych dowiadujemy się, czym jest parser. Jednocześnie uczymy się słownictwa, jakie używane jest przez twórców ■ Trzeba od razu zaznaczyć, że kultura cyfrowa tym różni się, na
tzw. języka wernakularnego, pewnej gwary, rozpoznawalnej dla przykład, od rynku książki czy filmu, że jest transnarodowa. Ja,
danej społeczności. Przykładowo demoscenerzy często mówią przykładowo, zajmuję się literaturą elektroniczną i tutaj właściwie
„kompoty” i to wcale nie oznacza napoju podawanego do obiadu nie mamy barier takich jak w przypadku rynku książki, gdzie
w liczbie mnogiej, ale współzawodnictwo podczas imprez demo- jednak polskie książki czy filmy produkuje się na polski rynek.
W przypadku kultury cyfrowej jest trochę inaczej. Nowe prace
scenowych (samo słowo pochodzi od competition).
Oczywiście marzę, o tym, aby książka miała szerszy zasięg. pokazuje się na międzynarodowych festiwalach, konferencjach,
Mam wielką nadzieję, że, być może, kupi ją lub wypożyczy jakiś targach. Podobnie jest z grami czy sztuką mediów. Przykładowo
fan lub fanka gier jako książkę o grach właśnie i jednocześnie nowe swoje prace w zakresie literatury elektronicznej pokazydowie się czegoś o literaturze elektronicznej czy sztuce mediów. wałem nie w Polsce, ale, między innymi, w Montrealu, Galway,
Książka ma bardzo specyficznych patronów medialnych, jak Porto dla międzynarodowej publiczności. Wydaje mi się, że
pisma i fora fanowskie o Atari, Amidze, pismo „Pixel” o grach, warto w takich pracach przemycać lokalność, jak na przykład
teksty kultury, które nie są do pomyślenia w innym kontekście
stąd taka sytuacja może się naprawdę zdarzyć :)
kulturowym. Przykładowo, sam zrobiłem bota na Twitterze, który
□ Założeniem publikacji jest postawienie akcentu na lokalny tweetuje prawdziwą polską cenzurę. Uznałem, że Twitter, który
aspekt mediów cyfrowych, lokalnych fenomenów. Jednym w 2018 roku ocenzurował kilka milionów botów, jest idealnym
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miejscem do publikowania prawdziwej cenzury. Bardzo lokalny
jest także Wiedźmin 3, w którym brakuje people of color. Kiedy
wykładałem w Ameryce, moi studenci byli tym oburzeni, że nie
można zagrać postacią na przykład czarnego mężczyzny czy
latynosa. Ale w moim ujęciu najbardziej oryginalni byliśmy
właśnie w czasie najmniejszego wpływu Zachodu na lokalną
kulturę cyfrową. Stąd fenomen demosceny, który jest zjawiskiem
europejskim z mocnymi akcentami polskimi.

jako gwiazda na przykład na CarnegieMellon, a w Polsce chyba
mało kto go rozpoznaje. Zatem mój postulat to przede wszystkim
rozszerzyć spektrum kultury cyfrowej.

□ Poprzez gatunki cyfrowe książka opowiada też historię platform (Amiga, Atari, ZX Spectrum etc.), będących materialną,
najniższą warstwą dzieła cyfrowego...

■ Najwięcej zajmuję się literaturą elektroniczną, więc w tym obszarze pewnie najbardziej kompetentnie się wypowiem. Obecnie
są tendencje do używania bardzo popularnych platform, jak Twit-

□ W jakim kierunku, Pana zdaniem, będzie rozwijać się polska
kultura cyfrowa? Przed którymi z gatunków cyfrowych otworzą się na polskim gruncie największe perspektywy rozwoju,
a które tracić będą na sile?

Piotr Marecki

■ Jeśli chcemy poważnie rozmawiać o kulturze cyfrowej i tym, co
jest w niej osobne, to warto zwrócić uwagę nie tylko na powierzchnię dzieł cyfrowych (mówiąc
kolokwialnie: to, co się wyświetla
na ekranie), ale także poziom kodu
oraz poziom platformy, na której
utwór powstał. Dla wielu humanistów zwłaszcza platforma jest
przezroczysta. W moim ujęciu jest
to równie ważny element dzieła,
porównywalny wagowo z jego
treścią. Platforma widoczna jest
zwłaszcza w retro komputerach,
na przykład w komputerach 8-bitowych z największymi ograniczeniami. Przykładowo, współczesne
komputery wyświetlają kilka
milionów kolorów, ZX Spectrum
(popularny komputer w latach 80.)
wyświetlał ich jedynie 15. I to jest
znacząca informacja dla autora,
który robi grafikę na Spectrum,
po prostu nie może użyć większej
liczby kolorów. W książce rze- Robbo – solucja na komputerze Atari 65 XE, UBU lab
czywiście opowiadamy historię
platform. Bohaterowie książki są związani z wybranymi platfor- ter, Instagram, Twine, Facebook. Nazywa się to zjawisko nawet
mami: Yerzmyey z ZX Spectrum, Argasek z Amigą, Kaz z Atari, trzecią generacją. Przy założeniu, że pierwsza generacja były to
Zenial z Pecetami. I to jest ważne. Takie podejście do mediów utwory powstałe przed upowszechnieniem WWW, druga utwory
cyfrowych zakłada metodologia platform studies.
publikowane w Internecie. Do uczestniczenia w odbiorze dzieł
powstałych w ramach pierwszej czy drugiej generacji wymagana
□ W jakiej kondycji znajduje się obecnie polska kultura cy- była wiedza i wysiłek. Przykładowo należało znać dany adres,
frowa? Jak wygląda na tle zagranicznej?
wejść na stronę, analizować kod etc. Trzecia generacja zwalnia
odbiorców z tego. Dzieła wyświetlają się poniekąd same, są
■ Przede wszystkim w Polsce uważa się, że kultura cyfrowa powszechnie dostępne, na przykład boty Twittera. Zatem, być
to gry. Proszę spojrzeć, jakie przyznaje się Paszporty Polityki może, to się będzie w tym kierunku upowszechniać.
w dziedzinie kultura cyfrowa. Otrzymują je jedynie twórcy gier.
Ostatnio wielką popularnością w Polsce cieszyły się memy,
Gry są, być może, najbardziej spektakularnym i najbardziej ale chyba to zjawisko już przeminęło. W Stanach Zjednoczonych
opłacalnym obszarem kultury cyfrowej, ale nie jedynym. Ta wszyscy bardzo zajmowali się ostatnio botami Twittera, mało kto
sytuacja powinna się błyskawicznie zmienić, ponieważ – moim rozpoznaje ten gatunek w Polsce, w związku z tym, że Twitter
zdaniem – najciekawsze rzeczy dzieją się gdzie indziej, jak choćby u nas nie jest tak popularny.
w obszarze demosceny właśnie, literatury elektronicznej, sztuki
mediów. Znam wielu artystów polskich, którzy bardziej są roz- □ W wywiadzie z Krzysztofem A. Ziembikiem zamieszczonym
poznawalni poza Polską niż w Polsce. Do takich należy właśnie na YouTube powiedział Pan, że pracuje już nad drugą częścią
Yerzmyey, który daje koncerty na całym świecie, jest zapraszany książki. Kiedy ukaże się ona na polskim rynku wydawniczym?
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ze swojego środowiska, dzięki czemu
nawet skomplikowane zjawiska z obszaru kultury cyfrowej od razu zyskują
bardziej ludzki wymiar”.
□ Publikacja związana jest z utworzonym w 2016 roku i kierowanym
przez Pana na Uniwersytecie Jagiellońskim UBU labem. Na czym
polega działalność tej jednostki?
■ Aby odpowiedzieć na to pytanie,
muszę zacząć od Ameryki. W 2013
i 2014 roku miałem okazję odbyć
staż postdok w laboratorium Trope Tank na MIT. To dzisiaj jedna
z najlepszych uczelni na świecie,
gdzie właśnie pracuje się w modelu
laboratoryjnym. W labie współpracowaliśmy w zespole: teoretycy,
programiści, artyści. Kiedy wróciłem
z MIT na UJ, natychmiast napisałem
wniosek do Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki na badanie
Klony komputerów Apple, UBU lab
kultury cyfrowej, ale też stworzenie
■ Tak. Właściwie książka jest skończona. Mam nadzieję, że ukaże laboratorium, w którym będą mogli pracować właśnie teoretycy,
się w 2019 lub 2020 roku. Znajdą się tam rozdziały o modułach, programiści i artyści. Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji
pixelarcie, cractrach, vrexperience, książkach z rozszerzoną Społecznej, dzięki wsparciu dziekanów prof. Piotra Jedynaka
rzeczywistością, grywalnej poezji. Chciałbym to podkreślić, i prof. Marii Próchnickiej, i dyrektora Instytutu Kultury prof.
że w obrębie mediów cyfrowych istnieją setki gatunków. Sam Cezarego Woźniaka, mamy zatem przestrzeń (ponad 50 mesię o nich uczę na nowych konferencjach czy festiwalach. Upo- trów kwadratowych), w której pracujemy nad wytworzeniem
wszechnienie nowych platform wpływa na rozwój gatunków. Na zaawansowanych prac cyfrowych w różnych obszarach. Są to
przykład Amazon wypuścił niedawno minirobota Alexę, więc zarówno retro komputery (np. ZX Spectrum, Atari), ale też prace
artyści realizują nad nią prace. To jest dla mnie nowy gatunek VR czy aplikacje sieciowe. Sprzęt zgromadzony w laboratorium
cyfrowy. Stąd ani ta książka, która już się ukazała, ani następna (komputery Atari, Amiga, ZX Spectrum, Apple II, Macintosh
nie wyczerpią tematu.
Classic) używany też jest do dydaktyki, na przykład podczas

■ W drugim tomie nie zabraknie także
rozmów z praktyczkami realizującymi moduły czy pixel art. I bardzo mi
zależy na formie rozmów, żeby także
udokumentować ten słownik, jakiego
używają praktycy. Wyglądałoby to
inaczej, gdybym próbował przerobić
to na monografię. Ostatnio ukazała
się recenzja Gatunków cyfrowych
w magazynie „Popmoderna” i jej autor
podkreśla wprawdzie, że próg wejścia
jest wysoki, ale właśnie formę mówioną
traktuje jako walor. Pisze: „Każdy z wypowiadających się w książce artystów
mówi własnym głosem, nie stroniąc
od żartów, przekleństw czy anegdotek
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Fot. Piotr Marecki

□ Czy drugi tom książki przygotowany zostanie także w formie wywiadów? Czy również będą to rozmowy
wyłącznie z przedstawicielami płci
męskiej?

Silly Venture 2017, impreza poświęcona Atari

zajęć z kultury cyfrowej. Mamy takie założenie, że jeśli dzieło
powstało na Atari 65 XE, staramy się je używać na Atari 65
XE. W labie też organizowaliśmy Szkoły Letnie Twórczego
Programowania, odbyło się około 30 otwartych wykładów dla
społeczności akademickiej, do biblioteki Wydziału Zarządzania
zakupiliśmy kilkaset tytułów z zakresu kultury cyfrowej (myślę,
że to jedyna taka biblioteka w tej części Europy). Wiele w tym
zakresie zawdzięczam Amerykanom, obok MIT odbyłem też
staże w podobnych laboratoriach w Boulder w Colorado oraz
w Vancouver w stanie Waszyngton. Podobne inicjatywy są
jeszcze bardzo rzadkie w Europie.
□ Co, oprócz gatunków cyfrowych, znajduje się jeszcze w kręgu Pana zainteresowań badawczych?

Piotr Marecki

■ Zajmuję się przede wszystkim tym, jak artyści i artystki wykorzystywali media cyfrowe do celów twórczych (creativedigital
media), ale także pracuję jako cyfrowy
humanista. Humanistyka cyfrowa to
dyscyplina, która trudna jest do zdefiniowania, dlatego że wiele dyscyplin w humanistyce ma dzisiaj swój odłam cyfrowy.
Pracuje się tutaj głównie projektowo
w środowisku laboratorium z użyciem
różnych narzędzi cyfrowych. Wspólnie
z Aleksandrą Małecką – tłumaczką i lingwistką, zajęliśmy się, między innymi,
tłumaczeniami utworów programowanych
i zrealizowaliśmy tłumaczenia w różnych
językach programowania, na przykład
Perl, Basic, JavaScript, Python. Interesują mnie przede wszystkim przemiany
tekstu pod wpływem mediów cyfrowych.
Sam także jestem praktykiem i realizuję
utwory. Są to wybrane gatunki cyfrowe,
jak boty Twittera, flarf, generatory tekstu,
zrobiłem tomik poezji za pomocą Mechanicznych Turków Amazona.

wersytecie Jagiellońskim. Zakładam, że uda nam się publikować
prace naukowe, ale także eksperymenty. Złożona w wydawnictwie
jest książka Jacka Olczyka Polska literatura w świetle teorii
przymusow OULIPO. Pracujący w labie autor zbadał rodzime
piśmiennictwo pod kątem użycia przymusów. Pisarze czasem
zakładają sobie pewne ograniczenia, jak choćby to, że nie będą
używać w całej książce samogłoski „e”. Tadeusz Peiper, Julian
Tuwim, Zenon Fajfer i wielu innych polskich autorów także stosowało podobne ograniczenia. Jest to bardzo podobne do tworzenia
w różnych językach programowania, w których panują pewne
ograniczenia, przymusy, znane programistom. Zaplanowaną także mamy książkę z rozszerzoną rzeczywistością, czyli Stilleben
Jakuba Woynarowskiego i Jana K. Argasińskiego. Z kolei moja
monografia to opowieść o cywilizacyjnym procesie zderzenia się
mediów analogowych i cyfrowych. Omawiam to na przykładzie
sześciu polskich utworów, które są zarówno analogowe, jak
i cyfrowe, przykładowo Big Dick Wojciecha Bruszewskiego to

□ Warto dodać, że pod Pana redakcją
powstała seria wydawnicza „Biblioteka Komputery osobiste ZX Spectrum, Atari, Amiga, Commodore, Apple, Macintosh zgromadzone w UBU lab
XXII wieku”, której tytuł nawiązuje do na Uniwersytecie Jagiellońskim
twórczości wybitnego pisarza Stanisława Lema, a zwłaszcza zarówno tradycyjna książka, jak i elektroniczna biblioteka. Moim
do jednej z jego książek zatytułowanej Biblioteka XXI wieku. celem było stworzenie kanonu takich utworów, jak i tego kanonu
W ramach tej serii wkrótce pojawi się kolejna książka Pana analiza. Książka powinna ukazać się już w październiku 2018.
autorstwa, zatytułowana Między kartką a ekranem. Cyfrowe Zachęcam do lektury książek i odwiedzenia labu na kampusie.
eksperymenty z medium książki w Polsce...
□ Dziękuję za rozmowę.
■ Ze względu na nazwę serii chcielibyśmy się zajmować przyszłością. Seria powstaje we współpracy z UBU labem na UniRozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
Promocja książki Piotra Mareckiego Gatunki cyfrowe. Instrukcja obsługi odbędzie się 17 października 2018 o godzinie 17
w sali konferencyjnej nowego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej przy ul. Oleandry 3. W spotkaniu, które poprowadzi
Mikołaj Spodaryk, wezmą udział: dr hab. Katarzyna Bazarnik, dr hab. Anna Nacher, Jakub „Argasek” Argasiński, Krzysztof
„Kaz” Ziembik, Yerzmyey, Łukasz „Zenial” Szałankiewicz oraz autor – Piotr Marecki.
Piotr Marecki – kulturoznawca, wydawca, producent i wytwórca utworów cyfrowych. Pracuje jako adiunkt w Instytucie
Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postdok na Massachusetts Institute of Technology (2013–2014), był także profesorem wizytującym w Media Archeology Lab na Uniwersytecie Colorado w Boulder (USA), na Uniwersytecie w Rochester
(USA), Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) oraz w Smolny College w Sankt Petersburgu (Rosja). Wspólnie z autorami
i autorkami z kilku krajów opublikował ostatnio tomik literatury generatywnej 2X6ALMA
(2016).
Jest
za
MATER
nr także
202 twórcą Wierszy 41
sto dolarów (2017) napisanych przez Mechaniczne Turki Amazona oraz Sezonu grzewczego (2018), napisanego wraz
z mieszkańcami Krakowa.

Paweł Kubica

SCIENTIA

BIOTECHNOLOGIA ROŚLIN

espół Katedry i Zakładu Botaniki
Farmaceutycznej ‒ jednostki Wydziału Farmaceutycznego Collegium
Medicum, od blisko 20 lat prowadzi, jako
główny kierunek badawczy, intensywne
badania naukowe z zakresu biotechnologii roślin. Badania tego typu rozpoczęto
w połowie lat 70. ubiegłego stulecia, gdy
kierownikiem jednostki był prof. Stanisław Kohlmünzer, inicjator utworzenia
w Zakładzie laboratorium biotechnologii
roślin leczniczych. Pierwsze prace naukowe powstały pod kierunkiem dr Elżbiety
Cyunel. Dotyczyły one doskonalenia metod
zakładania i prowadzenia roślinnych kultur
in vitro (w szkle). Nie był to jednak główny
obszar badań naukowych. W tamtym okresie dominowały badania mykochemiczne
owocników grzybowych.
Celem obecnie prowadzonych w jednostce badań z zakresu biotechnologii
roślin jest zaproponowanie hodowanych
in vitro w specjalnych pomieszczeniach
komórek, tkanek, organów roślin (mikropędów, korzeni) lub całych roślin
jako alternatywnego w stosunku do
źródeł klasycznych (zbiór roślin ze stanowisk naturalnych, uprawy, import)
biotechnologicznego źródła biologicznie
aktywnych związków, ważnych zarówno

Z
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z farmaceutycznego, kosmetycznego, jak
i z dietetycznego punktu widzenia.
Podstawowym warunkiem powodzenia
w prowadzeniu kultur in vitro jest zachowanie sterylności naczyń hodowlanych,
narzędzi, pożywek hodowlanych.
Szczególnie ważne jest zakładanie
kultur in vitro tych gatunków roślin leczniczych, które pochodzą z odległych, pozaeuropejskich zakątków świata, a w Europie
zyskały status roślin farmakopealnych,
czyli zostały dopuszczone do wykorzystania w oficjalnym lecznictwie europejskim.
Import surowców z takich gatunków roślin
jest ryzykowny, między innymi z powodu
często niepełnowartościowego surowca ‒
o niewystarczającej zawartości związków
bioaktywnych czy zafałszowanego tańszymi surowcami, etc.
Nie mniej ważne jest też opracowywanie rozwiązań biotechnologicznych, gdy
źródłem ważnych leczniczo związków
są gatunki chronione. Równie istotne jest
zakładanie kultur in vitro gatunków roślin
leczniczych rosnących na stanowiskach
naturalnych lub też możliwych do upraw
w Polsce. W laboratorium biotechnologicznym można bowiem kontrolować
i stymulować produkcję związków bioaktywnych. Kultury in vitro umożliwiają

ponadto niezależność od pór roku, etapu
wegetacji roślin, etc.
Znakomitymi przykładami rozwiązań
biotechnologicznych mogą być prowadzone w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej
kultury in vitro Schisandra chinensis (Chinese magnolia vine) – cytryńca chińskiego,
i Scutellaria baicalensis (Baikal scullcap)
– tarczycy bajkalskiej. Gatunki te, znane od
dawna w medycynie wschodnioazjatyckiej,
zdobyły status roślin farmakopealnych
w krajach Unii Europejskiej (w tym w Polsce) odpowiednio w 2009 i 2011 roku.
Owoce cytryńca chińskiego (Schisandrae chinensis fructus) są bogatym
źródłem lignanów dibenzocyklooktadienowych, określanych nawet w profesjonalnym piśmiennictwie naukowym, ze
względu na skomplikowaną strukturę,
lignanami cytryńca chińskiego. Związki
te wykazują bardzo cenne właściwości
lecznicze – między innymi hepatoprotekcyjne, adaptogenne i ergogeniczne,
przeciwnowotworowe, przeciwzapalne,
przeciwwrzodowe, antyoksydacyjne
i detoksykacyjne. Korzeń tarczycy bajkalskiej (Scutellariae baicalensis radix)
zawiera z kolei jako główną grupę związków specyficzne flawonoidy, wykazujące
działanie antyoksydacyjne, przeciwzapal-

posiadają silne właściwości
antyoksydacyjne, przeciwzapalne, hepatoprotekcyjne i immunostymulujące. Największą
produkcją tych związków
charakteryzowały się kultury
A. ×prunifolia (maks. 600
mg/100 g s.m.). Mikropędy
tego mieszańca dobrze rosną
w dostępnych komercyjnie
bioreaktorach RITA (produkcji francuskiej) i PlantForm
Wytrząsane kultury in vitro
(produkcji szwedzkiej).
Inne badania prowadzone
w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej roślin jako „endogenna akumulacja metadotyczyły potencjału biosyntetycznego bolitów wtórnych”.
kultur in vitro trzech odmian hodowlaOdmiennym kierunkiem badawczym
nych (cultivars) Hypericum perforatum w biotechnologii roślin są procesy bio(dziurawca pospolitego), cvs.: Elixir, transformacyjne. Ich istota polega na wyHelos i Topas. Kultury te otrzymano korzystaniu enzymatycznego potencjału
w ramach współpracy z Instytutem Bio- roślinnych komórek hodowanych in vitro
logii Farmaceutycznej Uniwersytetu do przekształcania (biotransformacji) egTechnicznego w Brunszwiku. Najnow- zogennie podanych do kultur substratów
sze wyniki badań udowodniły bardzo (prekursorów) w oczekiwane, ważne,
wysoką zdolność produkcji cennego trudne do uzyskania innymi, klasycznymi
związku flawonoidowego – kwercetyny – metodami produkty. W roślinnych kultu1,9 grama na 100 gramów suchej masy rach in vitro dość łatwo zachodzą reakcje
(g/100 g s.m.) w prowadzonych kulturach β-glukozylacji i hydroksylacji.
wytrząsanych odmiany Topas.
W Zakładzie Botaniki FarmaceutyczPrzedstawione przykłady rozwiązań nej od kilku lat prowadzone są badania nad
biotechnologicznych reprezentują kieru- optymalizacją biotransformacji egzogennek badawczy określany w biotechnologii nego hydrochinonu w jego β-D-glukozyd –

Fot. Agnieszka Szopa

ne, przeciwalergiczne, przeciwastmatyczne i przeciwartretyczne.
W warunkach kultur in vitro w hodowanej biomasie wymienionych gatunków
udało się uzyskać interesujące z praktycznego punktu widzenia ilości związków:
maksymalnie 850 miligramów na 100
gramów suchej masy (mg/100 g s.m.) lignanów i 639 mg/100 g s.m. flawonoidów.
W Zakładzie prowadzone są też z powodzeniem kultury in vitro odmiany hodowlanej (cultivar = cv.) Schisandra chinensis –
cv. Sadova No 1, oraz trzech innych, mniej
poznanych gatunków Schisandra, a także
czterech innych gatunków Scutellaria,
w tym północnoamerykańskiego gatunku
S. lateriflora (American skullcap).
Kultury in vitro gatunków roślin, które
mogą być uprawiane w Polsce, reprezentują prowadzone w Zakładzie Botaniki
Farmaceutycznej kultury aronii: Aronia
melanocarpa (aronia czarnoowocowa),
A. arbutifolia (aronia czerwonoowocowa)
oraz mieszaniec tych dwóch gatunków – A.
×prunifolia (aronia śliwolistna). Naturalne
stanowiska tych roślin znajdują się na terenie Ameryki Północnej. Badania biotechnologiczne naszego Zespołu udowodniły, że
kultury aronii są z kolei bogatym źródłem
tzw. depsydów – kwasów: chlorogenowego,
izochlorogenowego, neochlorogenowego i kryptochlorogenowego. Związki te
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Kultury in vitro prowadzone w bioreaktorach laboratoryjnych RITA

roślin leczniczych i/lub kosmetycznych.
Reprezentują, między innymi, rodziny
botaniczne: Brassicaceae (Kapustowate),
Ginkgoaceae (Miłorzębowate), Hypericaceae (Dziurawcowate), Rutaceae
(Rutowate), Verbenaceae (Werbenowate)

Agnieszka Szopa

arbutynę w kulturach in vitro różnych
gatunków roślin leczniczych. Dotychczas
dokładniej zbadano potencjał biotransformacyjny komórek z kultur in vitro
ośmiu gatunków. Arbutyna jest ważnym
związkiem w lecznictwie (dezynfekuje

Laboratorium biotechnologii roślin Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej UJ CM –
stacjonarne kultury in vitro rożnych gatunków roślin leczniczych i/lub kosmetycznych
w specjalnych szafach hodowlanych

drogi moczowe) oraz w kosmetologii,
jako bezpieczny wybielacz skóry. Rośliny
bogate w ten związek to krzewinki z rodziny Ericaceae (Wrzosowate) – borówka
brusznica i mącznica lekarska, podlegające
ochronie gatunkowej w Europie Środkowej, w tym w Polsce. Wykazano, że w kulturach Ruta graveolens ssp. divaricata
można uzyskać aż około 12,8 g/100 g s.m.
produktu, podczas gdy według obecnie
obowiązujących norm farmakopealnych
liście wymienionych krzewinek powinny zawierać odpowiednio minimum
4 g/100 g s.m. i minimum 7 g/100 g s.m.
tego związku. Kultury tego podgatunku
otrzymano w ramach współpracy z innym
ośrodkiem w Niemczech – z Instytutem
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu
w Würzburgu. W innych badanych
w Zakładzie kulturach in vitro: A. melanocarpa, A. arbutifolia, A. x prunifolia,
H. perforatum, Origanum majorana, R.
graveolens i S. chinensis, uzyskano od 5,1
do 8,2 g/100 g s.m. arbutyny. Wyniki te
mają potencjalnie aplikacyjny charakter.
Zakład Botaniki Farmaceutycznej
posiada kolekcję około 40 gatunków
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oraz liczne gatunki z rodziny Lamiaceae
(Jasnotowate). W kulturach tych badana
jest zdolność akumulacji głównie kwasów fenolowych, flawonoidów, glikozydów fenylopropanoidowych (w tym
werbaskozydu i izowerbaskozydu),
irydoidów, glukozynolatów, kumaryn
i katechin. Wymienione grupy związków
są w większości cennymi naturalnymi
antyoksydantami roślinnymi, które są
ważne we współczesnej fitoterapii i niezwykle istotne zarówno w leczeniu, jak
i w prewencji chorób cywilizacyjnych,
jak nowotwory, nadciśnienie, choroby
neurodegeneracyjne. W kosmetologii
znalazły zastosowanie jako związki opóźniające procesy starzenia skóry.
Kolekcja kultur in vitro Zakładu
Botaniki Farmaceutycznej została wzbogacona w ostatnim okresie o kultury
różnych gatunków Cistus sp. – czystek,
oraz Salvia hispanica – chia. Z czystkiem i chią spotykamy się w sklepach ze
zdrową żywnością, nie do końca zdając
sobie sprawę, że rośliny te są obce naszej
środkowoeuropejskiej florze. Gatunki
czystków (w tym cenny w profilaktyce

czystek szary – bogate źródło polifenoli,
cennych antyoksydantów) to typowe gatunki śródziemnomorskie, importowane
z południa Europy. Chia z kolei, bogate
źródło NNKT (niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe), witamin i biopierwiastków, importowana jest do Europy
głównie z USA i Meksyku.
W ogólnoświatowym dorobku mamy
kilka produktów farmaceutycznych i równocześnie kosmetycznych – jak paklitaksel, berberyna (alkaloidy), kwas rozmarynowy (depsyd), szikonina (barwnik
naftochinonowy), geraniol (terpenoid),
polisacharydy Echinacea (Jeżówka), które
produkowane są na skalę przemysłową
w roślinnych kulturach in vitro. Są to
patenty firm japońskich, koreańskich, niemieckich, amerykańskich (Diversa, Mitusi
Chemicals, PhytonBiotech).
Aby myśleć o aplikacyjności prowadzonych badań biotechnologicznych,
niezbędne jest prowadzenie kultur in vitro
w instalacjach wielkoskalowych (w bioreaktorach o pojemności do kilkudziesięciu tysięcy decymetrów sześciennych).
Poprzedzającym etapem są prowadzone
już w naszej jednostce kultury w bioreaktorach laboratoryjnych.
W ostatniej dekadzie obserwuje się
napływ do Europy bardzo licznych nowych, egzotycznych surowców i wprowadzenie ich do oficjalnego lecznictwa
europejskiego, w tym polskiego. Są to
najczęściej surowce znane od dawna
głównie w tradycyjnej medycynie azjatyckiej (przede wszystkim w tradycyjnej
medycynie chińskiej – TCM, koreańskiej,
japońskiej), ale też surowce znane w tradycyjnej medycynie południowo- i północnoamerykańskiej (etnobotaniczne
i etnofarmakologiczne wskazania plemion Indian południowo- i północnoamerykańskich). Poszukiwanie rozwiązań
biotechnologicznych w celu zaopatrzenia
przemysłu farmaceutycznego i/lub kosmetycznego w pełnowartościowe cenne
surowce egzotyczne będzie z pewnością
coraz bardziej dominować w ogólnoświatowych badaniach naukowych w najbliższej przyszłości. Zespół pracowników
Zakładu Botaniki Farmaceutycznej
planuje, posiadając już znaczne doświadczenie badawcze i pewne sukcesy, jeszcze
aktywniej uczestniczyć w badaniach tego
typu.

Halina Ekiert
Agnieszka Szopa

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej
UJ CM

POLSCY ORMIANIE
W DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ POLSKI
B

Maria Mazur-Prokopiuk

Arkadowy krużganek w katedrze ormiańskiej we Lwowie

Fot. Janusz Paluch

iblioteka Kraków zaprasza na konferencję naukową poświęconą działalności
Ormian na ziemiach polskich w okresie
zaborów i u progu II Rzeczpospolitej. Partnerami przedsięwzięcia (dofinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Kultura – Interwencje”
2018) są: Muzeum Niepodległości w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński oraz Urząd
Miasta Krakowa. Celem, który przyświeca
organizacji konferencji, jest zobrazowanie
wkładu społeczności ormiańskiej w polskie dziedzictwo kulturowe, popularyzacja
wiedzy o mniejszości ormiańskiej, a także
wskazanie wyjątkowej postawy Ormian
względem Polski. Realizacja zadania ma
zwrócić uwagę na arcyciekawą historię tej
grupy społecznej oraz na jej zasługi dla polskiej historii, kultury i gospodarki.
Poza dwudniową sesją naukową, zorganizowaną w dniach 9–10 października
2018, planowana jest także publikacja
tomu pokonferencyjnego oraz organizacja
czasowej wystawy Ormianie semper fidelis
– w drodze ku niepodległości, udostępnionej
przez Muzeum Niepodległości w Warszawie, ukazującej historię polskich Ormian
od przybycia do Lwowa aż po współczesną
ich działalność na terenie Rzeczpospolitej.
Znaczną część wystawy stanowią biogramy
słynnych Ormian polskich – znamienitych
artystów, pisarzy, duchownych, naukowców,
a przede wszystkim wielkich patriotów. Wystawa zostanie otwarta 9 października 2018
o godzinie 12 w sali obrad dawnego Magistratu Podgórskiego przy Rynku Podgórskim 1.
Ekspozycję będzie można oglądać w tym
miejscu do 11 października 2018. Następnie,
od 12 do 21 października 2018, wystawa
będzie prezentowana w Centrum Sztuki
Współczesnej „Solvay” w Krakowie przy
ul. Zakopiańskiej 62.

Pogrzeb św. Odilona – fresk Henryka Rosena w katedrze ormiańskiej we Lwowie

9 października w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa o godzinie 14 konferencję otworzą prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz ambasador
Republiki Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan. W tym dniu referaty wygłoszą: dr hab. Andrzej A. Zięba – Przemiany tożsamości narodowej Ormian
w dobie walk o niepodległość Polski, schyłek XVIII – połowa XX wieku, prof. Krzysztof Stopka – Żołnierski etos Ormian w dawnej Polsce (XIV–XVIII
wiek), dr Stanisław Dziedzic – Arcybiskup Józef Teodorowicz a sprawa niepodległości Polski, prof. Franciszek Ziejka – Karol Antoniewicz – przedziwne losy lwowskiego Ormianina – Polaka.
10 października w Sali Fontany Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką Biblioteki Kraków w godzinach 10–14 będzie można wysłuchać wystąpień:
prof. George’a A. Bournoutiana – The Emergence of the Present-day Armenian State, Andrzeja Krzeczunowicza – Kornel Krzeczunowicz – wkład
w niepodległą Polskę, Moniki Agopsowicz – O, kochana Ojczyzno, jako żeś zniszczona! Ormiańscy wygnańcy z Kamieńca 1673 roku wobec
Polski, prof. Krzysztofa Dybciaka – Patriotyczne przestrzenie w twórczości Zbigniewa Herberta, dr hab. Ewy Danowskiej – Wiadomości o polskich
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Ormianach ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, PAN I PAU w Krakowie, Krzysztofa Stefanowicza – Kajetan Stefanowicz – żołnierz
i artysta, dr Tadeusza Skoczka: Dawid Abrahamowicz jako przedstawiciel ugrupowania Podolaków i jego służba dla Polski.

„DZIEŃ WITRAŻY” W INSTYTUCIE HISTORII SZTUKI
25

Cnoty teologiczne, Krakowski Zakład Witrażów
S.G. Żeleński, 1939, kościół parafialny pw.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kielcach-Słowiku

Historycznego UJ prof. Jan Święch, dziekan
Wydziału Konserwacji ASP dr hab. Marta
Lempart-Geratowska, konserwatorzy diecezjalni: ksiądz dr Piotr Drewniak z Tarnowa
i ksiądz dr Szymon Tracz z Bielska-Białej,

zagraniczni członkowie Rady Naukowej
Międzyuczelnianego Centrum Badań
Witrażowych: Sarah Brown z Yorku
i prof. Joost Caen z Antwerpii, a także prezes Agencji Reklamowej
iMedius Jerzy Różycki. W sali
zebrało się również liczne grono pracowników i studentów
Instytutu Historii Sztuki
oraz osób zajmujących
się badaniami nad malarstwem witrażowym oraz
zainteresowanych tym
zagadnieniem.
Najnowsze tomy
opracowania dotyczącego witraży sakralnych
XIX i pierwszej połowy
XX wieku są efektem badań
prowadzonych od 2012 roku
w Instytucie Historii Sztuki UJ
pod kierunkiem prof. Wojciecha
Bałusa dzięki środkom z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
przyznanym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Dotyczą one witraży diecezji tarnowskiej (dwa woluminy
autorstwa dr. Andrzeja Laskowskiego)
oraz kieleckiej (tom opracowany przez dr.
Tomasza Szybistego). Książki stanowią
IV i V tom serii wydawanej przez Agencję
Reklamową iMedius. Są one efektem pracy
zespołu, w skład którego, oprócz autorów
tekstów, wchodzili: Grzegorz Eliasiewicz
Fot. Corpus Vitrearum Polska / Grzegorz Eliasiewicz, Rafał Ochęduszko

kwietnia 2018 w Instytucie Historii Sztuki miało miejsce
uroczyste wydarzenie poświęcone badaniom nad witrażami.
Powodów do spotkania było
kilka: pierwszym z nich
była promocja najnowszych tomów Korpusu
witraży z lat 1800–
1945 w kościołach
rzymskokatolickich
metropolii krakowskiej i przemyskiej,
drugim inauguracja
działalności Międzyuczelnianego Centrum
Badań Witrażowych.
Dodatkowym elementem był wykład gościnny
Sary Brown z Yorku The
Art of Collaboration: The
Conservation of York Minster’s Great East Window 2011–
2017.
Spotkanie otworzył dyrektor Instytutu Historii Sztuki dr hab. Marek Walczak.
Następnie głos zabrał przewodniczący
Polskiego Komitetu Narodowego Corpus
Vitrearum prof. Wojciech Bałus, który
przywitał licznie zgromadzonych gości,
wśród których byli: prorektor Uniwersytetu
Jagiellońskiego prof. Dorota Malec, rektor
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
prof. Stanisław Tabisz, dziekan Wydziału

Okładki najnowszych tomów Korpusu witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej
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Fot. Corpus Vitrearum Polska / Grzegorz Eliasiewicz, Rafał Ochęduszko

i Rafał Ochęduszko (materiał fotograficzny), Mikołaj Golenia i Krzysztof Trąba
(plany budowli), dr Paweł Karaszkiewicz
i Marzena Biała-Urbanik (opracowania
konserwatorskie), Irena Buchenfeld (koordynacja projektu) oraz Alicja Ciosek (kwerendy archiwalne na terenie diecezji kieleckiej). Tak jak wszystkie tomy serii, nowo
wydane książki mają charakter katalogu,
gromadzącego podstawowe informacje
na temat witraży sakralnych wykonanych
w wymienionym okresie. Ich niezwykle
istotnym elementem są fotografie, znakomicie dokumentujące poszczególne dzieła.
Wszystkie książki reprezentują bardzo
wysoki poziom edytorski. Jak wyjaśnił prof.
Bałus, dysproporcja między prezentowanymi na spotkaniu tomami wynika z charakteru
materiału – ze względu na różnice w rozwoju
ekonomicznym obu regionów w końcu XIX
i w pierwszej połowie XX wieku w diecezji
tarnowskiej powstawało znacznie więcej
witraży, wśród których znaleźć można wiele
dzieł na świetnym poziomie, zaś w diecezji
kieleckiej zachował się stosunkowo skromny
zbiór. Badania nad prezentowanymi tomami
zostały znacznie ułatwione dzięki życzliwości i wsparciu biskupów i konserwatorów
diecezjalnych, a także administratorów
obiektów sakralnych.
Profesor Bałus przypomniał historię polskich badań nad witrażami oraz zreferował
efekty i aktualny przebieg prac prowadzonych w Instytucie Historii Sztuki UJ. Już
w 1958 roku Polska przystąpiła do międzynarodowej organizacji Corpus Vitrearum,
początkowo zajmującej się tylko witrażami
średniowiecza i czasów nowożytnych, od
stosunkowo niedawna prowadzącej również
badania nad przeszkleniami witrażowymi
XIX i XX wieku. Polskie opracowania
poświęcone temu okresowi mają charakter
pionierski. Profesor Bałus zachęcił również
do korzystania z działającej od niedawna
internetowej bazy witraży dostępnej pod
adresem: http://cvp.baza-witrazy.uj.edu.pl,
która prezentuje efekty prac opublikowanych
w tomach Korpusu witraży 1800–1945.
W planach jest przetłumaczenie tekstu bazy
na język angielski, niezbędne jest jednak
otrzymanie dodatkowych środków finansowych na ten cel.
Kolejnym elementem kwietniowego
spotkania była inauguracja Międzyuczelnianego Centrum Badań Witrażowych.
Jest to wspólna inicjatywa Instytutu
Historii Sztuki UJ oraz Wydziału Konserwacji ASP w Krakowie, której celem jest
prowadzenie interdyscyplinarnych badań
Wykład Sary Brown
z Yorku

Przemawia prof. Wojciech Bałus

Uczestnicy spotkania
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nad witrażami. W skład rady Centrum
wchodzą dziekani obu wydziałów, przedstawicielka ASP prof. Grażyna Korpal,
przedstawiciele UJ – dr hab. Andrzej Betlej
i dr hab. Marek Walczak, oraz członkowie
zagraniczni: Sarah Brown z Yorku i konserwator z uniwersytetu w Antwerpii prof.
Joost Caen. Centrum powołane zostało do
istnienia jako konsorcjum naukowe decyzją rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka na
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podstawie umowy zawartej z Akademią
Sztuk Pięknych. Profesor Bałus przedstawił założenia Centrum, do których należy
prowadzenie badań mających na celu
rozwój interdyscyplinarnych studiów nad
sztuką witrażową, współpraca ze służbami
konserwatorskimi, osobami prawnymi
i fizycznymi, w szczególności prowadzącymi działalność konserwatorską i witrażowniczą oraz będących właścicielami

Jan Bukowski, Św.ALMA
Stanisław,
wyk.
Zakład Witrażów
MATER
nr Krakowski
202
S.G. Żeleński, 1927, kościół pomocniczy pw. św. Wojciecha
w Kąclowej

Józef E. Dutkiewicz, Św. Maria Magdalena pod krzyżem,
wyk. pracownia Jana Kusiaka, Kraków, 1927, kościół parafialny
pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie

Fot. Corpus Vitrearum Polska / Grzegorz Eliasiewicz, Rafał Ochęduszko

Torty w kształcie najnowszych tomów Korpusu witraży

obiektów w zakresie działań mających
na celu wdrażanie i doskonalenie metod
ochrony, konserwacji i metod badawczych
w zakresie sztuki witrażowej, promowanie
badań krajowych i zagranicznych w zakresie studiów nad sztuką witrażową, pozyskiwanie funduszy na badania dotyczące
problematyki witrażowej.
Pierwszym przedsięwzięciem w ramach działalności Centrum była międzynarodowa konferencja naukowa Stained
Glass from c. 1800 to 1945: Terminology –
Periodization – Forms, która odbyła się
w Instytucie Historii Sztuki w grudniu
2017 roku („Alma Mater” informowała
o tym w 199. numerze z marca 2018). Idea
międzynarodowych, interdyscyplinarnych
spotkań poświęconych witrażom zasługuje
na kontynuację, a kolejne spotkanie ma
odbyć się w Wiedniu.
Po prezentacji książek oraz uroczystej
inauguracji działalności Centrum odbył
się wykład gościa z Yorku. Sarah Brown
prowadzi wszechstronne badania nad
witrażami od średniowiecza do współczesności, jest przewodniczącą brytyjskiego
komitetu Corpus Vitrearum, dyrektorem
York Glaziers Trust oraz wykładowcą na

Fot. Corpus Vitrearum Polska / Grzegorz Eliasiewicz, Rafał Ochęduszko

Uniwersytecie w Yorku. Profil jej badań,
jak i tematyka wykładu doskonale wpisały
się w ideę interdyscyplinarności, postulowaną przez Centrum Badań Witrażowych.
Sarah Brown zaprezentowała efekty
programu badawczo-konserwatorskiego
poświęconego przeszkleniu wielkiego
okna wschodniego w katedrze w Yorku.
Dzięki wieloletnim pracom udało się
poddać starannej konserwacji ten pochodzący z początku XV wieku zespół kwater
witrażowych, a także dokładnie zanalizować niezwykły program ikonograficzny,
w całości poświęcony treści Apokalipsy
św. Jana. Dopiero wyjęcie kwater z okien,
ich odczyszczenie i usunięcie późniejszych nawarstwień umożliwiło analizę
wszystkich detali przedstawień, których
nie sposób dostrzec z poziomu posadzki
kościoła. Wykład gościnny zakończył
oficjalną część wydarzenia.
Ostatnim elementem spotkania był
bankiet, sfinansowany przez Agencję Reklamową iMedius. Jego główną atrakcję
stanowiły, podobnie jak w przypadku
promocji poprzednich książek z serii, torty
w kształcie najnowszych tomów Korpusu
witraży.

Joanna Utzig

Korpus Witraży Średniowiecznych w Polsce
Instytutu Historii Sztuki UJ

Zdzisław Gedliczka, Chrystus Król,
wyk. pracownia Tadeusza Wilkosza,
Kraków, 1940, kościół parafialny pw.
św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach

Św. Konstantyn, 1906–1909, kościół
parafialny pw. św. Mikołaja w Imielnie

Więcej informacji dotyczących
badań nad witrażami można
znaleźć na stronie internetowej
Bazy Witraży, a także stronie
Corpus Vitrearum Polska i Międzyuczelnianego Centrum Badań Witrażowych: http://www.
cvp.ihs.uj.edu.pl/
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Stefan Matejko, Św. Zofia z trzema córkami, wyk. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński, 1912,
kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siedliskach-Boguszu
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50. KONFERENCJA EGAS
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
213

Prof. Theodor Hänsch (z lewej) podczas inauguracyjnej sesji plenarnej prowadzonej
przez prof. Jarosława Koperskiego (z prawej)

Krzysztofa Dzierżęgi (wszyscy z Zakładu
Fotoniki Instytutu Fizyki UJ), jubileuszowa 50. konferencja odbyła się w tym roku
w Krakowie.
Pierwszą konferencję EGAS zorganizowano w lipcu 1969 roku na Université
Paris-Sud w Orsay pod Paryżem, a mo-

Fot.Krzysztof Magda

uczestników z 34 krajów, w tym
z 10 krajów spoza Europy,
zgromadziła 50. konferencja European
Group for Atomic Systems (EGAS), która
w dniach 9–13 lipca 2018 odbyła się na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Konferencja EGAS ma swoją długą
i bogatą tradycję. Po raz pierwszy została
zorganizowana w 1969 roku i od tego
czasu odbywa się co roku. Sprawia to, że
jest najdłużej nieprzerwanie organizowaną
konferencją cykliczną w środowisku fizyków w Europie1. Jest ważnym spotkaniem
środowiska fizyków atomowych, molekularnych i optycznych, którzy zbierają się
w celu prezentacji wyników swoich badań,
podyskutowania z największymi ekspertami w swojej dziedzinie czy poszukania
inspiracji dla dalszych prac, ale również
po to, by spędzić czas w towarzystwie ciekawych ludzi, w atmosferze sprzyjającej
wymianie poglądów i idei badawczych.
Dzięki staraniom naukowców z Instytutu
Fizyki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAIS), w tym
przewodniczących Komitetu Organizacyjnego dr. hab. Szymona Pustelnego
oraz prof. Jarosława Koperskiego i prof.

Podczas sesji plakatowej prof. Dmitry Budker (w centrum) w rozmowie z dr Julią Sudyką
(obecnie Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie), która w kwietniu tego roku obroniła pracę
doktorską pod kierunkiem prof. Wojciecha Gawlika i dr. hab. Szymona Pustelnego
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tywacją do tego była chęć corocznego
spotkania fizyków – spektroskopistów atomowych i pokrewnych – organizowanego
nieformalnie i niedrogo, w celu umożliwienia kontaktu wszystkim zainteresowanym, w szczególności młodym badaczom
i studentom2. Przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego pierwszej konferencji
był prof. Alfred Kastler, laureat Nagrody
Nobla z fizyki w 1966 roku. Co ciekawe,
9. konferencja EGAS odbyła się w 1977
roku w Krakowie, będąc pierwszą konferencją z tego cyklu w Europie Wschodniej.
Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była prof. Danuta Kunisz, ówczesna
kierownik Zakładu Optyki Atomowej
Instytutu Fizyki UJ.
Tegoroczna konferencja odbyła się
w Auditorium Maximum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Jej integralną częścią było
minisympozjum, zorganizowane ostatniego dnia w celu uczczenia 70. rocznicy
urodzin prof. Wojciecha Gawlika. W tym
dniu uczestnicy zgromadzili się w sali audytoryjnej budynku WFAIS na Kampusie
600-lecia Odnowienia UJ.
Wśród uczestników 50. konferencji
EGAS najliczniejszą reprezentację sta-

Wręczenie nagrody za najlepszy plakat: Parul Aggarwal z Van Swinderen Institute for Particle Physics
and Gravity, University of Groningen (pierwsza w lewej); nagrodę wręczają: prof. Roland Wester z Universität Innsbruck (drugi z lewej), ustępujący przewodniczący EGAS Board prof. Rosario González-Férez
z Universidad de Granada (druga z prawej), nowa przewodnicząca EGAS Board oraz dr hab. Szymon
Pustelny (pierwszy z prawej), przewodniczący Komitetu Organizacyjnego tegorocznej konferencji EGAS

precyzyjna spektroskopia może pozwolić
nie tylko na poznanie sekretów natury,
w tym, na przykład, na rozwiązanie tzw.
„zagadki promienia protonu”, ale także
może umożliwić zastosowania w dziedzinach rozciągających się od badań
kosmosu, poprzez komputery kwantowe
i telekomunikację, do ultraprecyzyjnej
diagnostyki medycznej, transportu czy
obronności.
Oprócz wykładu prof. Theodora Hänscha podczas konferencji wygłoszono
pięć wykładów plenarnych 3. Profesor
Tilman Esslinger z Politechniki Federalnej

Fot.Krzysztof Magda

nowili fizycy z Polski, Niemiec, Francji,
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Zgodnie z intencją pomysłodawców blisko
1/3 wszystkich uczestników konferencji
stanowili studenci.
Ważnym wydarzeniem był udział
w konferencji prof. Theodora W. Hänscha
z Max Planck Institute for Quantum Optics
w Garching, laureata Nagrody Nobla z fizyki w 2005 roku. Profesor Hänsch wygłosił inauguracyjny wykład zatytułowany
Precision Frontier in Laser Spectroscopy,
w którym, na przykładzie badań spektroskopowych struktury energetycznej atomu
wodoru, przedstawił proces przekraczania
kolejnych ograniczeń doświadczalnych
i osiągania coraz większej dokładności
pomiarowej. W swoim wystąpieniu prof.
Hänsch pokazał, jak na przestrzeni ostatnich 45 lat precyzja pomiarów struktury
wodoru została zwiększona osiem rzędów
wielkości (100 000 000 razy). Ten niewiarygodny postęp precyzyjnej spektroskopii
laserowej odbywa się dzięki olbrzymiej
kreatywności fizyków spektroskopistów,
którzy byli autorami metod pozwalających
na pokonanie kolejnych ograniczeń fizycznych, na przykład poprzez eliminację
poszerzenia linii spektralnych związanych
z ruchem atomów (spektroskopia nasyceniowa) czy ustanawianiem nowych rekordów w dziedzinie pomiaru częstotliwości
promieniowania laserowego, między

Podczas sesji plakatowej; w centrum zdobywczyni nagrody za najlepszy plakat Parul Aggarwal
z Van Swinderen Institute for Particle Physics and Gravity, University of Groningen

innymi, dzięki zastosowaniu tzw. grzebienia częstotliwości. Profesor Hänsch,
autor właśnie tego ostatniego wynalazku,
przekonywał uczestników konferencji, jak

(ETH) w Zurychu mówił o idei budowania
wielociałowych systemów kwantowych
przy wykorzystaniu kwantowych symulacji oddziaływania między atomami oraz

doświadczalnych możliwości manipulowania „zimnymi” gazami atomowymi.
Dzięki nim coraz bardziej realna staje się
możliwość konstrukcji komputerów kwantowych, które mogą w przyszłości zrewolucjonizować nie tylko same badania,
ale również ich zastosowania praktyczne.
Profesor Paolo de Natale z Europejskiego
Laboratorium Spektroskopii Nieliniowej
(LENS) we Florencji przedstawił możliwości przyszłych badań i manipulowania molekułami, co może dostarczyć
nowych możliwości w chemii i inżynierii
materiałowej. Do tego celu niezbędne
jest jednak opracowanie nowych źródeł
promieniowania i pionierskich technik
spektroskopowych.
Na konferencji, oprócz wykładów
plenarnych, 15 naukowców wygłosiło
wykłady zaproszone. Wśród nich byli prof.
Antoine Weis z Uniwersytetu we Fryburgu, który mówił o charakteryzowaniu i obrazowaniu magnetycznych nanocząstek
z użyciem metod magnetometrii optycznej, oraz prof. Maria Novella-Piancastelli
z Uniwersytetu w Uppsali przedstawiająca
nowe badania dynamiki elektronów i jąder
atomowych, które wykorzystują zjawiska
wzbudzania i jonizacji atomów za pomocą promieniowania X w skali impulsów
subfemtosekundowych, czyli trwających
krócej niż 1 biliardowa część sekundy
(0,000 000 000 000 001 s). Jak podkreślała
wykładowczyni, pozwala to na „zajrzenie”
w głąb struktury atomów bardzo blisko
jądra atomowego w nieosiągalnej dotąd
skali czasowej.
Oprócz wykładów plenarnych i wykładów zaproszonych, na konferencji
przedstawiono ponad 20 wykładów,
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z nich wyróżniono nagrodami ufundowanymi przez Europejskie Towarzystwo
Fizyczne, WFAIS UJ, jak również wydawnictwo Springer.

MINISYMPOZJUM
Z OKAZJI 70. ROCZNICY URODZIN
PROFESORA WOJCIECHA GAWLIKA
Ważnym elementem konferencji
było minisympozjum poświęcone jubileuszowi 70. rocznicy urodzin prof.
Wojciecha Gawlika. Tematem wiodącym
spotkania była prezentacja działalności
naukowej, na którą w sposób bezpo-

fot.Krzysztof Magda

starannie wyselekcjonowanych ze streszczeń nadesłanych przez uczestników.
Pozwoliło to na wybranie prezentacji na
bardzo wysokim poziomie merytorycznym, dotyczących najaktualniejszych
tematów badawczych w fizyce atomowej,
molekularnej i optycznej. Wydaje się, że
najbardziej owocnym sposobem wymiany
poglądów były sesje plakatowe. Uczestnicy tegorocznej konferencji mogli wziąć
udział w dwóch takich sesjach, na których
zaprezentowano ponad 80 plakatów.
Wśród referujących byli również studenci, których prezentacje podlegały ocenie
uczestników konferencji. Najciekawsze

Podczas minisympozjum z okazji jubileuszu 70. urodzin prof. Wojciech Gawlik (pierwszy z prawej) otrzymał życzenia od dyrekcji Instytutu Fizyki UJ. Wręczający specjalny adres prof. Roman Płaneta, dyrektor IF
(drugi z lewej), dr hab. Monika Marzec, zastępca dyrektora IF ds. naukowo-badawczych (druga z prawej),
oraz dr hab. Paweł Góra, zastępca dyrektora IF ds. dydaktycznych (pierwszy z lewej)
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średni lub pośredni miała wpływ osoba
Profesora. Było to tym ważniejsze, że
zarówno badania, jak i inicjatywy, które
współtworzył i realizował prof. Gawlik,
doprowadziły do wielu wartościowych
wyników naukowych, w tym, między
innymi, do wytworzenia pierwszego
polskiego kondensatu Bosego-Einsteina
czy zbudowania pierwszego polskiego
zegara optycznego, jak również do utworzenia Krajowego Laboratorium Fizyki
Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL
FAMO) w Toruniu.
Minisympozjum rozpoczęła prezentacja osoby Profesora, jego drogi naukowej,
osiągnięć, kontaktów z naukowcami
z wielu laboratoriów na całym świecie
oraz jego wysiłków zmierzających do
stworzenia w Instytucie Fizyki UJ ważnego i wpływowego ośrodka badań, ośrodka
będącego również solidną szkołą fizyki
atomowej, optyki kwantowej i fotoniki
dla młodych ludzi, dla których Profesor
był i jest charyzmatycznym pedagogiem
i niekwestionowanym autorytetem naukowym.
W ramach minisympozjum prof.
Dmitry Budker, z Uniwersytetu Jana
Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetu
Kalifornijskiego w Berkeley, w wykładzie Nonlinear Magneto-optics przedstawił wspólne badania prowadzone z prof.
Gawlikiem w dziedzinie magnetometrii
optycznej oraz działalność w ramach
utworzonego wspólnie i działającego
w latach 2003–2015 Laboratorium
Krakowsko-Berkeleyowskiego, którego
głównym celem była współpraca w ramach międzynarodowych projektów

fot.Krzysztof Magda

w zakresie fizyki atomowej i fotoniki,
w tym przede wszystkim wymiana studentów i pracowników naukowych.
Profesor Czesław Radzewicz z Uniwersytetu Warszawskiego w swoim
wykładzie Our Road to Optical Atomic
Clock przedstawił inicjatywę polskiego
środowiska fizyków atomowych, molekularnych i optycznych, której celem
było zbudowanie w KL FAMO w Toruniu pierwszego polskiego optycznego
zegara atomowego. Profesor Gawlik był
jednym z liderów tej inicjatywy, a jego
wkład w powodzenie przedsięwzięcia
był kluczowy.
Do prac rozwijanych w KL FAMO
i ich związku z osobą Profesora nawiązał
dr hab. Michał Zawada z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu w swoim
wystąpieniu poświęconym polskiej sieci
światłowodowej dystrybuującej standardowy sygnał uniwersalnego czasu. Fakt ten
może umożliwić wiele nowych zastosowań
w Polsce, począwszy od badań naukowych
(radioastronomia, spektroskopia) do zastosowań (chemia, badania materiałowe,
pomiary odległości).
Dwóch kolejnych mówców – prof.
Krzysztof Sacha i dr hab. Tomasz Kawalec,
obaj z Instytutu Fizyki UJ, zawdzięczający,
jak sami przyznali, wybór kierunku rozwoju
swoich karier naukowych uczestnictwu
w zajęciach z fizyki atomowej prowadzonych przez prof. Gawlika, przedstawiło
aktualne badania prowadzone w kierowanych przez siebie grupach badawczych.
Krzysztof Sacha mówił o rozwijanej,
a zainicjowanej przez prof. Franka Wilczka
z Massachusetts Institute of Technology,
laureata Nagrody Nobla z fizyki w 2004
roku, teorii tzw. kryształów czasowych.
Pokazał on, że ultrazimne gazy (jak chmura
atomów w reżimie kondensatu Bosego-Einsteina) mogą zachowywać się jak dyskret-

ny kryształ czasowy.
Tomasz Kawalec natomiast w wykładzie
Cold Atoms in Cracow
przedstawił rolę prof.
Gawlika, jaką spełnił w rozwoju fizyki
„zimnych” atomów
w Krakowie i w Polsce, zilustrowaną badaniami rozwijanymi
we własnym krakow- Minisympozjum z okazji jubileuszu 70. urodzin prof. Wojciecha Gawlika;
skim laboratorium nad Profesor wraz z małżonką, dr Danutą Szot-Gawlik
dipolowymi lustrami
plazmonowymi dla „zimnych” atomów.
go muzeum wzięli udział w uroczystym
Całość minisympozjum zakończył sam bankiecie konferencyjnym.
Profesor, który opowiedział o swojej drodze
Na konferencji swoje oferty handlonaukowej, swoich badaniach, mistrzach we prezentowało 10 firm związanych
i kolegach.
tematycznie z szeroko pojętą z fizyką
Na koniec specjalne życzenia prof. atomową, molekularną i optyczną oraz
Gawlikowi złożyli dziekan WFAIS prof. fotoniką: THORLABS, MOG LaboratoEwa Gudowska-Nowak, dyrektor IF prof. ries, EKSPLA, PRECOPTIC, TOPTICA
Roman Płaneta oraz przedstawicielka Na- Photonics, LighthousePhotonics, INTERukowego Koła Fizyków UJ, którego prof. LAB, MenloSystems, oraz Wydawnictwo
Gawlik był opiekunem przez długie lata. Springer. Sponsorami konferencji byli
Uczestnicy konferencji przekazali Profe- Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki
sorowi podpisaną przez wszystkich uczest- Stosowanej UJ, Europejskie Towarzystwo
ników kartę z życzeniami, a zwieńczeniem Fizyczne oraz miasto Kraków.
dnia był imponujący tort urodzinowy.
Jarosław Koperski
Oprócz możliwości wysłuchania wySzymon Pustelny
kładów wizyta w WFAIS była również
Krzysztof Dzierżęga
okazją do zwiedzenia laboratoriów baWydział Fizyki Astronomii
dawczych oraz pobliskiego Narodowego
i Informatyki Stosowanej UJ
Centrum Promieniowania Synchrotrono- 1
Co trzy lata konferencja EGAS łączy się z European Conwego SOLARIS.
ference on Atoms Molecules and Photons (ECAMP).
Warto na koniec wspomnieć, że
W przyszłym roku 13. konferencja ECAMP będzie organizowana w dniach 8–12 kwietnia we Florencji (www.
w czasie wolnym uczestnicy konferencji
ecamp13.org). Jak twierdzą organizatorzy, ta nietypomieli możliwość zwiedzenia Krakowa,
wa data (tradycją jest organizowanie konferencji EGAS
i ECAMP w miesiącach letnich, najczęściej w lipcu)
wizyty w kopalni soli w Wieliczce, jak
umożliwi uczestnikom ominięcie szczytu turystycznego.
również w jednym z najstarszych w Pol- 2 P.E. Noorman, Atomic Spectroscopy, „Europhysics News”
sce klasztorów – opactwie benedyktynów
1969, t. 1, nr 5, s. 7; DOI: https://doi.org/10.1051/
epn/19690105007
w Tyńcu, gdzie po koncercie organowym
3
Pełny program konferencji 50th EGAS razem z „książką ze
w tamtejszym kościele św.św. Piotra
streszczeniami” i dokumentacją zdjęciową znaleźć można
i Pawła i po obejrzeniu zbiorów lokalnew internecie pod adresem www.egas50.org

Uczestnicy minisympozjum z okazji jubileuszu 70. urodzin prof. Wojciecha Gawlika przed budynkiem WFAIS UJ
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KONTROWERSYJNA MODA NA BEZGLUTENOWE MENU
adwrażliwości pokarmowe – określane jako występowanie obiektywnie
potwierdzonych, powtarzalnych objawów
wywołanych przez spożycie określonego
pokarmu lub składnika pokarmowego
w dawce tolerowanej przez zdrowe osoby – stanowią dziś jednocześnie problem
oraz wyzwanie w opiece medycznej. Występujące nietypowe objawy chorobowe
tych schorzeń potrafią znacząco wydłużyć
czas diagnostyki, zaś duża liczba produktów odpowiedzialnych za powstawanie
niepożądanych reakcji utrudnia poszukiwania właściwego „winowajcy”. Jednym
z najczęściej poruszanych, a zarazem
najbardziej kontrowersyjnych tematów
w zakresie nietolerancji pokarmowych
i nadwrażliwości alergicznych jest gluten,
jak również jego wpływ na organizm czy
konsekwencje związane z jego eliminacją
z diety.
Gluten jest białkiem roślinnym występującym w zbożach takich jak psze-

nica i jej odmiany (np.
durum, kamut, orkisz),
żyto, jęczmień oraz
owies. Białka glutenowe można podzielić na
dwie frakcje: prolaminy i gluteiny, a podział
ten zależy od ich rozpuszczalności w alkoholu.
Prolaminy takie jak gliadyna
z pszenicy, sekalina z żyta, hordeina z jęczmienia i awenina z owsa są rozpuszczalne w alkoholu, natomiast gluteiny
się w nim nie rozpuszczają. Gluten jest
odpowiedzialny za występowanie chorób
określanych mianem glutenozależnych,
do których zalicza się celiakię (zamiennie
stosuje się określenie choroba trzewna)
oraz nieceliakalną nadwrażliwość na
gluten (ang. non-coeliac gluten sensivity,
NCGS). Szacuje się, że choroby glutenozależne mogą dotykać około 6–7 procent
populacji europejskiej.

Chorobą wymagającą
stosowania diety bezglutenowej jest także
alergia na pszenicę,
gdyż gluten, jak każde
białko, może wywołać
reakcję alergiczną.
Trudne diagnostycznie przypadki oraz aktualne
zalecenia dotyczące diagnostyki schorzeń glutenozależnych
przedstawiły dr hab. Małgorzata Zwolinska-Wcisło oraz dr Katarzyna Przybyszewska uczestnikom konferencji Życie
bez glutenu – aspekty praktyczne diety
w celiakii i innych chorobach glutenozależnych, która odbyła się 4 kwietnia 2018
w auli Instytutu Zdrowia Publicznego
WNZ UJCM. O tym, jak trudno jest rozpoznać schorzenia glutenozależne, można
też przeczytać w artykule prof. Krysztofa
Fyderka w zakładce „dawka wiedzy” na
stronie internetowej UJ CM.

Proso, zboże niezawierające glutenu,
z którego wytwarzana jest kasza jaglana
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Celiakia jest jedną z najpoważniejszych nietolerancji pokarmowych występujących u człowieka. Badania dowodzą,
że cierpi na nią co najmniej 1 procent
światowej populacji. Uważa się, że predyspozycja do wystąpienia choroby trzewnej
ma podłoże genetyczne i wyraża się
w obecności antygenów HLA-DQ2 i DQ8.
W chorobie trzewnej szkodliwość dla
organizmu wykazują zawarte w zbożach
prolaminy, które określane są wspólnym
terminem: gluten.
Pod wpływem jego obecności w diecie
dochodzi do wytwarzania swoistych przeciwciał i rozwoju autoimmunologicznego
procesu zapalnego w organizmie człowieka. Przewlekły stan zapalny prowadzi
do zaniku kosmków błony śluzowej jelita
cienkiego, co w konsekwencji skutkuje
pojawieniem się objawów zespołu złego
wchłaniania, do których należą, przykładowo, bóle brzucha, biegunki, objawy refluksu żołądkowo-przełykowego czy spadek
masy ciała (dominują one w klasycznej
postaci celiakii). U dzieci objawami, które
mogą świadczyć o celiakii, poza objawami ze strony przewodu pokarmowego, są
niski wzrost oraz opóźnienie dojrzewania
płciowego. U dorosłych zwykle jednak
pojawiają się objawy pozajelitowe, takie
jak, między innymi, zmiany na skórze (np.
opryszczkowate zapalenie skóry, inaczej
choroba Durhinga), niedokrwistość, migreny, depresja czy trudności z zajściem
w ciążę.
Rozpoznanie celiakii stawia się
w oparciu o przeprowadzone badania
serologiczne i badanie histologiczne wycinków pobranych z błony śluzowej jelita
cienkiego. Bardzo istotne jest, aby nie
przechodzić na dietę bezglutenową przed
postawieniem rozpoznania. Diagnostyka
jest miarodajna wyłącznie gdy dochodzi do
ekspozycji na gluten (tj. co najmniej jeden
posiłek dziennie zawiera gluten i jest spożywany przez okres co najmniej sześciu

tygodni). Samodzielne wykluczenie
glutenu może utrudnić, a w niektórych
przypadkach nawet uniemożliwić postawienie trafnej diagnozy.
Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, które
było współorganizatorem wspomnianej
kwietniowej konferencji, zaprosiło jako
jednego z prelegentów dr Emilię Majsiak, która przedstawiła wyniki badań Kasza gryczana nie zawiera glutenu
przeprowadzonych przez Uniwersytet
we: pieczywo, ciastka, makarony, kasze,
w Oksfordzie na zlecenie angielskiego
Stowarzyszenia Coeliac. Wykazały one, ale również produkty, do których gluten
że w Anglii średni czas potrzebny na po- dodawany jest jako dodatek technolostawienie poprawnej diagnozy celiakii to giczny, na przykład koncentraty, napoje
13 lat. Natomiast w badaniach przeprowa- mleczne fermentowane, parówki, wędliny
dzonych w Polsce przez prelegentkę czas czy wyroby garmażeryjne. Dzienne spożyoczekiwania na prawidłowe rozpoznanie cie glutenu w krajach zachodnich wynosi
okazał się trochę krótszy (ok. 10 lat), jed- około 15–20 gramów.
Wciąż kontrowersyjne jest stosowanie
nak nadal wyniki te pozostawiają wiele
w
diecie
bezglutenowej owsa zawiedo myślenia.
rającego
aweninę,
która posiada inną
Uważa się, że wciąż wzrasta częstość
sekwencję
aminokwasów
niż prolaminy
rozpoznawania schorzeń glutenozależwystępujące
w
pszenicy,
jęczmieniu
czy
nych, co związane jest nie tylko z coraz
życie.
Wyniki
badań
wskazują,
że
aweniwiększym spożyciem glutenu, który
dodawany jest do żywności, szczególnie na nie ma działania toksycznego lub ma
wysoko przetworzonej, ale także z coraz dużo słabsze.
Produkty bezglutenowe wytwarzane
lepszą wykrywalnością choroby. Według
są
z
surowców, które pochodzą z roślin
danych, które udostępnia Polskie Stowanaturalnie
niezawierających glutenu, albo
rzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Beztakich,
z
których
gluten został usunięty
glutenowej, w Polsce choruje na celiakię
w
odpowiednich
procesach
technologiczokoło 380 000 osób.
nych.
Do
roślin
naturalnie
bezglutenowych
Dieta bezglutenowa to w chwili obecnej jedyna forma leczenia chorób glute- należą: ryż, kukurydza, proso, soja, gryka,
nozależnych. Jest to dieta eliminacyjna amarantus, maniok, quinoa, sorgo i teff.
polegająca na wykluczeniu z jadłospisu Naturalnie bezglutenowe są także mięwszystkich produktów zawierających so, ryby, jaja, mleko, warzywa i owoce,
gluten. Jest to wyłączna i skuteczna me- natomiast należy koniecznie czytać skład
toda leczenia, pozwalająca na poprawę produktów w przypadku ich przetworów.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi
stanu zdrowia pacjentów z zaburzeniami
regulacjami
prawnymi produkt bezgluteglutenozależnymi. W celiakii dieta bezglunowy
to
taki,
w którym zawartość glutenu
tenowa musi być ściśle i konsekwentnie
nie
przekracza
20 ppm (czyli 20 miligraprzestrzegana przez całe życie, ponieważ
mów
na
kilogram
produktu). Na rynku
nawet niewielkie odstępstwa mogą prowamożna
spotkać
też
produkty niskoglutedzić do nawrotów choroby. W alergii na
nowe,
tolerowane
przez
niektóre osoby
pszenicę oraz w nieceliakalnej nadwrażlicierpiące
na
NCGS,
ale
nieodpowiednie
wości na gluten (NCGS) dietę
stosuje się przez określony dla osób z celiakią czy alergią na pszenicę,
czas, a następnie stopniowo w których dopuszczalna zawartość glutenu
wprowadza się gluten pod wynosi 100 ppm. Obecne na rynku produkkontrolą występowania ob- ty oznaczone symbolem certyfikowanego
jawów. W NCGS okres ten przekreślonego kłosa posiadają specjalną
wynosi około sześciu mie- licencję, gwarantującą, że ich produkcja
sięcy, natomiast w przypadku spełnia wszystkie wymogi konieczne do
alergii dietę utrzymuje się produkcji żywności bezpiecznej dla osób
na diecie bezglutenowej oraz dodatkowo
przez kilka lat.
Do produktów zawiera- poddawane są one regularnym badaniom
jących gluten należą przede na obecność glutenu.
Zgodnie z wymogami obowiązującymi
wszystkim produkty zbożood 13 grudnia 2014 (Unijne RozporządzeALMA MATER nr 202
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nie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
NR 1169/2011 z 25 października 2011w
sprawie przekazywania konsumentom
informacji na temat żywności) producenci
mają obowiązek znakowania żywności,
która zawiera składniki alergizujące, do
których należy gluten.
Przestrzeganie diety bezglutenowej
jest dla wielu chorych i ich rodzin dużym
wyzwaniem. Mimo że rynek żywności
bezglutenowej jest coraz większy, a asortyment produktów z roku na rok się poszerza,
wiele osób ma trudności z prawidłową
realizacją tej diety. Aby zapobiec powikłaniom i niedoborom żywieniowym, dieta
bezglutenowa powinna być zbilansowana
i odpowiednio dobrana do potrzeb pacjenta.
Współpraca lekarza i dietetyka z pacjentem
oraz rodziną chorego wydaje się być tutaj
konieczna. W chorobach przewlekłych wymagających stosowania dietoterapii ważna
jest także właściwa i fachowa edukacja
pacjenta, która pozwala na zrozumienie
choroby i sposobu jej leczenia. Ma to
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szczególne znaczenie zwłaszcza na początku choroby, kiedy pacjenci uczą się z nią
żyć i nabierają odpowiednich nawyków
żywieniowych.
Utrudnieniem w stosowaniu diety
bezglutenowej wciąż są ceny produktów.
Przeanalizowana w 2013 roku przez Joannę
Myszkowską-Ryciak i wsp. całodzienna
modelowa racja pokarmowa na poziomie 2000 kcal przy zmianach wyłącznie
tradycyjnych produktów zbożowych na
bezglutenowe wskazuje wzrost kosztów jej
realizacji o 30 procent. Analizę opracowano
w oparciu o cenniki firm oferujących produkty bezglutenowe na polskim rynku oraz
uśrednione ceny produktów dostępnych
w warszawskich supermarketach.
Wciąż jeszcze można spotkać się
z mitem dotyczącym skuteczności diety
bezglutenowej w redukcji masy ciała.
Spożywanie nadmiernej ilości węglowo-

danów w odniesieniu do zapotrzebowania
energetycznego, czy to w postaci białego
pieczywa, makaronu, czy ciastek, właściwie
kojarzy się z przyrostem masy ciała. Jednak
płynący z tej obserwacji wniosek powinien
dotyczyć skutków zdrowotnych nadmiaru
pobrania energii, a nie glutenu w diecie.
Gluten, będący białkiem, nie odpowiada
za przyrost masy ciała. Warto zaznaczyć,
że źle skomponowana dieta bezglutenowa
również może obfitować w nadmiar pobrania kalorii, zwłaszcza że producenci żywności pozbawionej glutenu niejednokrotnie
poprawiają jej jakość sensoryczną poprzez
zwiększenie udziału cukru czy tłuszczów.
Dieta bezglutenowa pozostaje więc
nadal postępowaniem leczniczym, a nie
modną „ciekawostką” i nie stanowi ona
przykładu diety redukującej masę ciała.
Warto pamiętać, że jest to dieta o wysokim ryzyku niedoborów (głównie witamin
z grupy B i błonnika pokarmowego), stąd
jej stosowanie zalecane jest tylko osobom,
które posiadają odpowiednie do niej wskazania, i wymaga prowadzenia odpowiedniej
edukacji, co było omawiane podczas konferencji przez mgr Marię Kret i mgr inż.
Paulinę Jamrozik.
Często dyskutowana skuteczność diety
bezglutenowej w innych chorobach (przykładowo stwardnienie rozsiane, choroby
tarczycy, autyzm i inne) oraz u sportowców nie znalazła dotąd wystarczającego
poparcia w wynikach prac naukowych.
Brak jest jednak dowodów na szkodliwość
stosowania prawidłowo zbilansowanej
diety bezglutenowej wśród osób zdrowych, jednak traktowanie jej jako „mody”
i niekontrolowane stosowanie może nieść
za sobą negatywne skutki dla zdrowia.
Mielone migdały
w diecie bezglutenowej
mogą zastępować
mąkę do wypieków

Opracowanie:
Łucja Dobrudzka,
Ewa Błaszczyk-Bębenek,
Beata Piórecka

Zakład Żywienia Człowieka, Instytut Zdrowia
Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM
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Ponadto niełatwe zadanie stanowi
zapobieganie niedoborom pokarmowym,
którym sprzyja konieczność eliminacji
konkretnych, istotnych składników z diety, oraz walka z błędnymi przekonaniami
dotyczącymi prawidłowego żywienia
– co w dobie wszechobecnych „mód żywieniowych” formułowanych w oparciu
o nierzetelne źródła wiedzy wydaje się być
niezwykle istotne.
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Wspomnienia prof. Leona Zaręby

B

ył styczeń 1945 roku. Po zamarzniętej Wiśle przejeżdżały
radzieckie czołgi. Na przyczółku
zawalonego mostu Dębnickiego,
z wycelowaną w kierunku alei
Trzech Wieszczów lufą, stał karabin
maszynowy. Tu i ówdzie widać było
oddziały maszerujących żołnierzy
radzieckich, w onucach, z pepeszami
byle jak przerzuconymi przez ramię,
podobnych raczej do uzbrojonych
włóczęgów niż do regularnej armii.
Wyzwoliciele!
Wojna się kończyła. Kończył się
długi okres hitlerowskiej okupacji.
Po przymusowych wędrówkach
i poniewierkach wojennych wracaliśmy do domu, do matki, moi dwaj
bracia i ja. Ojciec zginął w obozie
koncentracyjnym Auschwitz. Starszy
brat, późniejszy profesor Alfred Zaręba,
ukończył studia slawistyczne i polonistyczne w ramach tajnego nauczania
UJ. Młodszy brat, Jerzy, został lekarzem,
profesorem nauk medycznych. W roku
1944 razem z Jurkiem uczęszczaliśmy –
ja o dwa lata później – na komplety tajnego nauczania, by w lipcu 1945 roku
zdać maturę w dawnym Gimnazjum Nowodworskiego przy placu Na Groblach.
Był to wtedy dla mnie moment trudnych
decyzji. Co studiować? Sytuacja nie była
łatwa: w domu się nie przelewało. Matka
ciężko pracowała na jakiejś urzędniczej
posadzie, starszy brat pomagał.
Nie mogłem się zdecydować. Chętnie
studiowałbym germanistykę. Dobrze
znałem niemiecki, niemiecką literaturę,
odrzucałem jednak tę myśl, bo jak mógłbym studiować niemiecki po znienawidzonej okupacji hitlerowskiej, po tylu
nieszczęściach. W domu namawiali mnie
na wybór czegoś praktycznego, na coś, co
dawałoby potem możliwość wykonywania
jakiegoś intratnego zawodu. Mówiło się
o farmacji, potem o stomatologii; pamię-
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odbyła się na naszej Uczelni uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej
poświęconej tajnemu nauczaniu, Był
to 581. rok akademicki od założenia
wszechnicy krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku.
Rozpoczęły się studia. Moje pierwsze wspomnienie przenosi mnie na
ulicę św. Sebastiana, gdzie odbywały
się pierwsze zajęcia. Były to wykłady
prof. Stanisława Wędkiewicza, szefa
ówczesnego Seminarium Filologii Romańskiej, bo tak się wtedy nazywała
późniejsza Katedra, a potem Instytut.
Sala wykładowa mieściła się w starej
kamienicy. Po trzeszczących ze starości schodach wchodziło się na I piętro.
Klatka schodowa, oświetlona kilkoma
żarówkami ne payait pas de mine1, jak
by obrazowo powiedział Francuz. Nie
robiło to najlepszego wrażenia. Wszystko
się zmieniało, kiedy wchodziliśmy do
sporej, biało malowanej sali, a zdecydowana transformacja następowała, kiedy
Profesor zabierał głos. Wtedy zapominało
się o wszystkim, chłonąc treści przekazywane nam, spragnionym wiedzy, czekającym od dawna na takie chwile. Sala
pękała w szwach, było nas tam chyba
czterdzieścioro – dominowały dziewczęta, chłopców było niewielu, wtedy,
prócz mnie, było ich może trzech lub
czterech, wśród nich pamiętam sylwetkę
Witolda Mańczaka, który, podobnie jak
ja, rozpoczynał studia razem ze swoją
siostrą. Treści tamtego wykładu już nie
pomnę – natomiast przypominam sobie,
że były tam, między innymi, poruszane
jakieś problemy onomastyczne. Profesor
mówił w pewnym momencie o imionach
własnych, szczególnie o dziwnych, czasem śmiesznych imionach, jakie rodzice,
pragnący za wszelką cenę wyróżnić swoją
progeniturę, nadawali dzieciom – imiona,
które potem unieszczęśliwiały je na długie
lata.
Barbara Nowak

HISTORIA MAGISTRA VITAE

POWOJENNE LOSY ROMANISTYKI
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Prof. Leon Zaręba podczas urodzinowego spotkania
w Instytucie Filologii Romańskiej UJ

tam, że pojechałem nawet do Łodzi, by
tam zorientować się w możliwościach
studiowania – wracałem, nic nie załatwiwszy. Uczęszczałem przez pewien czas
na zajęcia w Wyższej Szkole Handlowej,
potem byłem na Wydziale Prawa UJ, ale
nie pociągało mnie ani jedno, ani drugie.
I tu przyszła mi na myśl filologia romańska. Sęk w tym, że francuski znałem słabo.
Poznałem ten język podczas wojny – mój
serdeczny przyjaciel, Julek, uczył mnie
tego języka, notabene z jakiejś dziwnej
książki, miałem więc dość mętne pojęcie
o niektórych zjawiskach gramatyki francuskiej. Ale na pewno umiałem czytać!
I tak, po długich wyczekiwaniach
w tłumie przyszłych studentów przed
drzwiami dziekanatu filologicznego na
I piętrze Collegium Novum, zapisałem się
na studia filologii romańskiej i otrzymałem
indeks. Było to 13 października 1945.
W tym samym roku, kilka miesięcy
wcześniej, 19 marca, nastąpiła pierwsza
po wojnie inauguracja studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Również 19 marca,
ale roku 2018, w 73. rocznicę otwarcia
studiów po drugiej wojnie światowej,

Zajęcia odbywały się w tamtym czasie
również w Collegium Novum. Pamiętam
pierwsze w sali na I piętrze ćwiczenia
z literatury francuskiej z dr Marią Malkiewiczówną, późniejszą prof. Marią Strzałkową. Czytaliśmy z Nią Les Précieuses Ridicules (Pocieszne wykwintnisie) Moliera.
Na kanwie lektury odbywała się dyskusja,
w której żywy udział brały moje koleżanki; ja nie ośmielałem się jeszcze zabierać
głosu. Na parterze natomiast, w salach nr
4 i 6, odbywały się inne ważne zajęcia:
ćwiczenia praktyczne, inaczej lektorat
z języka francuskiego. Prowadził go wtedy
Monsieur Bernard, znany z wzorcowej
wymowy; jego R grasseyé 2 było sławne.
W programie zajęć na pierwszym roku
odbywały się następujące wykłady prof.
Stanisława Wędkiewicza: Podstawowe
zagadnienia językoznawstwa romańskiego, Wybrane rozdziały z historii języka
francuskiego, Kultura umysłowa Francji
XX wieku, Geneza narodowych kultur romańskich. Wykłady te były kontynuowane
na drugim roku; doszły do nich jeszcze
trzy inne wykłady Profesora: Zarys historii
języka francuskiego w związku z historią
literatury, Francja powojenna, Wybrane
problemy z historii literatur romańskich.
Drugi wybitny romanista i italianista,
prof. Mieczysław Brahmer, prowadził

następujące wykłady: Krytyka literacka
we Francji XX wieku, Literatura włoska –
zarys historyczny, Teatr francuski – główne
okresy jego rozwoju, oraz, na drugim
roku: Wstęp do klasycyzmu francuskiego,
Literatura Włoch zjednoczonych, Poezja
renesansu we Włoszech i Francji, Molier,
Weryzm włoski.
O proseminarium romańskim prowadzonym przez dr Marię Malkiewicz-Strzałkową, wspomniałem już wcześniej.
Z doktorem Witoldem Truszkowskim,
późniejszym docentem, mieliśmy ćwiczenia z języka starofrancuskiego i z fonetyki.
Na zajęciach ze starofrancuskiego czytaliśmy Le Pèlerinage de Charlemagne à
Jérusalème oraz Aucassin et Nicolette.
Gdy byłem na drugim roku studiów,
miało miejsce wydarzenie niezwykłe, zarówno w sensie ogólnym – że tak powiem
w wymiarze historycznym, jak i w sensie indywidualnym – moim osobistym.
Stała się rzecz nadzwyczajna, cudowna,
granicząca z cudem: przyjechali do nas
Francuzi! – grupa wykładowców z prof.
Jeanem Bourillym3 na czele.
Ceremonia powitania odbyła się na
dziedzińcu Collegium Maius. Za długim
stołem, nakrytym zielonym suknem,
zasiedli nasi profesorowie z prof. Marią
Strzałkową na czele i francuscy goście.

Profesorowi Bourilly’emu towarzyszyli
Monsieur Bauss i czarująca Mlle Billet.
Tak się zdarzyło, że prezeska Koła Romanistów, Basia Czechowska, poprosiła
mnie o zwrócenie się do Francuzów ze
słowem powitania. Widzę siebie stojącego
przed pomnikiem Mikołaja Kopernika
i przemawiającego, trzymającego w ręku
tekst konsultowany uprzednio z panią Połysową, ówczesnym kierownikiem sekcji
francuskiej w Studium Języków Obcych
UJ. Udało się nadzwyczajnie. Profesor
Bourilly osobiście podszedł do mnie po
zakończeniu i komplementował słowami,
które raczej odgadywałem niż rozumiałem. Emocje...
Wkrótce został otwarty Institut Français de Cracovie, którego dyrektorem
został oczywiście Jean Bourilly. Przed
nami, biednymi studentami, otworzyły się
wspaniałe perspektywy. Z prof. Bourillym
mieliśmy teraz zajęcia u nas, w Katedrze,
która znajdowała się już w nowym miejscu, w prestiżowym budynku Collegium
Nowodworskiego, z pięknym barokowym
dziedzińcem, przy ul. św. Anny 12, vis-àvis kolegiaty uniwersyteckiej. Profesor
Bourilly prowadził z nami ćwiczenia,
których tematyka dotyczyła poezji XIX
wieku. Analizował z nami wiersze Baudelaire’a, Verlaine’a, Mallarmégo, Rim-

94. URODZINY PROFESORA LEONA ZARĘBY

Fot. Barbara Nowak

W Instytucie Filologii Romańskiej UJ 12 kwietnia 2018 świętowano 94. urodziny prof.
Leona Zaręby, językoznawcy, leksykografa, specjalisty w zakresie frazeologii i idiomatyki kontrastywnej, tłumacza literatury francuskiej na język polski i polskiej na francuski. Profesor Zaręba był wykładowcą w Instytucie od 1957 roku do końca stulecia,
pełniąc przez ostatnich dwadzieścia siedem lat swojej pracy funkcję kierownika Katedry Glottodydaktyki. Wykładał także na filologii romańskiej WSP w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) oraz w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii
w Częstochowie. Jest współautorem pięciotomowego Wielkiego słownika polsko-francuskiego oraz Idiomów polsko-francuskich, autorem cenionych i wielokrotnie
wznawianych słowników frazeologicznych polsko-francuskich i francusko-polskich.
W swojej karierze uniwersyteckiej, w tym także po przejściu na emeryturę, opublikował liczne przekłady wybitnych pisarzy francuskich (Charles Péguy, Eugène Ionesco,
George Sand, Guy de Maupassant) oraz frankofońskich (poeci kanadyjscy i afrykańProf. Leon Zaręba
scy). Profesor
podczas urodzinowego spotkania
jest nieustannie
czynny naukowo, publikuje artykuły, opracowuje kolejne,
rozszerzone i uzupełnione, wydania wcześniejszych książek.
Podczas urodzinowego spotkania z wykładowcami
i emerytami Instytutu Filologii Romańskiej wspominał
pierwsze powojenne lata funkcjonowania Seminarium,
a potem Katedry Filologii Romańskiej. Na koniec swojego wystąpienia zaczarował słuchaczy lekturą romantycznej ballady Les Elfes Leconte de Lisle’a, którą odczytał ze swym nienagannym, przysłowiowo eleganckim
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bauda. Nie muszę dodawać, że zajęcia
były fascynujące. Zachwycała nie tylko
wspaniała kompetencja Profesora, byliśmy
oczarowani jego pięknym głosem i wspaniałą interpretacją wierszy. Po pewnym
czasie nasze ćwiczenia nabrały innego charakteru: zaczęliśmy bowiem pracować nad
przekładem na francuski Pana Tadeusza.
Było to trochę ponad nasze siły. Profesor
proponował, byśmy sami przygotowywali
tłumaczenie wybranego fragmentu, co
potem było czytane na ćwiczeniach.
Tu warto wspomnieć, że Jean Bourilly
był uczniem profesora Jeana Fabre’a4,
studiował polonistykę, interesował się
szczególnie polskimi poetami epoki romantyzmu, przede wszystkim Słowackim,
jego thèse d’état (ówczesny odpowiednik
naszej habilitacji) nosiła tytuł: La jeunesse
de Jules Słowacki. La vie et les oeuvres
(Młodość Julisza Słowackego. Życie i dzieła). Przełożył na francuski Balladynę i inne
utwory polskich romantyków.
Inaugurację roku akademickiego obchodziliśmy rokrocznie bardzo uroczyście.
Myślę tutaj oczywiście nie o oficjalnej inauguracji, ale o naszych romanistycznych
uroczystościach, organizowanych przez
samych studentów w ramach istniejącego
Koła Romanistów.
Przyjęcie odbywało się w restauracji braci Bizanzów „Esplanada”, na
rogu Krupniczej i Podwala, z udziałem
wykładowców i zapraszanego zawsze
konsula Francji. W olbrzymiej sali na
parterze rozstawione były stoły przykryte
białymi obrusami, ale nie o menu chcę
wspomnieć, lecz o balu, który otwierała
część artystyczna; były recytacje, śpiewy,
tańce. Pamiętam, jak w korowodzie tańczyliśmy poloneza, a jedna z koleżanek,

mająca przygotowanie choreograficzne, smukła i gibka, zatańczyła pięknie
menueta. Tam poznałem bliżej dwóch
studentów, późniejszych literatów: Jadzię
Dackiewicz, romantycznie uroczą, autorkę
książek o tematyce historycznej, i Bogusia Stworzyńskiego, późniejszego poetę,
publikującego pod pseudonimem Mikołaj
Bieszczadowski.
Na filologii romańskiej kwitło życie
towarzyskie. Odbywały się spotkania
o charakterze artystyczno-zabawowym.
Inicjatorem i głównym animatorem tych
spotkań był dr Witold Truszkowski. To
on przede wszystkim proponował te, jak
je nazywał, „fikołki”. Bawiliśmy się wesoło, a on razem z nami. Był to człowiek
niezwykle towarzyski i pogodnego ducha,
byliśmy z nim bardzo zżyci. Najlepszym
dowodem owych relacji był fakt, że
Doktor zapraszał nas na podwieczorki do
swojego domu z pięknym ogrodem przy
ul. Szwedzkiej w Dębnikach. Czasem
wybieraliśmy się na wycieczki. Przypominam sobie naszą wyprawę do Kalwarii
Zebrzydowskiej, do klasztoru ojców bernardynów, dokąd zostaliśmy zaproszeni
przez naszego kolegę bernardyna, księdza
Józefa Dzierwę.
Oddzieleni żelazną kurtyną od Zachodu, od naszej „douce France” („słodkiej
Francji”5), witaliśmy każde wydarzenie
z udziałem Francuzów z prawdziwym
entuzjazmem. Wielkim przeżyciem był
dla nas – chyba w 1946 roku – pierwszy
przyjazd do Krakowa trupy artystów Comédie Française. Wystawiano w Teatrze
Słowackiego molierowskiego Mizantropa
z niezrównanym Louisem Jouvetem w roli
głównej. W następnym roku – o ile pamięć
mnie nie myli – odwiedziła nas ponow-

nie Comédie Française. Wystąpił wtedy
również w sztuce Moliera Le Bourgeois
gentilhomme (Mieszczanin szlachcicem)
wspaniały Gérard Philippe. Udało mi się
jakimś cudem uczestniczyć w obu tych
spektaklach.
Wspomnieć jeszcze należy o duszpasterstwie akademickim, do którego – po
długich namowach – wciągnęły mnie
koleżanki. Prowadzone było ono wtedy
przez księdza Stanisława Pietraszkę,
późniejszego biskupa, dziś sługę bożego.
Pamiętam jego majestatyczną postać:
wysoki, o regularnych szlachetnych rysach twarzy. Pamiętam nasze wspólne
wycieczki w okolice Krakowa połączone
z rozmyślaniami.
Zaczynał się trzeci rok studiów; był
rok 1947/1948. Otwierał się nowy okres
w dziejach krakowskiej romanistyki, już
wtedy nie w Seminarium, lecz w Katedrze
Filologii Romańskiej. Naszą nową siedzibą była wówczas – znowu stara – kamienica przy ul. Gołębiej 14. Ale są to czasy,
które pamiętają już niektórzy z moich
Kolegów. A więc tu moje opowiadanie
się kończy.
Tekst wystąpienia prof. Leona Zaręby
opracowała Barbara Marczuk
z Instytutu Filologii Romańskiej UJ
Pol.: nie miała zbyt zachęcającego wyglądu.
Głoska R wymawiana na sposób francuski (pol. grasejować).
3
Jean Bourilly (1911–1971), francuski polonista, w latach
1946–1949 dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie,
1961–1971 kierownik Katedry Polonistyki na Sorbonie.
4
Jean Fabre (1904–1975), badacz literatury francuskiej epoki Oświecenia, przyjaciel Polski, w latach 1929–1939 wykładowca w Instytucie Francuskim w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Członek PAN, doktor honoris
causa Uniwersytetu Poznańskiego (1966).
5
Określenie tradycyjne, pochodzące z Pieśni o Rolandzie.
1
2

Anna Wojnar
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15 LAT PENSJONATU „U PANA COGITO”

Pensjonat „U Pana Cogito” przy ul. Michała Bałuckiego 6

Cogito zaczął opowiadać o tym, jak zbudować taką małą wspólnotę w mieście, jak
przestać się siebie bać. To doświadczenie
osób poważnie chorujących psychicznie.
Dzięki temu wszyscy zaczęli wierzyć,
że to jest możliwe – mówił kierownik
Zakładu Psychiatrii Środowiskowej CM
UJ prof. Andrzej Cechnicki, związany
ze Stowarzyszeniem. Osoby zatrudnione w pensjonacie podkreślają, że praca
w tym miejscu przywraca nadzieję i daje
poczucie własnej wartości, a także, tak
potrzebną, możliwość funkcjonowania
wśród ludzi.
Małgorzata Bundzewicz

rzygwiazdkowy pensjonat „U Pana
Cogito” jest wyjątkowym miejscem
w Krakowie. Mieści się w neorenesansowej
willi z 1890 roku, otoczonej pięknym ogrodem, znajdującej się w zacisznej okolicy
Dębnik. W tym roku minęło 15 lat prowadzonej tam działalności Zakładu Aktywności
Zawodowej. Pensjonat jest wiodącym projektem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Motto
Stowarzyszenia brzmi Żyć, mieszkać, leczyć
się i pracować w lokalnej wspólnocie. Programy prowadzone przez Stowarzyszenie są
skierowane do osób chorujących psychicznie
i służą włączeniu w pełne funkcjonowanie
społeczne i zawodowe. Pensjonat jest właśnie takim miejscem, gdzie zatrudniane są
osoby po kryzysach psychicznych i poprzez
pracę i przebywanie w przyjaznym środowisku są włączane do społeczeństwa.
Obecnie pracuje tam blisko 30 osób,
z których większość jest beneficjentami
programu.
Jubileusz instytucji świętowany był 21
czerwca 2018 przy ul. Michała Bałuckiego
6. W uroczystości wzięli udział, między
innymi, dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. Maciej Małecki, kierownik Kliniki
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dr hab.
Maciej Pilecki oraz przewodniczący Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
prof. Igor Gościński.
– Po 15 latach uwierzyliśmy, że
możliwe jest zbudowanie wspólnoty. Pan

www.pcogito.pl

T

Od lewej: dyrektor pensjonatu Agnieszka Lewonowska-Banach, dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. Maciej Małecki, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej CM UJ prof. Andrzej Cechnicki

Władze miasta, w uznaniu zasług,
przyznały dyrektorce pensjonatu Agnieszce Lewonowskiej-Banach odznaczenie
Honoris Gratia.
Jubileusz sprzyjał refleksji nad zagadnieniami pracy, edukacji i nowych ról społecznych osób chorujących psychicznie.
Warto wspomnieć, że celem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej – patrona placówki, jest
przede wszystkim rozwój środowiskowych form leczenia i wsparcia dla osób
chorujących psychicznie, kształtowanie
postaw sprzyjających integracji społecznej, działalność edukacyjna i naukowo-badawcza dotycząca terapii i rehabilitacji
osób chorujących psychicznie, a także
wspieranie rozwoju psychiatrii środowiskowej w krajach Europy Wschodniej.
Pensjonat „U Pana Cogito” łączy wiele
z tych funkcji. Kształcą się tam studenci
medycyny. Zyski przeznaczane są na rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Dotychczas z oferty skorzystało kilkanaście tysięcy gości z Polski i ponad
50 krajów świata, oceniając jakość usług
bardzo wysoko.
Pensjonat oferuje 14 komfortowych
pokoi (34 miejsca). W restauracji serwowane są dania kuchni polskiej. Istnieje
również możliwość zorganizowania imprez okolicznościowych.

Red.
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AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
WE WSPOMNIENIACH
PROFESORA ADAMA WSIOŁKOWSKIEGO
M

ija właśnie 50 lat mojego związku
(Złote Gody!) z krakowską
Akademią Sztuk Pięknych, w której
spędziłem całe swe dorosłe życie,
przebywając drogę od studenta do
rektora. Dla uczelni – 200-letniej
jubilatki – okres ten to ćwiartka jej historii. Uznałem, że to dobra okazja, albo też
pretekst, by sięgnąć do wspomnień dla ich
ocalenia. Dlatego zdecydowałem, aby przynajmniej część z nich opisać w tej książce.
Będzie to zatem moja historia i na
dodatek opowiedziana przeze mnie samego; mam jednak nadzieję, że umożliwi
ona czytelnikowi podróż w czasie, pozwalającą mu poznać ludzi, wydarzenia
i atmosferę uczelni w ostatnim półwieczu.
PROFESOR WACŁAW TARANCZEWSKI –
„STARY”

Masza Potocka

Mówiliśmy na niego „Stary”. Wielu
belfrów uczniowie obdarzają tą „ksywą”,

ale w przypadku Wacława Taranczewskiego była ona jak najbardziej uzasadniona,
nie tylko z racji wieku – miał wtedy 65 lat
(trzy lata mniej niż ja obecnie). Profesora
„od zawsze” cechował dostojny, dystyngowany wygląd: krótko przystrzyżone

Prof. Adam Wsiołkowski z Mistrzem w galerii „Krzysztofory”, 1984
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mlecznobiałe włosy, eleganckie garnitury,
koszule, krawaty, no i buty w świetnym
gatunku, nabywane pewnie za granicą.
W połączeniu z nieco staroświeckimi,
czy może raczej nieczęsto spotykanymi, nieproletariackimi manierami
narzucało to pełen szacunku dystans do jego osoby.
Sprawiał wrażenie człowieka
poważnego, surowego i apodyktycznego, czego nieraz doświadczyli studenci, których potrafił
zrugać za nieodpowiednie, jego zdaniem,
zachowanie – na przykład przepędzając
ich z szerokich schodów trzeciego piętra,
gdzie przesiadywali na przerwach, co
uniemożliwiało mu wchodzenie „zakosami”. Wzbudzał powszechny respekt, także
wśród pracowników uczelni; należało
zachowywać czujność, gdyż Profesor miał
w lewym końcu korytarza drugiego piętra
Akademii swoją prywatną pracownię,
gdzie przebywał od rana do wieczora,
wychodząc z niej o godzinie dziesiątej
w asyście adiunkta Jerzego Lubańskiego,
zwanego ,,Fafułą” lub ,,Kartoflem”, na
korektę do pracowni studentów. Mnie
Taranczewski jednak nie przerażał – może
dlatego, że przypominał mi nieco naszego
dyrektora Henryka Sędziwego z ,,Nowodworka”, gdzie spędziłem cztery lata.
Ponadto odbierałem go jako człowieka
z klasą, a takich ludzi nie spotyka się na
każdym kroku.
Dlaczego wybrałem jego pracownię?
O studiach malarskich marzyłem już od
najmłodszych lat; jako licealista chodziłem na wystawy plastyczne, w tym także
na doroczne prezentacje w Akademii.
Wstępując jako student w jej mury, orientowałem się zatem, co dzieje się w pracowniach mistrzów takich jak Rzepiński,
Taranczewski, Stern, Cybisowa, Marczyński czy Nowosielski. Znałem też, głównie
z krakowskiego Muzeum Narodowego, ich

Tadeusz Chrzanowski

Pracownia „Starego”, od lewej: Andrzej Ziębliński, Ryszard Weinreb, modelki Irena i Anna,
Teresa Kotkowska, adiunkt Jerzy Lubański, prof. Wacław Taranczewski, Zbigniew Pośko, Stanisław „Szef”
Troiński, Jacek Wałecki, Emilia Pokrywka, Andrzej Strach, Andrzej Herman, Adam Wsiołkowski,
Stanisław Białogłowicz; 1968/1969

wyraźnie wolni od presji mistrza; zdarzały
się osoby nawiązujące do twórczości
swych pryncypałów, ale stanowiły one
margines. Reszta prezentowała dużą
różnorodność. Generalna różnica między
tymi pracowniami polegała – a może tylko
ja ją tak odbierałem – na kolorystyce prac
studenckich: u Marczyńskiego dominowały oranże, żółcienie, lekkie seledynowe
zielenie, u Taranczewskiego natomiast
umbry, czernie, biele i zgaszone zielenie.
Co ciekawe, malarstwo samego Taranczew-

skiego wcale mnie wówczas nie porywało.
W nowym gmachu Muzeum Narodowego,
gdzie często wybierałem się w niedzielne
przedpołudnia, największe wrażenie robiły
na mnie (poza, oczywiście, Malczewskim)
martwe natury Nachta-Samborskiego,
Ukrzesłowiona Wróblewskiego, Kuchenka
Brzozowskiego i (jednak!) zielona Cerkiewka Nowosielskiego.
Dziś wiem, że malarstwo „Tarana” było
dla mnie wtedy zbyt trudne, zbyt „wytrawne”; po prostu nie dorosłem jeszcze do

Konrad K. Pollesch

twórczość. Po pierwszym wspólnym roku
trzeba było podjąć tę niezwykle istotną życiową decyzję pod czyim kierunkiem będę
zdobywał malarskie doświadczenie. Widziałem dla siebie trzy możliwości: pracownię Czesława Rzepińskiego, Adama Marczyńskiego i Wacława Taranczewskiego.
Pracowni Jerzego Nowosielskiego nie brałem w ogóle pod uwagę; w owym czasie na
końcoworocznych wystawach studenckich
ściany zapełniały „małe nowosielskie” –
ikonowate akty kobiece, martwe natury,
w których na płaskich, twardych blatach
stołów czerwieniły się blaszane (również
w sposobie malowania) patelnie i białe
(obowiązkowo) w środku rondle. Było to
zresztą zgodne z głoszoną wówczas przez
,,Nowosiela” tezą, że „może on nauczyć
tylko tego, co sam umie” (na początku lat 70.
„ukąszenie hiperrealizmu” rozluźniło, a nawet zniweczyło tę zasadę w jego pracowni).
W 1967 roku na emeryturę przeszła
zasłużona kolorystka prof. Hanna Rudzka-Cybis. Pracownię objął (na dwa lata)
Tadeusz Kantor, odmieniając radykalnie
jej profil. Jego studenci podejmowali różne działania, niemające wiele (lub zgoła
nic) wspólnego z malarstwem. Zamiast
klasycznych martwych natur z draperii,
naczyń i owoców w pracowni pojawiały się
fragmenty powypadkowych karoserii samochodowych, stare rowery, parasole i lustra.
Kiedy na korytarz dochodziły stamtąd hałasy – stukanie młotków, odgłos piłowania
czy rzępolenie pilnika – mówiliśmy: ,,Oho,
u Kantora malują”.
O pracowni Rzepińskiego, zwanego
,,Rzepą” lub, z racji masywnej, wysuniętej
żuchwy, ,,Szufladą”, kontynuatora tradycji
kapistowskiej, myślałem trochę sobie na
przekór. Mając predyspozycje do twardej,
rysunkowej formy, mniejszą wagę przywiązywałem do sprawy koloru – i właśnie
dlatego rozważałem wejście w zupełnie
inny żywioł malarski. Powstrzymywał
mnie jednak fakt, że studenci Rzepińskiego
niewiele różnili się od siebie, starając się
zbliżyć do ideału, czyli do swego mistrza.
Podobno czasem podczas korekty „poprawiał” on pracę studenta, któremu nie pozostawało wtedy nic innego, jak tylko dostosować całość malowidła do tego fragmentu
płótna. Dziś ciekawi mnie tylko, czy –
gdybym został jednym z nich – uległbym tej
unifikacji, czy też skończyłoby się to jakimś
konfliktem artystycznym...
Pozostawały mi więc tak naprawdę
pracownie Marczyńskiego i Taranczewskiego. W obydwu studenci pracowali

Adam Wsiołkowski, Martwa natura z gitarą, 60 x 75 cm, olej, płótno, 1968; wł. Muzeum ASP w Krakowie
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Adam Wsiołkowski

Konrad .K. Pollesch

codziennie do naszej pracowni
304, mieszczącej się tuż obok
nieistniejącego już wielkiego
kamiennego „koryta”, nad
którym myło się pędzle po
skończonej pracy. Stawał za
studentem i przez dłuższą
chwilę patrzył na powstający
obraz, po czym dokonywał korekty, pochrząkując przez nos
w charakterystyczny sposób
(umiem to wiernie naśladować,
co poświadcza jego syn Paweł). Korekty „Starego” były
rzeczowe, jednak nie polegały
na wskazywaniu rozwiązania:
do niego, czyli do „rozstrzyAdam Wsiołkowski, Zjawisko VIII C, 130 x 130 cm, gnięcia płótna”, student musiał
olej, akryl, płótno, 1977; wł. Muzeum Narodowe w Warszawie
dojść sam. Profesor analizował
jego odbioru, ale też miałem świadomość, jego działania, uświadamiając mu ich
że nie wybieram nauczyciela po to, by go skutki dla obrazu. Wymuszało to refleksję,
w jakim stopniu nasze własne, autorskie
naśladować.
Tak więc, po akceptacji Profesora, założenia spełniają się w powstającej pracy
znalazłem się od października 1968 roku i mają szansę tym samym być podobnie
w jego pracowni. Tuż przed moim przyj- odebrane przez innych. Sporo uwagi
ściem opuścili ją, przechodząc na ostatni, poświęcał kompozycji, wyjaśniając rolę
szósty, rok do wspólnej pracowni dyplo- i znacznie dominanty, w zależności od jej
mowej, ci, których prace skusiły mnie do rodzaju i lokalizacji na płaszczyźnie obrapójścia w ich ślady: Tadeusz Mysłowski, zu. Czasami jednak nie mówił nic. Kiedyś
Waldek Byrger, Zbysław Maciejewski stał za moimi plecami przez dłuższy czas
i Leszek Misiak. Zespół pracowniany two- w milczeniu, życząc sobie, bym nie przerzyli natomiast nasi starsi koledzy, między rywał malowania, co było dla mnie nieco
innymi Zbyszek Pośko, Andrzej Herman, krępujące. Po czym chrząknął kilkakrotnie
Emilia Pokrywka, Stanisław ,,Szef” Troiń- przez nos i z wolna wycedziwszy: „no...,
ski, Andrzej Ziębliński (trzyletnią różnicę tak...”, a ja długo zastanawiałem się nad
między nami zmniejszył o rok jego pobyt tym, co chciał przez to powiedzieć.
Korekt ,,Fafuły” nie traktowałem całw pięcioletnim Technikum Geologicznym)
i Andrzej Strach (po dyplomie wyjechał do kiem serio po tym, jak w pierwszych dniach
Niemiec), z którym zresztą, wspólnie
z moim (do dzisiaj) przyjacielem z pracowni Marczyńskiego, poznaniakiem
Krzysztofem Kiwerskim, utworzyliśmy niebawem grupę „3 RAZY”.
Do pracowni wraz ze mną przyszli
Teresa Kotkowska (obecnie profesor
Akademii), Staszek Białogłowicz
(obecnie profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego), Staszka Pryjda (od lat
w Ameryce), a także na pewien czas
Alka Perlak, studiująca konserwację
dzieł sztuki, warszawianka, teraz
obywatelka Szwecji, nadal zakochana
w Krakowie, który odwiedza bardzo
często. Po roku do zespołu dołączył
Piotr Kmieć, związany później z Liceum Plastycznym w Nałęczowie.
Taranczewski przybywał co rano
do Akademii taksówką i znikał w swoWacław Taranczewski; 1982
im prywatnym atelier. Przychodził
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pobytu w pracowni stwierdził podczas
korekty, że „profesorowi by się podobało”.
Zapytałem go wówczas, co on sam sądzi
o moim obrazie, bo opinię szefa poznam
podczas jego wizyty. Często powtarzał, że
Taranczewski wprost nie znosi używania
w obrazie żółcieni, w co zresztą nie bardzo
wierzyłem i postanowiłem to sprawdzić.
Na IV roku namalowałem z premedytacją
kompozycję z żółtym tłem i – oczywiście
w obecności Lubańskiego – prezentowałem profesorowi, który zwrócił mi uwagę
na pewne aspekty konstrukcji obrazu, ani
słowem nie odnosząc się do koloru tła...
Pod kierunkiem „Starego” pracowaliśmy trzy lata, przez drugi, trzeci i czwarty
rok studiów. W roku 1971 Taranczewski
zrezygnował z pracy w Akademii, przez
dwa semestry piątego roku doglądał nas
filigranowy Adam Marczyński – „Wątły”
lub „Komar”. Jednak dyplomy broniliśmy
już u naszego Profesora, który przez cały
szósty rok (tak, tak, kiedyś były porządne
sześcioletnie studia) odwiedzał nas w nieistniejącej pracowni dyplomantów w wyburzonym obecnie skrzydle Akademii od
ul. Paderewskiego.
Świadectwem rezultatów działalności
dydaktycznej Taranczewskiego stała się
wystawa zatytułowana Pracownia, która
odbyła się w grudniu 1979 roku w galerii
Krakowskiego Biura Wystaw Artystycznych przy Plantach, a następnie w BWA
w Poznaniu oraz w warszawskiej Zachęcie, której komisarzami (dziś napisałbym:
kuratorami) byli dwaj wychowankowie
„Starego”: Andrzej Ziębliński i niżej
podpisany. Wystawa prezentowała trzy
dzieła naszego mistrza oraz obrazy
13 absolwentów, będących studentami z ostatnich lat jego pracy
w Akademii. Towarzyszyły jej
projektowany przeze mnie katalog
z kolorowymi (rzadkość w tamtym
czasie!) reprodukcjami oraz plakat,
notabene nagrodzony w warszawskim konkursie „Plakat miesiąca”
w kwietniu 1979 roku, natomiast
do zbiorów warszawskiego Muzeum Narodowego trafił mój obraz
Zjawisko VIII C, zakupiony przez
Jerzego Zanozińskiego.
Wystawa wykazała, że Taranczewski, pomimo niezwykle silnej
i wyrazistej osobowości artystycznej, nie narzucił swym uczniom
swojej wizji malarskiej, a przeciwnie – pomógł im w ukształtowaniu
i rozwinięciu ich własnych, indywi-

Krzysztof Lis

dualnych postaw twórczych. W recenzjach,
które ukazały się, między innymi, w ,,Kulturze”, ,,Życiu Literackim”, „Literaturze”
i ,,Zwierciadle”, krytycy podkreślali ten
fakt, wskazując na ogromną rozpiętość
stylistyki języka plastycznego uczestników
wystawy, od subtelnych liryków malarskich
Leszka Misiaka i Teresy Kotkowskiej,
poprzez pełne symboliki prace Stanisława
Białogłowicza, Zbysława Maciejewskiego
i Władysława Kawęckiego, aż do twardej
geometrii Waldemara Byrgera i Andrzeja
Zięblińskiego oraz płócienno-drewnianych
obiektów przestrzennych Piotra Kmiecia.
Druga, poszerzona edycja tej wystawy,
zatytułowana Klimaty, miała miejsce
w opolskim BWA w 1981 roku. Wzięli
w niej dodatkowo udział nasi starsi koledzy,
studiujący dużo wcześniej u Taranczewskiego: Aleksander Bogdan, Krzysztof
Bucki, Walenty Gabrysiak, Janina Kraupe
i Teresa Pągowska.
Ostatnie lata życia Profesor spędził
mieszkając z rodziną swego syna Pawła
nieopodal Akademii. Na wyraźne zaproszenie odwiedzałem go dosyć często po
zajęciach z rysunku, które prowadziłem
w latach 1981–1993. Nie chciał opuszczać
domu, tłumacząc się złym stanem zdrowia
i trudnością w chodzeniu. Myślę jednak,
że rzeczywistym powodem tej decyzji
był przeprowadzony przez żonę, Celinę
Styrylską, rozwód, który spowodował jego
wycofanie się z życia publicznego. Wielokrotnie starałem się, bez skutku, namówić
go choć na krótki spacer. Jedyny raz osiągnąłem swój cel, kiedy w roku 1984 udało
mi się „porwać” go na wernisaż wystawy
malarki z jego pokolenia, Jadwigi Maziarskiej. Podjechaliśmy moim małym fiatem
126p pod samą galerię „Krzysztofory” na
ul. Szczepańską, a następnie zeszliśmy po-

Prof. Adam Wsiołkowski i Zofia Gołubiew podczas spotkania zorganizowanego w Klubie Dziennikarzy
„Pod Gruszką” 28 czerwca 2018, z okazji wyróżnienia publikacji Profesora Moja Akademia tytułem
Krakowskiej Książki Miesiąca Czerwca 2018

woli do piwnicznych czeluści. Skrępowany
nieco początkowo Taranczewski odtajał
w cieple życzliwej mu atmosfery – wiele
osób podchodziło, aby się z nim przywitać
i zamienić kilka słów. Masza Potocka,
obecna szefowa MOCAK-u, zrobiła nam
zdjęcie, które po śmierci artysty „Przekrój”
zamieścił wraz z moim o nim wspomnieniem. Wcześniej jednak, w trakcie przygotowań do pogrzebu, rektor Włodzimierz
Kunz wyraził życzenie, abym podczas tej
ceremonii pożegnał Profesora w imieniu
jego licznych wychowanków. Byłem nieco
przerażony perspektywą przemawiania
w takim momencie do spodziewanego
licznego grona uczestników pogrzebu,
wśród których nie brak będzie ważnych
postaci życia publicznego – przedstawicieli
ministerstwa, wybitnych artystów i osób ze
świata nauki. Kunz jednak nalegał, dodając,

że debiut w takiej roli nie jest łatwy, ale
to doświadczenie na pewno kiedyś mi się
przyda – i miał rację. W czasie kilkunastu
lat pełnienia funkcji dziekana, prorektora
i rektora doceniłem tę jego ówczesną decyzję, żegnając na krakowskich cmentarzach
wielu kolegów z uczelni.
Wacław Taranczewski pozostaje dla
mnie przykładem prawdziwego Mistrza;
obok wielkiego własnego dorobku artystycznego, na który składają się obrazy,
witraże i liczne realizacje malarstwa monumentalnego, potrafił spełniać się również
w działalności pedagogicznej, stanowiąc
niekwestionowany autorytet dla swych
studentów i pomagając im w odkrywaniu
własnej drogi twórczej.

Adam Wsiołkowski
Fragment książki „Moja Akademia”

Z okazji 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jesienią odbędzie się wiele uroczystości, spotkań i wystaw, uświetniających tę rocznicę. 16 października 2018, dokładnie 200 lat po utworzeniu krakowskiej Akademii, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego nastąpi uroczysta inauguracja roku akademickiego. W kolejnych dniach odbędą się: koncert symfoniczny Wolność i sztuka
(20 października, Centrum Kongresowe ICE), posiedzenie KRASP (15–16 listopada) i KRUA (6–7 XII), których ASP będzie gospodarzem, oraz sesja naukowa Matejko i jego uczniowie (27–28 listopada, aula ASP, pl. Matejki 13), współorganizowana z Muzeum Narodowym w Krakowie. Obchodom jubileuszowym towarzyszyć będą także liczne wystawy: 15 października w gmachu
przy pl. Matejki 13 będzie można zobaczyć prezentację Wirtualnego Muzeum ASP (godz. 16, aula ASP) i wziąć udział w wernisażu wystawy Z dziedzictwa Akademii. Konterfekty (godz. 18, Muzeum ASP). 26 października otwarta zostanie wystawa rzeźb
i rysunków prof. Bogusza Salwińskiego, zatytułowana Ludzie Akademii (26 października – 8 listopada, Galeria Pryzmat ZPAP),
prezentowane będą prace prof. Zbigniewa Bajka (Relikwiarze – niepodległość marzeń, 7–30 listopada, Galeria ASP) oraz dzieła
współczesnych pedagogów Akademii (Dotyk wolności, 11–30 listopada, Pałac Sztuki TPSP). Absolwentom krakowskiej ASP
poświęcona zostanie również wystawa w galerii Akademia w Bronowicach (listopad 2018 – styczeń 2019, Galeria Bronowice).
Warto dodać, że obchody 200-lecia krakowskiej Akademii potrwają do 2019 roku, w którym przewidziane są, między innymi,
jubileuszowy bal (luty), konferencja naukowa Prawda i prawdziwość sztuki (kwiecień), wystawa rysunków artystów ASP w Muzeum Narodowym w Krakowie (kwiecień–lipiec) oraz Ogólnopolski Konkurs Studencki.
MP
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SCHOLARIS

RÓŻNE ASPEKTY
PRAKTYCZNEGO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

racow Language Teaching Staff
Training Week to tytuł międzynarodowej konferencji metodycznej, która
w dniach 2–6 lipca 2018 odbyła się na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem
przedsięwzięcia, zorganizowanego
przez Jagiellońskie Centrum Językowe
w ramach programu Erasmus Plus, była
wymiana doświadczeń i poglądów na
temat różnych aspektów praktycznego
nauczania języków obcych w szkołach
wyższych ze szczególnym uwzględnieniem czterech zasadniczych tematów
dotyczących: wykorzystania nowych
technologii, sposobów nauczania języka
akademickiego, problemów związanych
z nauczaniem języków specjalistycznych oraz zagadnienia tzw. autonomicznego uczenia się. Uczelnie, które
partycypują w programie Erasmus Plus,
nieczęsto organizują konferencje tego
typu, toteż inicjatywa JCJ spotkała się
z dużym zainteresowaniem. Do Krakowa przybyło trzydziestu akademickich
nauczycieli języków obcych z trzynastu
krajów europejskich.
Otwarcie konferencji odbyło się w auli
Collegium Novum. W wydarzeniu uczest-

C

Przemawia prorektor ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, od prawej: dr hab. Maria Jodłowiec
z Instytutu Filologii Angielskiej UJ oraz dyrektor JCJ Alicja Waligóra-Zblewska

Fot. Archiwum Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ

niczył prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian, który w swoim wystąpieniu z uznaniem mówił o podejmowanych
przez JCJ działaniach projakościowych

Uczestnicy uroczystej kolacji
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w zakresie nauczania języków obcych
oraz życzył wszystkim licznie zgromadzonym na sali uczestnikom udanych obrad.
W drugiej części uroczystości dr hab. Maria Jodłowiec z Instytutu Filologii Angielskiej UJ wygłosiła wykład inauguracyjny
Chaos and Order, Product and Process,
Technology and Tradition: Reconciling
the Irreconcilable in the Postmodern L2
Classroom, który był znakomitym wprowadzeniem do tematyki konferencji i spotkał
się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.
W ciągu następnych trzech dni uczestnicy konferencji przed południem przysłuchiwali się wystąpieniom prelegentów, żywo
dyskutując nad ich tezami, po południu
natomiast brali udział w różnorodnych
warsztatach, doskonaląc swoje umiejętności praktyczne. Ogółem przedstawiono
czternaście prezentacji, przygotowanych
zarówno przez pracowników JCJ (Agatę
Rychłowicz, Monikę Sobejko, Izabellę
Maciejowską-Wilcock), jak i nauczycieli
języków obcych z innych uczelni z kraju

Jelena Malesko z Uniwersytetu Biznesu, Sztuki i Technologii RISEBA podczas prezentacji

kończąca drugi dzień obrad, uroczysta kolacja, w której uczestniczyli prorektor Armen Edigarian oraz prof. Maria Jodłowiec.
Konferencję zakończyła sesja plenarna. Dokonano na niej podsumowania

Alicja Waligóra-Zblewska

Jagiellońskie Centrum Językowe UJ

Eszter Sandor ze Szkoły Biznesu w Budapeszciepodczas warsztatów
Fot. Archiwum Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ

(Magdalenę Zawiszewską z Wyższej
Szkoły Bankowej w Toruniu) i zagranicy.
Wśród prelegentów zagranicznych byli
przedstawiciele Uniwersytetu Masaryka
w Brnie (Stepanka Bilova, Jitka Zvackowa
i Libor Svanda), Uniwersytetu w Zurychu
(Nicoletta Rivietto i Maria Victoria Ruiz
Lozano Haeni), Uniwersytetu w Helsinkach (Kirby Vincent), Uniwersytetu Cambridge (David Tual), Uniwersytetu Technicznego w Wilnie (Ivona Baranovskaja),
Uniwersytetu Technicznego Gebze (Nihal
Goy) oraz Uniwersytetu Biznesu, Sztuki
i Technologii RISEBA (Jelena Malesko).
Sporym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się popołudniowe zajęcia warsztatowe. W ciągu trzech
dni odbyło się sześć warsztatów prowadzonych przez Eszter Sandor (Szkoła
Biznesu w Budapeszcie), Juttę Sendzik
(Harceński Uniwersytet Nauk Stosowanych w Wenigrode), Izabelę Bakotę (JCJ),
Davida Alberta Besta (Wolny Uniwersytet w Brukseli) i Barborę Chovancową
(Uniwersytet Masaryka w Brnie), wspomnianego już wcześniej Kirby Vicenta,
Sabinę A. Nowak (JCJ) oraz Agnieszkę
Suchomelową-Połomską i Danielę Dlabolową (Uniwersytet Masaryka w Brnie). We
wszystkich zajęciach licznie uczestniczyli
pracownicy JCJ.
Organizatorzy konferencji starali się,
aby wydarzenie było dla gości zagranicznych szansą na zetknięcie się z polską
kulturą, a dla wszystkich uczestników –
okazją do środowiskowej integracji. Przed
sesjami przedpołudniowymi można było
uczestniczyć w lekcjach języka polskiego,
które prowadziła Małgorzata Kręcioch
(JCJ), a także wziąć udział w wycieczkach
do Muzeum UJ, na Zamek Królewski na
Wawelu oraz do bazyliki archikatedralnej.
Sympatycznym akcentem była również,

kilkudniowych obrad. Podkreślono, że
trafnie dobrana formuła Cracow Language
Teaching Staff Training Week sprawiła,
że spotkanie stało się użyteczną platformą do twórczej dyskusji oraz wymiany
poglądów na tematy żywo interesujące
akademickich nauczycieli języków obcych.
Wyrażono nadzieję, że nawiązane kontakty
zaowocują ciekawymi projektami w przyszłości. Uczestnicy konferencji ocenili ją
bardzo wysoko zarówno pod względem
merytorycznym, jak i organizacyjnym
w anonimowej ankiecie, której formularz
został udostępniony on-line po zakończeniu
obrad. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się pod adresem: www.jcj.
uj.edu.pl/cracow-language-teaching-staff-training-week

Uczestnicy Cracow Language Teaching Staff Training Week na wzgórzu wawelskim

STUDENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
LAUREATAMI III OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY
KRYSTALOGRAFICZNEJ
2018 roku odbyła się trzecia edycja
Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Krystalografii PAN,
a uczestnikami studenci studiów I i II
stopnia uczelni polskich oraz uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada
składa się z dwóch etapów: uczelnianego
i ogólnopolskiego. Etap uczelniany na
Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej przeprowadziła Komisja Konkursowa ds. kwalifikacji reprezentantów
WFAIS na III Ogólnopolską Olimpiadę
Krystalograficzną w składzie: prof. Andrzej Szytuła (przewodniczący), prof.
Rafał Abdank-Kozubski, prof. Andrzej
Budkowski i dr hab. Stanisław Baran.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji
komisja wyłoniła reprezentację WFAIS
w składzie: Magdalena Ceglarska, Anna
Domitrz, Agnieszka Pawlus i Maciej
Skolarczyk.
Finał olimpiady odbył się 27 czerwca
2018 na Wydziale Chemii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Olimpijczycy musieli
odpowiedzieć na 60 pytań testowych i pięć
opisowych. W Olimpiadzie wzięło udział
24 studentów reprezentujących 11 uczelni
z dziewięciu miast uniwersyteckich. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród odbyło się 28 czerwca w Instytucie
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu w ramach
60. Konwersatorium Krystalograficznego.
I miejsce zdobył reprezentant WFAIS
UJ Maciej Skolarczyk, otrzymując w nagrodę tygodniowy wyjazd do Japonii,
obejmujący, między innymi, zwiedzanie
laboratoriów sponsora olimpiady – firmy
Rigaku. II miejsce przypadło Magdalenie
Ceglarskiej, także studentce WFAIS UJ,
która w nagrodę otrzymała laptopa Lenovo
YOGA. Komisja ds. Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej wyłoniła również
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W

Laureaci III Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej: Magdalena Ceglarska (II miejsce)
i Maciej Skolarczyk (I miejsce)

laureatów w klasyfikacji drużynowej, biorąc pod uwagę wyniki trzech najlepszych
uczestników każdej ze zgłoszonych ekip.
W tej klasyfikacji, dzięki punktom uzyskanym przez Magdalenę Ceglarską, Annę
Domitrz i Macieja Skolarczyka, I miejsce
zdobyła także reprezentacja WFAIS UJ.
Powyższe wyniki są znaczącym
sukcesem naszych studentów. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że zostały
one uzyskane w dużym stopniu dzięki
pracy indywidualnej uczestników. Pomocą w trakcie przygotowań do finału
olimpiady był cykl spotkań na temat
uporządkowanych stanów materii prowadzony przez dr Teresę Jaworską-Gołąb i mgr Aleksandrę Deptuch, która –
co warto podkreślić – w roku 2014
wygrała pierwszą edycję olimpiady.
Spotkania te odbywały się od grudnia
2017 do czerwca 2018 roku na terenie
II Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki UJ.
Dyplom dla reprezentacji
WFAIS UJ za zajęcie I miejsca
w klasyfikacji drużynowej

Nagrodzonym studentom życzymy
dalszych sukcesów!

Stanisław Baran
Andrzej Szytuła

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ

W STRONĘ CZŁOWIEKA
Z działalności Koła Naukowego Humanistyki Medycznej

W

marcu 1901 roku Wiedniem
wstrząsnął skandal. Austriacka
prasa grzmiała z oburzenia. „Medizinische Wochenschrift” pisał, że wykpiono
stolicę światowej medycyny. Ośmieszono
Billrotha, Chvostka i Trücka, ignorując
ówczesne osiągnięcia w zapobieganiu
i leczeniu coraz poważniejszych chorób.
Publika zdawała się być zupełnie nieprzygotowana na to, jak obraz Medycyna
Gustawa Klimta, zamówiony dla wiedeńskiego uniwersytetu, bezlitośnie obnażał
naiwny entuzjazm i zachwyt naukowym
postępem. Wiele lat później Gilles Néret
napisał o tym, że widoczne na nim ludzkie
ciała niesione są przez strumień życia,
w którym spotykają się wszystkie etapy
ludzkiego żywota, od narodzin do śmierci, w ekstazie i bólu. Taka wizja niezbyt
kojarzy się z medycyną, raczej podkreśla
jej niemoc w obliczu nieokiełznanych sił
przeznaczenia.
Obrazoburcze na początku XX wieku
dzieło Klimta zwraca dziś naszą uwagę
jeszcze innym detalem: przedstawieniem
Hygiei, zwróconej plecami do ludzkiego
losu, historii i do „strumienia życia”.
Kondycja współczesnej medycyny zdaje
się prowokować nas do ponownego zastanowienia się nad tą secesyjną metaforą
odwrócenia. Z łatwością dostrzegamy dziś
napięcie, jakie powstaje na linii zetknięcia
dynamicznie rozwijającej się technologii
medycznej z rzeczywistym doświadczeniem cierpienia i samotności w chorobie.
Nadzieję na jego rozładowanie przynosi
rozwój interdyscyplinarnej gałęzi nauki,
jaką jest humanistyka medyczna.
Parafrazując nieco definicję Rolfa Ahlzéna, można napisać, że głównym
założeniem tej dziedziny wiedzy jest
wykorzystywanie osiągnięć nauk humanistycznych i doświadczenia estetycznego
w celu doskonalenia praktyki klinicznej,
a także lepszego zrozumienia medycyny
jako fenomenu ujętego z perspektywy
historii idei. Te dwa sposoby poznania –
analityczna refleksja i estetyczna wy-

obraźnia – zdają się być
nierozerwalnie związane
i kluczowe dla zrozumienia
czym była, jest i staje się
medycyna.
W ostatnim czasie humanistyka medyczna stała
się obszarem intensywnej
współpracy zainicjowanej
przez studentów Collegium
Medicum oraz Ośrodka
Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej początek można
połączyć z referatem Sztuka
lekarska współcześnie, wygłoszonym 4 października
2017 podczas posiedzenia
naukowego Towarzystwa
Lekarskiego Krakowskiego przez Huberta Syzdka,
studenta kierunku lekarskiego UJ CM, obecnego
przewodniczącego Koła
Naukowego Humanistyki
Medycznej. Celem jego
prezentacji było przedstawienie idei oraz koncepcji
dialogu pomiędzy naukami
medycznymi i humanistycznymi. Inicjatywa zyskała
przychylność i życzliwość
Katedry Historii Medycyny Gustav Klimt, Medycyna; 1900–1907; obraz uległ zniszczeniu
UJ CM, która stała się sie- w czasie drugiej wojny światowej
dzibą i miejscem spotkań
Koła. Kierownik Katedry prof. Ryszard W. się także studenci innych wydziałów.
Gryglewski przyjął jako pierwszy spośród Obecnie z Kołem współpracują również
wykładowców UJ zaproszenie do współ- liczni wykładowcy z całego Uniwersytetu.
pracy, zostając opiekunem Koła. Funkcję
W idei Koła Naukowego Humanistyki
tę pełni wraz z kierownikiem Oddziału Medycznej zawierają się trzy podstawoNeurochirurgicznego Uniwersyteckiego we, długofalowe kierunki aktywności.
Szpitala Dziecięcego prof. Stanisławem Przede wszystkim praca zespołu ma się
Kwiatkowskim oraz dr. Zbigniewem przyczynić do rozwoju nauki, jaką jest
Zalewskim z Zakładu Filozofii i Bioetyki humanistyka medyczna. Ze względu na
UJ CM. Pierwszymi członkami Koła byli jej wybitnie wielodyscyplinarny charakter
medycy, jednak z czasem zaczęli zgłaszać kooperacja między różnymi wydziałami
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przedstawione zostały w dalszej części
artykułu.
We współpracy z Wydawnictwem
WAM doszło do organizacji cyklu spotkań
popularnonaukowych, rozproszonych tematycznie w przestrzeni relacji medycyny
z humanistyką. Przyciągały one uwagę
szerokiego grona odbiorców, którzy czterokrotnie gromadzili się w auli Collegium
Nowodworskiego.
Pierwsze ze spotkań, zorganizowane
w listopadzie 2017 roku, poświęcone
zostało problemowi stygmatyzacji osób
dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Gośćmi specjalnymi byli wówczas
prof. Bogdan de Barbaro oraz Krystyna
Rożnowska. Rozmowy prowadzone podczas tamtego spotkania
dotyczyły także zawiłej historii
Szpitala Specjalistycznego im.
dr. Józefa Babińskiego.
W styczniu 2018 roku zorganizowana została dyskusja panelowa poświęcona aktualnym wtedy zagadnieniom organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
W dyskusji wzięli udział lekarze,
kierownicy szpitali, wykładowcy
uniwersyteccy, dziennikarze oraz
przedstawiciele Izby Lekarskiej.
Ważnym wnioskiem ze spotkania
była sugestia, że podłoża deficytów w funkcjonowaniu systemu
możemy doszukać się zaniedbania wartości humanistycznych
wśród przedstawicieli środowiska

medycznego. Tamtego dnia zawiązała
się również współpraca pomiędzy kołem
naukowym a Wydawnictwem Medycyna
Praktyczna.
Trzecia konferencja, zrealizowana
w marcu 2018, dotyczyła psychoneurochirurgii, na temat której wypowiadali
się prof. Stanisław Kwiatkowski, prof.
Dariusz Adamek, prof. Dominika Dudek
oraz dr Zbigniew Zalewski. Podczas
spotkania, które zgromadziło ponad 300
osób, poruszane były kwestie granic człowieczeństwa, rozwoju nowych koncepcji
terapii zaburzeń psychicznych oraz możliwości i zagrożeń wynikających z coraz
to bardziej skomplikowanych sposobów
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Uczelni zdaje się być nie tylko nieoceniona, co również nieodzowna. Nauka ta
ma przynieść naturalne odzwierciedlenie
w realiach kształcenia młodych lekarzy,
a także praktykowania sztuki lekarskiej,
co stanowi o drugim kierunku prac Koła,
możliwym do realizacji dzięki współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ
CM. Ponadto w ramach Koła jego członkowie mogą znaleźć dogodne miejsce dla
samokształcenia oraz szeroko pojmowanego humanistycznego rozwoju.
Należy wspomnieć, że przed formalnym zawiązaniem współpracy przy
UJ CM grupa studentów, która tworzy
obecnie korpus Koła, już w roku akademickim 2016/2017 uczestniczyła
w organizowanych specjalnie dla nich
seminariach etycznych w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Dyskusje, które miały miejsce w tamtym
czasie, przyniosły świadomość potrzeby
wielokontekstowego ujęcia fenomenu
medycyny oraz pogłębionego rozumienia
natury relacji zachodzących pomiędzy
lekarzem a pacjentem. Stąd obecne przeniesienie akcentu z dyskursu etycznego na
ogólnohumanistyczny.
Pierwszy rok istnienia Koła cechował
niespodziewany dynamizm. Głównym tematem zamkniętych zebrań było stworzenie odpowiedniego modelu pracy, który
pozwoliłby na realizację różnorodnych
działań o precedensowym charakterze.
Efekty tych wielogodzinnych dyskusji

Anna Velykodna

oddziaływania na człowieka poprzez
technologię.
Czwarte spotkanie z tego cyklu, które
odbyło się w kwietniu 2018 roku, podejmowało temat kryzysu bezdomności z perspektywy filozoficznej, artystycznej oraz
medyczno-socjalnej. Obecni na nim byli
Krystyna Dołowska, reprezentująca Urząd
Rzecznika Praw Obywatelskich, publicysta Piotr Żyłka, przedstawiciele Fundacji
Przystań Medyczna: dr Maria Maciaszek
oraz Mateusz Gajda, dominikanin i malarz
Jacek Hajnos oraz Anna Velykodna, która
przygotowała wystawę prac fotograficznych nawiązujących do tematu.
Spotkania nadawały inicjatywie Koła
Naukowego coraz większy rozgłos, dzięki
czemu do zespołu dołączały kolejne osoby.
Poza realizacją wspólnych projektów
członkowie Koła zachęcani są do pracy
nad indywidualnymi zagadnieniami,
mogąc liczyć na odpowiednie wsparcie
zespołu w realizacji wyznaczanych przez
siebie zadań naukowo-badawczych. Wartą
wyróżnienia jest praca Jana Bylicy oraz
Jerzego Króla, którzy prowadzą analizy
tekstów z pogranicza filozofii i historii medycyny. W związku z ogłoszeniem przez
Senat roku 2017 Rokiem Władysława
Biegańskiego wymienieni wyżej młodzi
badacze opublikowali pracę dotyczącą
jego zasług dla rozwoju filozofii nauki.
Artykuł, zatytułowany Czym jest medycyna według Władysława Biegańskiego?,
ukazał się w trzecim numerze „Przeglądu
Lekarskiego” w 2018 roku. W pracy zaprezentowano istotę poglądów Biegańskiego
na temat istoty medycyny, ich wpływu na
rozwój polskiej filozofii, a także stosunku
polskiej szkoły filozofii medycyny do przekonań przedstawicieli młodszej i starszej
szkoły wiedeńskiej.
W następnym tekście Jan Bylica i Jerzy
Król zaprezentowali sylwetkę legendarnego wręcz amerykańskiego chirurga Harvey’a Cushinga. Opublikowany na łamach
„Medical Tribune” artykuł, stara się przybliżyć osobowość tego nietuzinkowego
neurochirurga, która okazuje się być niezwykle barwna i zaskakująca.
Przedmiotem zainteresowań członków
Koła była również historia metod przeciwdziałania i leczenia bodaj najbardziej
niechlubnej z chorób w dziejach Europy –
kiły. Spoglądając na dorobek rodzimych
lekarzy: Wojciecha Oczki i Sebastiana
Petrycego, sięgnęli po ich dzieła: Przymiot
i De natura, causis, symptomatis morbi
Gallici. Korzystając z tekstów źródło-
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wych, Jan Bylica i Jerzy Król przygotowali
prezentację wygłoszoną na I Toruńskiej
Studencko-Doktoranckiej Historycznej
Konferencji Naukowej „Szlachetne
zdrowie, nikt się nie dowie...”: zdrowie,
choroba i lecznictwo w epoce staropolskiej, organizowanej przez Wydział Nauk
Historycznych UMK, Instytut Historii
i Archiwistyki UMK oraz Koło Naukowe
Historyków im. Karola Górskiego UMK.
W kręgu zainteresowań Koła jest także
medycyna w okresie walk o wolne państwo polskie i w czasach odrodzonej po
zaborach Rzeczypospolitej. Związane jest
to ze zbliżającym się stuleciem odzyskania
niepodległości, które Sekcja Historyczna
Koła Naukowego Humanistyki Medycznej
pragnie uczcić artykułem bądź wykładem
na wyżej wymieniony temat. Ponadto
w ramach prac tej właśnie sekcji jest przygotowywany artykuł o historii i rozwoju
sposobów opatrywania ran na przestrzeni
dziejów.
Naturalną konsekwencją prac Koła
stała się inicjatywa organizacji pierwszego
w Krakowie Sympozjum Humanistyki
Medycznej, które dzięki współpracy
z zagranicznymi ośrodkami akademickimi zyskać ma rangę międzynarodową.
W 2017 roku Koło nawiązało współpracę
z amerykańskimi Columbia University
w Nowym Jorku i Temple University
w Filadelfii oraz szwedzkim Uniwersytetem w Lund. Szeroki zakres tematyczny
planowanego sympozjum ma w założeniu
zainicjować dynamiczny rozwój humani-

styki medycznej na polskim gruncie, także
dzięki skierowaniu zaproszeń do zgłaszania abstraktów do przedstawicieli nauk
humanistycznych, którzy bezpośrednio
problematyką medyczną się nie zajmują.
Jednym z elementów współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej będzie
wymiana naukowa ze skandynawskimi
ośrodkami medycznymi, zaplanowana na
rok akademicki 2018/2019. Istotnym jej
elementem będzie uczestnictwo w międzynarodowej konferencji Cultural
Crossing Sofcare-anappeal Tothemedical
Humanities organizowanej przez Instytut
Zdrowia i Społeczeństwa Uniwersytetu
w Oslo. Ponadtygodniowy wyjazd i kontakt z czołowymi reprezentantami europejskiej humanistyki medycznej będzie
okazją do zdobycia nowych umiejętności
oraz inspiracji co do sposobów wdrażania
humanistyki medycznej w Polsce.
W roku akademickim 2018/2019 prace
koła naukowego będą się szczególnie skupiać na trzech obszarach. Wpisują się one
we wspólny koncept zwrócenia medycyny
w stronę człowieka. Pierwszym z nich
będzie narrative medicine (medycyna narracji, medycyna narracyjna). Jest to wpisująca się w nurt humanistyki medycznej
nauka traktująca opowieść o chorobie jako
tekst kultury i wykorzystująca narzędzia
właściwe dla literaturo- czy kulturoznawstwa do lepszego jej zrozumienia. Innymi
słowy, cytując twórczynię tego nurtu Ritę
Charon, jest to praktyka medyczna, która
wie, co zrobić z  opowieściami pacjenta.
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drugiego człowieka. Rozwija zdolność
akceptacji oraz współczucia, tak bardzo ważnych w chwili bezradności
i niemocy, z którymi rutynowo mierzą
się osoby zaangażowane w pomaganie
innym. Wyczula również na detale
będące poza zasięgiem świadomości
człowieka pogrążonego w pędzie
współczesnego świata. Uważność to
nieocenione narzędzie diagnostyczne
będące na wyposażeniu aparatu poznawczego każdego człowieka. Jest
ona zapewne fundamentalnym atrybutem sztuki lekarskiej. Trening uważności znajduje również zastosowanie
w terapii zaburzeń psychicznych.
Dodatkowo, we współpracy z Katedrą Psychoterapii UJ CM, Koło
Naukowe przyczyni się do przeprowadzenia grupowego treningu balintowskiego dla studentów Collegium
Medicum UJ. Obecnie możliwość
uczestnictwa w tego typu zajęciach
Dyskusja wokół tematu Ludzie bezdomni; 24 kwietnia 2018
mieli wyłącznie pracownicy Szpitala
Opowieściami, które z postępem medy- i pracowników służby zdrowia, które, Uniwersyteckiego w Krakowie. Trening
cyny stają się coraz częściej relacjami wykorzystując uważne czytanie tekstów ten rozwija wiedzę oraz nade wszystko
z długotrwałego i złożonego procesu kultury pod okiem specjalistów i łącząc umiejętności niezbędne dla stworzenia
życia z chorobą i wychodzenia z niej. doświadczenie estetyczne z analityczną terapeutycznych warunków spotkania
Wykorzystywanie tej metody w kształce- refleksją, staną się okazją dla poznania w przestrzeni relacji lekarza z pacjentem,
niu i codziennej pracy przekłada się na podstaw narrative medicine.
a także zwraca uwagę na własne przeżywiększą uważność wobec historii pacjenta,
Ważnym elementem projektu, wień- cia, jakie powstają w wyniku konfrontacji
dostrzeganie jej tła i szerszego kontekstu, czącym jego pierwszy etap, będzie wy- z osobą, której udziela się pomocy lub
a także umiejętność wiernego (ale i re- danie polskiej edycji podręcznika The wsparcia. Są to niejednokrotnie doświadfleksyjnego, krytycznego) zdawania z niej Principles and Practice of Narrative czenia o randze emocjonalnego wyzwarelacji. Umożliwia to zbudowanie więzi Medicine. Książka w tłumaczeniu Mate- nia. Można powiedzieć, że dzięki temu
z pacjentem i lepsze wspólne przejście usza Potońca i Huberta Syzdka, według narzędziu medycyna zwraca uwagę na
przez proces terapeutyczny.
dotychczasowych założeń, może ukazać człowieka, którym jest również lekarz
Koło Naukowe Humanistyki Medycz- się na polskim rynku wydawniczym już i każdy inny członek zespołu medycznego.
nej w 2017 roku zainicjowało projekt jesienią 2019 roku.
Na gruncie dotychczasowej aktywnowdrażania narrative medicine w KraPojęcie praktyki uważności definiuje ści zespołu KNHM zrodziła się także idea
kowie, na którego czele stanął jego po- drugi obszar planowanych działań. We powołania do życia Fundacji Lege Artis
mysłodawca Mateusz Potoniec, student współpracy z Zakładem Dydaktyki Me- oraz stworzenia przestrzeni przeznaczonej
MISH UJ. Ostatnie miesiące upłynęły dycznej UJ CM zostaną poprowadzone dla interdyscyplinarnej wymiany naukopod znakiem gromadzenia panelu eks- pod okiem certyfikowanego nauczyciela wej przedstawicieli medycyny, kultury
pertów, którzy konsultować będą metody mindfulness warsztaty uważności przezna- i sztuki. Idea ta zyskała miano Salonu
wprowadzania tej nauki na polski grunt. czone dla studentów medycyny. W wielu Naukowego. Treści reprezentowane przez
W jego skład wchodzą literaturoznawcy, zagranicznych ośrodkach klinicznych, jak powyższe dyscypliny mają stać się temakulturoznawcy, psychologowie i lekarze wspomniany już Uniwersytet w Lund, tem wykładów, spotkań, dyskusji, konfezarówno z UJ, jak i współpracujących praktyka ta znajduje miejsce w codziennej rencji, wystaw, projekcji multimedialnych,
z Kołem uczelni polskich i zagranicznych. pracy lekarzy różnych specjalności. Kon- koncertów oraz różnorodnych wydarzeń.
Członkowie Koła wzięli także udział cepcja uważności (ang. mindfulenss) ma Przestrzeń ta ma służyć również nawiązyw I Konferencji Naukowej Medycyna korzenie w tradycji Dalekiego Wschodu, waniu licznych kontaktów oraz współpranarracyjna. Wartość opowieści o doświad- ale również w kulturze zachodniej można cy pomiędzy różnymi środowiskami. We
czeniu choroby w praktyce klinicznej, odnaleźć tożsame idee, obejmujące obecną współczesnej rzeczywistości naukowej
badaniach i edukacji, która odbyła się chwilę świadomą oraz życzliwą uwagą. brakuje miejsc, które stwarzałyby warunki
na początku czerwca 2018 w Warszawie. Praktyka ta pomaga rozwijać świadomość dla swobodnych spotkań pomiędzy osobaRok akademicki 2018/2019 będzie czasem realnych potrzeb i ograniczeń oraz ułatwia mi poszukującymi inspiracji do twórczej
przygotowań do pierwszych, ekspery- nabywanie umiejętności empatii i od- pracy. Wyjątkową cechą tego miejsca
mentalnych warsztatów dla studentów najdywania się w trudnej rzeczywistości będzie jego salonowy charakter, stwa-
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rzający alternatywę dla powszechnych, miejsce na ekspozycję prac studentów
minimalistycznie zagospodarowanych sal Akademii Sztuk Pięknych. Studenci
wykładowych oraz seminaryjnych.
Akademii Muzycznej odnajdą w salonie
Miejsce to według wstępnych zało- warunki do występów wokalno-instrumenżeń zostanie ulokowane w samym sercu talnych. Salon ma ułatwić młodym zdolKrakowa. Jego atrakcyjność wzmocni nym ludziom debiut, stworzyć możliwość
estetyka wnętrza, która połączy elegancję pokazania się oraz wypróbowania swoich
i klasyczność wystroju salonowego ze sił w przestrzeni życzliwego odbioru.
współczesnymi wzorcami designu. Projekt Każdy będzie mógł zgłosić się do zespownętrza nie będzie powielał spotykanych łu organizacyjnego, który po wstępnej
powszechnie rozwiązań architektonicz- weryfikacji zaproponuje odpowiednią dla
nych, lecz oparty zostanie na unikato- danej pracy formę prezentacji. Aktywność
wych pomysłach wykorzystujących
wysokogatunkowe materiały. Dzięki
temu salon stanie się miejscem wyjątkowym, przyjaznym oraz dostępnym
dla wszystkich zainteresowanych
pograniczami szeroko rozumianej
humanistyki. Taka autorska koncepcja
salonu naukowego nie została zrealizowana dotychczas w żadnym z miast
naszego kraju.
Salon naukowy ma kultywować
toposy spotkania oraz rozmowy, uczyć
otwartości poznawczej, w sposób
kreatywny przełamywać stereotypowe
wzorce myślenia wypaczające postrzeganie humanistyki. W obrębie salonu
mieścić się będzie obszerna biblioteka, gromadząca literaturę związaną
z medycyną, filozofią człowieka, psychologią, historią, kulturoznawstwem
etc. Pozycje w niej umieszczone udostępniane będą zarówno na miejscu,
jak i poza lokalem. Aktywność salonu
będzie ściśle związana z promocją
nowych pozycji wydawniczych, istotnych z punktu widzenia współczesnej Luke Fildes, Lekarz; 1887
humanistyki, która na gruncie ideowym przeżywa obecnie swój renesans, salonu naukowego zostanie włączona
otwierając się na współpracę ze ścisłymi do naukowo-kulturowego ekosystemu
dyscyplinami nauki.
Krakowa dzięki intensywnej współpracy
Nad programem wydarzeń pracował nie tylko z krakowskimi uczelniami, lecz
będzie interdyscyplinarny zespół Fundacji, również poprzez współorganizację liczzrzeszający przedstawicieli poszczegól- nych lokalnych festiwali.
nych dyscyplin nauki oraz kultury. Salon
naukowy będzie oferował możliwość
***
promowania osiągnięć naukowych oraz
artystycznych absolwentów i studentów
W wigilię 1877 roku brytyjski malarz
krakowskich uczelni. Znajdzie się w nim Luke Fildes stracił najstarszego syna,

Filipa. Będąc pod ogromnym wrażeniem
postawy lekarza, który do ostatnich chwil
czuwał przy łóżku chorego, Fildes postanowił wykorzystać pierwsze zlecenie
od Henry’ego Tate’a, aby namalować
archetypiczną postać lekarza. Czujnego,
spokojnego, obdarzającego pacjenta życzliwą uważnością. Możemy domyślać się,
że w chwili przedstawionej przez artystę
wszelkie dostępne w tamtych czasach
środki zaradcze zostały już wyczerpane,
a jedynym lekarstwem pozostała obec-

ność lekarza. To postawa diametralnie
odmienna od klimtowskiej wizji, zwrócona w stronę człowieka, jest jednocześnie
doskonałą metaforą drogi, na którą próbuje
wprowadzić medycynę myśl humanistyczna. Reprezentacją sztuki lekarskiej
zainteresowanej osobą ludzką w całej jej
złożoności.

Hubert Syzdek, Mateusz K. Potoniec

Koło Naukowe Humanistyki Medycznej UJ CM

Koło Naukowe Humanistyki Medycznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do angażowania się w prace zespołu
oraz fundacji. Przedstawicieli wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego prosimy o umawianie się w pierwszych trzech tygodniach października na krótkie rozmowy wstępne dotyczące propozycji i oczekiwań odnośnie współpracy. Pierwsze spotkanie koła naukowego w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się 18 października o godzinie 19
w Katedrze Historii Medycyny UJ CM, przy ul. Kopernika 7. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Koła oraz
dane kontaktowe można odnaleźć na stronie internetowej http://www.skn-humanistykiwmedycynie.cm.uj.edu.pl/
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IMPRESSIONES

TAK SIĘ MÓWI TYLKO W KRAKOWIE

owiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich – to tytuł
publikacji podsumowującej badania nad językiem
Krakowa oraz ukazującej
jego współczesne funkcjonowanie, jaka ukazała się
nakładem Wydawnictwa
Libron. Zawiera całościową
dokumentację i objaśnienie
specyficznych cech języka
krakowian. Książka została
opracowana przez zespół
autorski z Katedry Historii Języka i Dialektologii:
prof. Renatę Przybylską,
dr Barbarę Batko-Tokarz,
dr Agatę Kwaśnicką-Janowicz, dr Donatę
Ochmann, dr Patrycję Pałkę, dr Sylwię
Przęczek-Kisielak, prof. Macieja Raka,
prof. Kazimierza Sikorę. Słownik, zawierający liczne cytaty, anegdoty i zdjęcia,
jest skierowany zarówno do badaczy,
jak i do miłośników Krakowa, został zaprezentowany w Urzędzie Miasta Krakowa
4 czerwca 2018.
Podstawę opracowania, oprócz słowniczków, artykułów i prac dialektologicznych,

P

stanowią teksty: lokalne, artykuły prasowe, internetowe,
a także zanotowane
wypowiedzi mieszkańców. Szczególną pozycję wśród
badanych materiałów, jak podkreśla
w recenzji prof.
Józef Kąś, zajmują teksty literackie,
pamiętnikarskie autorstwa przedstawicieli inteligencji
krakowskiej, w tym
wybitnych profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Trudno o lepsze świadectwo
regionalnego charakteru przedstawianych
wyrazów, tj. ich przynależności do regionalnej warstwy słownictwa polszczyzny
kulturalnej.
Punktem odniesienia dla regionalizmów
krakowskich jest polszczyzna ogólna oraz
dwie odmiany regionalne polszczyzny –
warszawska i poznańska.
Wśród regionalizmów najłatwiej
uchwytne są osobliwe słowa oraz frazeo-

logizmy. W Krakowie zdarza się również
osobliwa wymowa (jezdem, jezdeźmy) lub
budowa słowotwórcza wyrazu (serowiec,
oglądnąć), rodzaj gramatyczny rzeczownika
(to golonko), forma gramatyczna (tą razą).
Autorzy wyróżnili pośród typowych dla
Krakowa regionalizmów leksykalne i frazeologiczne oraz regionalizmy fonetyczne,
morfologiczne: słowotwórcze i fleksyjne.
Słownik obejmuje również badania nad
zanikającymi frazeologizmami, które pozostały w pamięci najstarszych krakowian oraz
poświadczonymi już tylko w literaturze lub
wspomnieniach. Różne są powody zanikania
zjawisk językowych. Część przemija wraz
z przedmiotami, które oznaczają. Inne są
zastępowane nazwami ogólnymi używanymi w pismach urzędowych lub handlu
(krakowska nazwa grysik jest zastępowana
określeniem kasza manna). Szczególnie
interesujące jest zjawisko powstawania
nowych regionalizmów, zwłaszcza w dobie
komunikacji masowej.
Publikacja, której nakład został błyskawicznie wykupiony, została wyróżniona
Nagrodą Krakowskiej Książki Miesiąca
we wrześniu 2018. Niebawem ukaże się jej
wznowienie.

Red.

REGIONALIZMY KRAKOWSKIE
uznaniu danego wyrazu lub związku
wyrazowego albo innego zjawiska za
regionalizm krakowski przesądzały różne
kryteria. Pierwszym było poświadczenie
danej jednostki leksykalnej w dotychczas
istniejących zbiorach słownictwa regionalnego oraz słownikach starszych lub
współczesnych przez opatrzenie jej właśnie
kwalifikatorami regionalne, krakowskie.
Na tej podstawie udało się na początku stworzyć listę wyrazów tradycyjnie
uznawanych w literaturze przedmiotu
i w opracowaniach leksykograficznych
za krakowskie. Drugim kryterium było
świadectwo użytkowników polszczyzny.
Z jednej strony, mowa o zasiedziałych

O
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mieszkańcach Krakowa, którzy w swych
wypowiedziach lub wywiadach dodawali
do pewnych słów lub wyrażeń komentarz
typu: „tak się u nas mówi”, „jak to się
mówi w Krakowie”. Z drugiej strony, chodzi o przybyszów z różnych stron Polski,
którzy mieszkając jakiś czas w Krakowie,
zauważają lub zauważali znamienne językowe odrębności i podkreślają, że „tak się
u nas nie mówiło”, „tak się mówi tylko
w Krakowie”. Innymi słowy, regionalizmy
krakowskie to słowa i zjawiska językowe
uznawane za krakowskie z perspektywy
autostereotypu krakowian – tego, co sami
krakowianie uznają za cechę języka ich
wyróżniającą, oraz z perspektywy hetero-

stereotypu ‒ tego, jak postrzegają ich niekrakowianie. Tak rozumiane regionalizmy
stają się współcześnie ważnym składnikiem
tożsamości mieszkańców Krakowa, tym,
co ich odróżnia i wyróżnia. W dobie odradzającej się potrzeby identyfikacji każdego
z nas z jakimś jedynym, swoim miejscem na
ziemi, „małą ojczyzną”, regionalizmy uznawane za to, co nasze, własne, wyjątkowe, są
jednymi z najcenniejszych wyznaczników
dziedziczonej przez krakowian tradycji.
[...]
Pochodzenie regionalizmów i ich zasięg społeczny
Źródłem krakowskich językowych
osobliwości są różne zjawiska. Wśród

Donata Ochmann
Anna Wojnar

kańców miasta Krakowa przeniesione
z okolicznych, podkrakowskich wsi. Przykładami mogą być: wartałoby (zamiast

ogólnopolskiego warto byłoby), karpiel
(zamiast ogólnopolskiego brukiew).
Niektóre dialektyzmy upowszechniły się
szeroko i przeniknęły nawet do mowy
warstw wyższych, krakowskiej inteligencji: na przykład, Kazimierz Nitsch swego
czasu pisał, że jarzyna mówią tylko służące
i przekupki. Cechy gwarowe w mowie
mieszkańców Krakowa były najsilniej
widoczne w środowiskach robotników,
rzemieślników, drobnych przekupniów,
handlarzy, służących, którzy przybywali
ze wsi do pracy, a z czasem tworzyli niższe
społecznie warstwy ludności miasta, w tym
miejską biedotę. Zamieszkiwali określone
dzielnice miasta, na przykład Grzegórzki
lub Zwierzyniec, wytwarzając swoisty
miejski folklor, uwidaczniający się nie tylko
w języku, ale i, między innymi, w charakterystycznym ubraniu, muzyce i śpiewie oraz
sposobie spędzania wolnego czasu.
Archaizmy to te wyrazy lub cechy
językowe, które w mowie mieszkańców
Krakowa zachowały się z dawniejszych
okresów historii polszczyzny, przy równoczesnym procesie ich zaniku, całkowitego wyjścia z użycia w polszczyźnie
ogólnej lub tej używanej w Warszawie
bądź w Poznaniu, na przykład krawczyni,
kwieciarka, pedel. Zapożyczenia to ele-

Donata Ochmann

tutejszych regionalizmów można bowiem
wyróżnić: dialektyzmy, archaizmy,
zapożyczenia obce oraz innowacje lokalne,
typowe dla regionu krakowskiego.
Dialektyzmy to wyrazy lub inne cechy
językowe, które zostały do mowy miesz-

menty leksykalne lub inne wprowadzone
do języka Krakowa z innych języków,
przede wszystkim z niemieckiego, a nieupowszechnione w polszczyźnie ogólnej
lub też tej używanej w innych regionach
kraju, na przykład nakastlik (szafka nocna, z niemieckiego Nachtkastlik), tutka
(bibułka lub papierowa torebka, z niemieckiego Tüte), trybuszon (korkociąg,
z francuskiego tire-bouchon). Lokalne za-
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Anna Wojnar

połączone z potrzebą ich ocalenia od zapomnienia. Nie ma powodów wstydzić się
regionalnych słów i wyrażeń, choć trzeba
oczywiście wiedzieć, gdzie i kiedy można
się nimi skutecznie posłużyć. [...]
Nasz słownik nie rości sobie pretensji
do tego, aby odnotować wszystkie krakowskie regionalizmy. Zapewne są w nim
jakieś luki. W następnych wydaniach

Innowacje lokalne natomiast to wyrazy, związki wyrazowe lub inne cechy
języka powstałe w procesie naturalnego
rozwoju języka w żywej mowie mieszkańców Krakowa, które nie upowszechniły
się szerzej na całą Polskę i nie zostały
skodyfikowane jako składniki ogólnego języka polskiego, na przykład zastrugaczka
(przyrząd do ostrzenia ołówków i kredek),
krakowiak (pelargonia uprawiana jako
kwiat doniczkowy, gatunek niepłożący
się). Takie lokalne słowa i wyrażenia
powstawały prawdopodobnie w różnych
okresach, dziś jednak trudno odkryć
z jakimś większym prawdopodobieństwem chronologię podobnych zjawisk.
Tylko na podstawie historii nowych
desygnatów można się domyślać kiedy
powstały ich regionalne nazwy.
Współcześnie zakres używania
regionalizmów krakowskich w samym
Krakowie nie jest łatwy do określenia. Młodsze pokolenie, nawet osoby
w Krakowie urodzone i mające rodziców też od urodzenia tu mieszkających,
nie zna już i nie używa niektórych
słów ani wyrażeń. Niektóre regionalizmy trwają, ale tylko w pewnych
środowiskach. Trzeba pamiętać, że
regionalizmy były i przez niektórych
nadal są postrzegane jako język gorszy,
odbiegający od pożądanej, zgodnej
z ogólnopolską normą tzw. polszczyzny literackiej. Z tego względu osoby
z aspiracjami świadomie się pewnych
regionalizmów wyzbywały, co też
przyczyniło się do stopniowego zaniku.
Obecnie jednak obserwuje się tendencję
wręcz odwrotną – rosnące zainteresowanie cechami regionalnymi języka
Pixabay

pożyczenia z niemieckiego były i są przede
wszystkim pozostałością z lat, gdy Kraków
znajdował się pod zaborem austriackim,
a niemczyzna jako język władzy i urzędów
przenikała wiele sfer życia codziennego.
Niektóre zapożyczenia z niemieckiego to
jednak ślady jeszcze dawniejszej historii
kontaktów polszczyzny Krakowa z językiem niemieckim, związane, na przykład,
z historią średniowieczną i obecnością tu
licznego niemieckojęzycznego kupiectwa
i mieszczaństwa, a także z historią i rozwojem różnych rzemiosł.
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Donata Ochmann

Kulinarny symbol Krakowa – tradycyjne obwarzanki

będziemy uzupełniać materiał i rozszerzać pole badań na zjawiska regionalne
o charakterze już historycznym.

Renata Przybylska

Fragment ogólnej charakterystyki słownika

WYBRANE HASŁA ZWIĄZANE
Z UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM
Audi Max – potoczne określenie
Auditorium Maximum, jednego z najnowszych budynków z salami wykładowymi
Uniwersytetu Jagiellońskiego, używane
głównie w środowisku akademickim
czarna kamienica – dom profesorski
UJ na rogu ul. Łobzowskiej i al. Słowackiego w Krakowie, kamienica o białej
elewacji ozdobionej czarnymi płytkami ceramicznymi; także: trumna, krematorium
Gołębnik – budynek uniwersytecki
przy ul. Gołębiej 20 w Krakowie, centrum
krakowskiej polonistyki
Jagiellonka – Biblioteka Jagiellońska
pedel – woźny w jakiejś instytucji
oświatowej, zwłaszcza na uniwersytecie;
bedel

SZTUKA FECHTUNKU
Szable w dłoń! Szermierka szablą jako polskie dziedzictwo narodowe –
niecodzienna wystawa w Muzeum UJ

P

stała rola broni białej w dawnej Polsce, jej
znaczenia symboliczne, a także zagadnienia związane z władaniem szablą. Z okazji
przypadającego w tym roku 200-lecia uruchomienia pierwszych kursów fechtunku
na UJ część wystawy została poświęcona
roli szermierki w edukacji.
Polska szermierka szablą wyróżnia
się wśród innych szybkością (niekiedy
jest mowa o zasypywaniu przeciwnika
gradem ciosów) oraz stosowaniem technik
z pogranicza szermierki szablą wschodnią
i zachodnioeuropejskim mieczem. Charakterystyczne dla naszej szermierki akcje to
sztuka krzyżowa, piekielna polska czwarta,
węgierski odlew oraz cały szereg młyńców,
różniących się motoryką ciała – od pełnego
ruchu nadgarstka po działanie praktycznie
samymi palcami. Ze stylem wiąże się również budowa naszej szabli, zmieniająca się
w ciągu wieków (XVI–XIX w.).

Fot. Anna Wojnar

opularny wizerunek naszych przodków
wiąże się nierozerwalnie z mitem Sarmaty w kontuszu szlacheckim, na koniu
i z szablą u boku. Czy jednak szabla jest
faktycznie naszym dziedzictwem narodowym, czy w jakiś szczególny sposób
wyróżnia nas wśród otaczających narodów? Czy szermierka szablą polską jest
unikatowa, czy też kopiuje obce wzorce?
Czy można mówić o polskiej szkole
szermierki? Uczono jej w szkołach, czy
też w systemie mistrzowskim, spisywano
w traktatach? Na te pytania spróbowali
odpowiedzieć kuratorzy wystawy Szable
w dłoń! Szermierka szablą jako polskie
dziedzictwo narodowe, którą można oglądać do 30 listopada 2018 w Muzeum UJ.
Wystawa jest wielowymiarowa, przybliża problem niematerialnego dziedzictwa
narodowego, jakim jest polska szermierka
szablą. Na ekspozycji zaprezentowana zo-

XIX-wieczna kopia Szczerbca ze zbiorów Muzeum UJ oraz obiekty związane z symboliką broni białej
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Miecz wielki,
Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa;
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XVI w.

Fot. Anna Wojnar

Wernisaż wystawy przygotowanej przez Muzeum UJ, Silkfencing oraz Fundację Promocji Kultury „Urwany Film” odbył
się 31 sierpnia 2018 na dziedzińcu Collegium Maius. Gości
powitał dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka. Głos zabrali kuratorzy Jerzy Miklaszewski (Silkfencing) i Małgorzata
Taborska (Muzeum UJ)

Stanowisko interaktywne prezentujące linie rozwojowe szabel wschodnich i zachodnich,
objaśnia Jerzy Miklaszewski

Sesja towarzysząca wystawie Szable w dłoń!...
Sala Bobrzyńskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
5 października 2018, g. 9–15.
• Mateusz Chramiec, Muzeum Książąt Czartoryskich
MNK, O szabli
• Tomasz Kusion, Muzeum Książąt Czartoryskich MNK,
Szable znane i nieznane, dziwne i ciekawe, na przykładzie wybranych obiektów ze zbiorów Muzeum Książąt
Czartoryskich w Krakowie
• Maciej Talaga, prezes Stowarzyszenia na Rzecz DESW
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ARMA-PL, instruktor DESW, Traktaty jako źródło wiedzy praktycznej o fechtunku

Najciekawszymi typami są szabla polsko-węgierska, karabela, szabla husarska, ordynka oraz kościuszkówka, które można nie
tylko obejrzeć, ale ich repliki wziąć do ręki.
Ekspozycja została wzbogacona o materiały multimedialne, prezentujące walki
członków Krakowskiej Szkoły Fechtunku:
Jakuba Zabierowskiego (właściciel KSF),
Macieja Hammera, Jerzego Miklaszewskiego i uczniów.
Stanowiska interaktywne przedstawiają
ewolucję opraw szabli wschodnich i zachodnich (europejskich). Poszczególne typy
szabli można wziąć do ręki i sprawdzić wyważenie, wagę, ułożenie w dłoni. Są także
młyńce, sprzęt DESW. Można poznać konstrukcję i różnice pomiędzy mieczem i nożem czy szablą. Zaprezentowano tu modele
wykonane przez Wojciecha Szczepaniaka,
Jerzego Miklaszewskiego, Łukasza Sowę,
Michała Boska, Stanisława Tarnowskiego.

• Maciej Hammer i Jakub Zabierowski, SDESW ARMA-PL
Kraków, Krakowska Szkoła Fechtunku, Praktyczne zastosowanie wiedzy podczas treningu i w walce
• dr hab. Marcin Biborski, Laboratorium Archeometalurgii
i Konserwacji Zabytków Instytutu Archeologii UJ, Rola
dziwerowania w produkcji broni białej
• Krzysztof Panas, mistrz rzemiosła artystycznego, konserwator, Repliki ze stali damasceńskiej
• Michał Bosek, Muzeum UJ, konserwator, Ornamenty na
broni białej
• Jerzy Miklaszewski, Silkfencing, DESW, Szermierka szablą bojową w Rzeczypospolitej

Szable husarskie

Szable wschodnie

Stanowiska poglądowe – technologię dziweru i damascenu przygotował Mateusz
Biborski z Instytutu Archeologii UJ oraz
Krzysztof Panas, a powstawanie jelca krzyżowego i powstawanie głowni z metalowej
sztaby Łukasz Sowa.
Na wystawę swe zbiory udostępniły
instytucje i osoby prywatne: Muzeum
Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum UJ, BJ,
Archiwum UJ, Muzeum i Biblioteka Książąt
Czartoryskich MNK, Muzeum Zamkowe
w Pszczynie, Muzeum Żup Krakowskich
w Wieliczce, Muzeum Armii Krajowej
w Krakowie, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, Laboratorium Konserwacji Metali
i Dzieł Sztuki Instytutu Archeologii UJ oraz
Tomasz Trzos, Łukasz Sowa, HISTFENC
– Andrzej Żmuda Trzebiatowski, Jakub
Zabierowski, Marcin Kumięga, Krzysztof
Panas, Jerzy Miklaszewski, Marcin Biborski, Małgorzata Taborska i Ireneusz Nowak
z Aureus Swords.
Druga część ekspozycji znajduje się
w Ogrodzie Profesorskim. Przedstawione
zostały tam zagadnienia związane z Dawnymi Europejskimi Sztukami Walki (DESW),
z angielskiego Historical European Martial
Arts (HEMA) – ruchem popularyzującym
się od lat 90. XX wieku w Europie, początkowo zachodniej, teraz i wschodniej.
Pokazane zostało uzbrojenie ochronne
i broń stosowana przez zawodników DESW.
Można poznać historyczną szermierkę
szablą – odmienną od szermierki sportowej
czy teatralnej. Na kilkudziesięciu planszach
zebrano główne wiadomości dotyczące
omawianych zagadnień, w tym pojedynków
i szkół fechtunku.
Warto dodać, że wydarzeniem towarzyszącym wystawie będzie sesja naukowa,
zorganizowana 5 października 2018 w Muzeum UJ w Sali Bobrzyńskiego w godzinach
9–15. Jej program odzwierciedla bogactwo
tematyki Dawnych Europejskich Sztuk
Walki (DESW).

Jerzy Miklaszewski

Silkfencing

Małgorzata Taborska

Fot. Anna Wojnar

Muzeum UJ

Szabla husarska Stanisława Jabłonowskiego i pałasz księcia Józefa Poniatowskiego
ze zbiorów Muzeum xx Czartoryskich MNK
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Szabla paradna górników wielickich, wł. Muzeum
Krakowskich w Wieliczce

RIFLESSI D’ITALIA
Fot. Małgorzata Kistryn

80

ALMA MATER nr 202

Riflessi d’Italia – to tytuł wyjątkowej wystawy fotograficznej dr Małgorzaty
Kistryn, absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdjęcia jej autorstwa,
ukazujące zjawiskowe piękno Włoch przetransponowane przez wrażliwość
artystki, można w dniach 2–14 października 2018 oglądać w salach ekspozycyjnych Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
Uwiecznione na fotografiach różnorodne odbicia historycznych i współczesnych detali architektonicznych – dostrzeżone przez artystkę na tafli rzeki,
w kałużach, okiennych szybach, maskach samochodów czy witrynach sklepów – zaskakują i intrygują niejednoznacznością.
– Włochy to moje „odwieczne” miejsce fascynacji, zachwytu i inspiracji,
które nie tylko lubię fotografować, ale w którym także zwyczajnie lubię przebywać, które kocham – mówi Małgorzata Kistryn. Jak zaznacza w katalogu
wystawy, zabieg z odbiciami zastosowała, kierując się nie tym, aby wydobyć
piękno z miejsc, które trudno zauważyć, bo przecież to piękno jest zauważalne, ale by przekazać swoje emocje, swój punkt widzenia oraz radość
z potencjału, jaki daje fotografia.
– Różnorodność według mnie jest zawsze fascynująca i wzbogacająca. Nie
istnieje jedno spojrzenie, jedna prawda. Chcę pokazać więc piękno „mojej
Arkadii”, ale także chciałabym sprowokować widza do refleksji, do odkrywania, do zabawy, do marzenia – zaznacza autorka. – Poprzez wprowadzenie elementu zabawy, zagadki, eksperymentu, tajemnicy w moich odbiciach
chciałabym sprowokować widza do zadania sobie pytań: jaka jest Italia? jaki
jest świat? Jak wiele zależy od naszych emocji, naszych relacji z postrzeganym obiektem, naszej wiedzy, naszych osądów, uprzedzeń, wyborów,
podziwu, fascynacji.
Warto dodać, że we wrześniu 2018 Małgorzata Kistryn została laureatką konkursu zorganizowanego przez Związek Fotografów Hispellum, gdzie doceniono jej artystyczne zdjęcia kwiatowych kompozycji wykonanych w umbryjskim Spello z okazji uroczystości Bożego Ciała. Ponadto w dniach 11–30 lipca
2018, już po raz drugi, fotografie artystki prezentowane były w prestiżowych
murach Galerii di Via Lucarelli w Palazzo Pretorio, pod patronatem Urzędu
Miasta Gubbio i Norcii. Wcześniej natomiast zdjęcia z jej podróży do Włoch
można było oglądać, między innymi, w podziemiach Collegium Maius czy
Bibliotece Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

– Wystawa Małgorzaty Kistryn prezentowana w październiku w salach ekspozycyjnych Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie, jest wyrazem ciągłości z innymi wystawami fotograficznymi, które polska artystka poświęciła zamiłowaniu do
naszej Ziemi. Tytuł „Riflessi d’Italia” znaczy fundamentalny etap w jej fotograficznych poszukiwaniach, będąc summą
ważnych i znaczących momentów jej kariery – podkreśla dyrektor Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie Ugo Rufino.
Rita Pagacz-Moczarska
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Emocjonalnym sercem serii Riflessi d’Italia jest
woda, której często towarzyszy marzycielskie zamglenie lub płynne wibracje, które „zauraczają”
wzrok. Czasem chodzi o skromną wodę z kałuży, która niespodziewanie zamyka w sobie cenny
klejnot estetyczny, czasem są to odbicia rysujące
nieznane aspekty dobrze znanej architektury.
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Fot. Małgorzata Kistryn

A gdy nie igra z wodą, artystka proponuje przeobrażenie budynków aż za
dobrze znanych – odsłania ich nieznane aspekty, zaskakujące, zamknięte
w warstwach pierwszego planu, po części ukrywające, a po części uwydatniające obserwowany przedmiot.
Augusto Ancillotti
Asesor ds. kultury Miasta Gubbio
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POEZJA W BUTELKACH

W

atrakcji regionu – muzeów, zabytków i instytucji kultury, które w tym czasie udostępniają
zwiedzającym swoje zasoby bez pobierania
opłat.
Podobnie jak w poprzednich latach,
tegoroczna edycja dni otwartych uniwersyteckiej winnicy cieszyła się dużym zainte-

Fot. Rafał Kiszka

innica Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Nad Dworskim Potokiem” po raz
trzeci gościła enoturystów w ramach „Weekendu z zabytkami powiatu bocheńskiego”.
Impreza odbyła się w dniach 8–9 września
2018. Celem tego organizowanego corocznie
wydarzenia jest promowanie największych

Kierownik Zakładu i uniwersyteckiej winnicy
Adam Kiszka
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Na początku września winnicę odwiedziło ponad 800 enoturystów

Rafał Kiszka
Biuro Prasowe UJ

Dojrzewające grona przed zbiorami

Fot. Rafał Kiszka

resowaniem. W wydarzeniu wzięło udział
ponad ośmiuset enoturystów, którzy w trakcie
godzinnego spaceru poznali historię winnicy
oraz tajniki uprawy winorośli i produkcji
wina. Goście mogli także spróbować lokalnych przysmaków oraz uniwersyteckiego
wina. Dużą popularnością wśród zwiedzających cieszył się malowniczo wkomponowany
w krajobraz Pogórza Wiśnickiego punkt
widokowy. Po winnicy „Nad Dworskim
Potokiem” gości oprowadzał jej kierownik
Adam Kiszka.
Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój branży winiarskiej obrazuje
duży potencjał ekonomiczny tej nowej w naszym kraju dziedziny gospodarki. Wzrost
liczebności upraw winorośli przekłada się
na zwiększenie produkcji wina, natomiast
poprawa kultury winiarskiej konsumentów
wymusza na producentach doskonalenie
jakości sprzedawanych trunków, zachęca
również do inwestowania w infrastrukturę
turystyczną. Te niewątpliwe osiągnięcia
polskiego winiarstwa nie byłyby możliwe
bez działalności naukowej i dydaktycznej,
w której dużą aktywnością wykazuje się Uniwersytet Jagielloński. Uruchomione w 2011
roku, pionierskie w naszym kraju, studia podyplomowe z zakresu enologii wykształciły
grupę ponad stu pięćdziesięciu specjalistów,
z powodzeniem wykorzystujących zdobytą
wiedzę na rynku produkcji i dystrybucji
polskiego wina oraz w branży enoturystyki.

Dla gości przygotowano degustację wina i lokalnych potraw
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Fot. Anna Wojnar

CONVENTIONES

ŚNIADANIE PROFESORSKIE 2018

Tradycyjne śniadanie profesorskie odbywa się w rocznicę wydania przez króla Władysława Jagiełłę w 1400 roku przywileju odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wtedy też, w zakupionym od rodziny Pęcherzów z Rzeszotar budynku, odbyła się pierwsza uroczysta
inauguracja roku akademickiego zakończona ucztą, której fundatorem najprawdopodobniej był król

26 lipca 2018 na dziedziniec Collegium Maius przybyło wielu znakomitych gości: profesorowie oraz przedstawiciele władz samorządowych
i duchowieństwa. Zgromadzonych powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak
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Głównym punktem uroczystości był wykład prof. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz zatytułowany Muzykologiczny pijar w dawnym Krakowie.
Kierownik Zakładu Myśli o Muzyce i Recepcji Muzyki UJ opowiadała o działalności pierwszych krakowskich muzykologów, którzy podejmowali różnorodne działania propagujące myślenie o muzyce nie tylko w kategoriach estetycznych, ale i historycznych

Fot. Anna Wojnar

Na koniec oficjalnej części spotkania prof. Wojciech Nowak, wraz z całym kolegium rektorskim, podziękował prof. Małgorzacie Woźnej-Stankiewicz za wykład, a społeczności akademickiej za dotychczasową pracę, życząc wszystkim udanego wypoczynku wakacyjnego

Tradycyjny poczęstunek miał miejsce na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego i nawiązywał do uniwersyteckiej tradycji spożywania posiłków
przy wspólnym stole, które w dawnych wiekach było częścią kultury akademickiej
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GEOGRAFOWIE W SŁUŻBIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI
ola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju to tytuł
dwudniowej konferencji naukowej, która
odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim
w ramach obchodów Roku Geografii Polskiej oraz jubileuszu 100-lecia Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. Wydarzenie
otrzymało patronat narodowy prezydenta
Andrzeja Dudy oraz honorowy patronat
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka.
Organizatorami przedsięwzięcia były Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
oraz Komitet Nauk Geograficznych PAN.
W pierwszym dniu, 21 czerwca 2018,
uczestnicy obrad zebrali się w historycznym budynku UJ przy ul. Grodzkiej 64
(Arsenał Władysława IV), gdzie złożono
kwiaty pod trzema pamiątkowymi tablicami poświęconymi czterem geografom:
twórcy geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim prof. Wincentemu Polowi,
założycielowi nowoczesnego Instytutu
Geograficznego UJ prof. Ludomirowi

R

Wiązanki kwiatów pod pamiątkowymi tablicami złożyli przedstawiciele środowiska geografów i władz
miasta Krakowa: przewodniczący PTG prof. Antoni Jackowski, dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki
Przestrzennej dr hab. Marek Drewnik oraz zastępca prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba
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niczył w otwarciu konferencji, odczytał
list Andrzeja Dudy do uczestników i organizatorów spotkania. – Powrót Polski
na mapę Europy po stu dwudziestu trzech
latach niewoli był zasługą ludzi, którzy
pielęgnowali w sobie wizję niepodległej
Ojczyzny, którzy wierzyli w spełnienie
marzenia o wolności, którzy o niepodległą Polskę, walczyli i za nią ginęli. Gdy
upragniona chwila wreszcie nadeszła,
gdy przyszedł czas budowania, tworzenia,
czas wytyczania granic, również w sensie
dosłownym, potrzeba też było ludzi, którzy
żmudną pracą, krok po kroku, nadawali
kształt wielkiemu dziełu budowy własnego
kraju. [...] Geografowie, kartografowie,
meteorolodzy, geolodzy, ekonomiści zda-

Tablica pamiątkowa poświęcona twórcy i pierwszemu dyrektorowi
Instytutu Geograficznego UJ Ludomirowi Sawickiemu (1884–1928),
wmurowana 3 lutego 1939 podczas II Zjazdu Koleżeńskiego Geografów Krakowskich. Replika znajduje się w obecnej siedzibie Instytutu
na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ

Fot. Anna Wojnar

celem konferencji jest ukazanie udziału geografii i geografów w procesie odzyskiwania
przez Polskę niepodległości, a także
przypomnienie ich osiągnięć badawczych i organizacyjnych w tym
okresie. W imieniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpiła
prodziekan Wydziału Polonistyki
prof. Anna Łebkowska. Przypomniała zebranym, że budynek, w którym
odbywała się konferencja, w latach
1922–2005 był siedzibą Instytutu
Geografii UJ i równocześnie Oddziału Krakowskiego PTG. – Naukowy
duch geografii unosi się cały czas
Tablica pamiątkowa poświęcona dyrektorowi Instytutu Geograficznego UJ prof. Jerzemu Smoleńskiemu (1881–1940) i docentowi w tych murach i nas inspiruje –
UJ Wiktorowi Ormickiemu (1898–1941), wmurowana 19 listopa- mówiła prodziekan, dodając, że na
da 1949 podczas uroczystości związanych ze 100-leciem pierwszej Wydziale Pow Polsce Katedry Geografii. Replika tablicy znajduje się w obecnej lonistyki prosiedzibie Instytutu na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ
wadzone są
Sawickiemu, dyrektorowi tegoż Insty- badania w dziedzinie
tutu w latach 1929–1939 prof. Jerzemu geopoetyki, która zajSmoleńskiemu i docentowi Wiktorowi muje się analizą relacji
Ormickiemu. Dwaj ostatni zginęli w obo- pomiędzy twórczością
zach koncentracyjnych, uwięzieni przez literacką, praktykami
Niemców w ramach Sonderaktion Krakau kulturowymi a przestrzenią geograficzną.
6 listopada 1939.
Piotr Nowacki,
Otwarcia obrad dokonał dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ który w imieniu predr hab. Marek Drewnik, który podkreślił, że zydenta RP uczest-

Konferencję otworzył dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ dr hab. Marek Drewnik;
siedzą od lewej: przewodniczący Komitetu Nauk Geograficznych PAN prof. Marek Degórski,
oraz przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Antoni Jackowski

poczynania polityczne, tak na arenie
międzynarodowej, jak i w wystąpieniach
o podłożu insurekcyjnym. Odrodzenie
Polski w granicach istniejących w 1772

Uczestnicy konferencji w historycznej sali wykładowej; w pierwszym rzędzie od prawej: prof. Marian
Harasimiuk, dr Krystyna Harasimiuk, prof. Andrzej Kostrzewski, prof. Kazimierz Krzemień, prof. Rene
Matlovic, w drugim rzędzie od prawej: prof. Danuta Ptaszycka-Jackowska, prof. Eugeniusz Rydz

roku, czyli przed pierwszym rozbiorem
I Rzeczpospolitej, traktowano jako jedyną
drogę do naprawienia niesprawiedliwości
dziejowej, której ofiarą stał się naród polski – wyjaśniał prof. Eberhard. Podczas
wykładu profesor omówił kilka koncepcji, autorstwa: Oskara Żebrowskiego,
Stanisława Tomaszewskiego, Aleksandra
Janowskiego, Czesława Jankowskiego,
Włodzimierza Wakara i Wiktora Skargi-Dobrowolskiego, w których odmiennie

Fot. Anna Wojnar

wali sobie sprawę z ogromu potrzeb i byli
dobrze przygotowani, by służyć Ojczyźnie.
[...] Rozpoznanie potencjału naturalnego,
demograficznego i gospodarczego Polski,
wskazywanie kierunków rozwoju i potencjalnych zagrożeń, kształtowanie ładu
przestrzennego, edukacja to tylko niektóre
z zadań, które stały przed geografami w II
Rzeczpospolitej i które pozostają aktualne
do dziś. [...] Dziękuję za cenną inicjatywę
przypominającą rolę polskich geografów
w stulecie odzyskania niepodległości
[...] i w stulecie Polskiego Towarzystwa
Geograficznego – zwrócił się w liście
do uczestników konferencji prezydent
Andrzej Duda. Słowa do zebranych skierowali także: przewodniczący PTG prof. Antoni Jackowski, przewodniczący Komitetu
Nauk Geograficznych PAN prof. Marek
Degórski i zastępca prezydenta Krakowa
ds. rozwoju miasta Elżbieta Koterba.
Podczas pierwszej sesji zebrani wysłuchali trzech wykładów. Profesor Piotr
Eberhardt z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
w Warszawie mówił o kształtowaniu się
koncepcji granic politycznych II Rzeczpospolitej. – Pomimo likwidacji państwa
polskiego w końcu XVIII wieku w świadomości elity polskiej działającej w ciągu
całego XIX wieku ciągle funkcjonował
mit Polski w jej dawnych granicach historycznych. Determinował on wszelkie

kształtował się zasięg terytorialny przyszłej odrodzonej Polski i konfiguracja
jej granic politycznych. Część z nich
nawiązywała do zaszłości historycznych,
odtwarzając granice dawnej Rzeczpospolitej, w innych autorzy brali pod uwagę
istniejące warunki etniczne i konstruowali
wizje niewielkiej, etnicznej Polski.
Jak mówił dalej prof. Eberhardt,
w końcowym okresie pierwszej wojny
światowej, kiedy kwestia odzyskania niepodległości przez Polskę stawała się coraz
bardziej realna, zaczęto przygotowywać
już konkretne propozycje przebiegu granic, które miały być przedstawione państwom Ententy. Mapa prezentująca oficjalne stanowisko władz ukonstytuowanego
państwa polskiego została zaprezentowana
podczas konferencji pokojowej w Paryżu
w 1919 roku. Decyzje dotyczące polskiej

granicy zachodniej zapadły ostatecznie
w Wersalu w 1919 roku i były w dużej
mierze zgodne z polskimi postulatami.
Niektóre z nich z różnych przyczyn nie
zostały zrealizowane. O kształcie granicy
wschodniej zadecydował wynik wojny
polsko-bolszewickiej i ostateczny werdykt graniczny z konferencji pokojowej
w Rydze.
Wyczerpujący referat, zatytułowany
Geografia w służbie niepodległej Polski
(1918–1939), przygotowali prof. Antoni
Jackowski i dr hab. Izabela Sołjan z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
UJ (wygłaszał Antoni Jackowski). –
Geografia – obok historii i nauki języka
polskiego – była tym elementem edukacji,
który miał przygotować kadry dla wolnej
Polski. Geografowie traktowali swoją
pracę jako misję przygotowującą społeczeństwo do szczegółowego poznania
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przedstawiciel Prezydenta RP Piotr Nowacki z małżonką
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Przedstawiciel Prezydenta RP Piotr Nowacki
odczytał list skierowany do uczestników
przez Andrzeja Dudę

ziem Rzeczpospolitej. W przyszłości miało
to ułatwić integrację ludności polskiej
zamieszkującej tereny różnych zaborów –
mówił prof. Antoni Jackowski. Podkreślił
również, że od pierwszych dni niepodległego kraju geografowie wykazywali
wielkie zaangażowanie w dzieło rozwoju
Polski, działając na różnych polach,
między innymi, uczestnicząc w procesie
kształtowania się granic Polski, wchodząc
w skład instytucji rządowych oraz zakładając organizacje geograficzne. Prelegent
wspominał działalność, między innymi,
profesorów Eugeniusza Romera, Jana Czekanowskiego, Antoniego Sujkowskiego,
Jerzego Smoleńskiego, a także dr. Wiktora
Rudolfa Ormickiego i Stanisława Srokowskiego. Profesor Jackowski dodał także, że
wielu geografów angażowało się również
w sprawy plebiscytów na Górnym Śląsku
oraz na Warmii i Mazurach. Uczestniczyli
też w pracach Komitetu Narodowego
Obrony Spisza, Orawy, Czadeckiego
i Podhala. Do historii przeszły również
bohaterskie postawy geografów podczas
kampanii wrześniowej i w latach drugiej
wojny światowej.
W niepodległej Polsce rozpoczął się
szybki rozwój sieci ośrodków badawczych,
powstających zwłaszcza w szkołach wyższych (państwowych i prywatnych). Doniosłe znaczenie miało także utworzenie 27
stycznia 1918 roku Polskiego Towarzystwa
Geograficznego o charakterze ogólnopolskim, jednoczącym środowisko geografów.
W okresie międzywojnia wykształciło się
kilka szkół geograficznych, z których każda
miała swoją regionalną odrębność problemową i metodyczną. Największy zasięg
oddziaływania miały szkoły: krakowska
(Ludomir Sawicki, Jerzy Smoleński, Wiktor Ormicki), lwowska (Eugeniusz Romer,
Henryk Arctowski, August Zierhoffer),
warszawska (Stanisław Lencewicz, Antoni
Sujkowski, Bogdan Zaborski) oraz poznańska (Stanisław Pawłowski, Stanisław
Nowakowski, Rajmund Galon), mniejszy
natomiast wileńska (Mieczysław Limanowski, Kazimierz Jantzen). – Wiązały się
one przede wszystkim z geografią fizyczną

(wszystkie ośrodki) i antropogeografią
(bez Wilna). W ramach geografii fizycznej
wyraźnie dominowała geomorfologia,
natomiast w przypadku antropogeografii
badania osadnicze i ludnościowe. Odrębną jakość stanowiła romerowska szkoła
kartograficzna – wyjaśnił prof. Jackowski.
Również zakres merytoryczny i przestrzenny badań, szczególnie z geografii
fizycznej i antropogeografii, rozszerzał się.
Wykształciła się „geografia stosowana”, zorientowana przede wszystkim na potrzeby
gospodarki narodowej. – Powstały prace
teoretyczno-metodyczne, z których wiele
wykorzystuje się do chwili obecnej. Ważną
rolę zaczęły odgrywać studia z zakresu
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W imieniu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego
wystąpiła prodziekan Wydziału Polonistyki
prof. Anna Łebkowska

dentów wzrastała, a programy studiów były
coraz bardziej nowoczesne, wzorowane
na szkołach amerykańskiej i francuskiej.
– Ważnym elementem edukacji stał się
motyw patriotyczny, który zadomowił się
w polskiej geografii na długie lata. Efekty
tego ujawniły się szczególnie w latach II
wojny światowej – podkreślił prelegent.
Nadawano dużą liczbę stopni naukowych
doktora i docenta, a nominacje profesorskie otrzymało kilkunastu badaczy –
najwięcej w ośrodkach w Krakowie i we
Lwowie.
Jak przypomniał prof. Antoni Jackowski, na Uniwersytecie Jagiellońskim nowoczesny Instytut Geograficzny
utworzył w 1916 roku prof. Ludomir
Sawicki, współpracując przy tym z prof.
Jerzym Smoleńskim. W 1936 roku przy
Instytucie utworzono Studium Turyzmu,
funkcjonujące do 1939 roku. Kierował
nim ówczesny adiunkt dr Stanisław Leszczycki. Na Wydziale Rolniczym UJ Zakład
Gleboznawstwa prowadził prof. Walerian
Łoziński. W 1925 roku powstało w Krako-

Wykład Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej wygłosił prof. Piotr Eberhardt
z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Od lewej siedzą: dyrektor Instytutu
dr hab. Marek Drewnik oraz przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Honorowego Obchodów
Roku Geografii Polskiej 2018 prof. Eugeniusz Rydz

geografii politycznej, ukazujące, między
innymi, zagrożenia dla Polski ze strony
Niemiec i Związku Sowieckiego. Coraz
lepiej rozwijała się geografia regionalna
i geografia szkolna. Stworzono warunki
umożliwiające rozwój geografii wojskowej. Wzrastała ranga badań terenowych,
bardzo często powiązanych z polityką
gospodarczą kraju. Stworzono podwaliny
pod rozwój geografii turyzmu oraz planowania przestrzennego i regionalnego
– dodał profesor. Charakterystyczna dla
tego okresu jest także troska o szybki
rozwój kadry geograficznej. Liczba stu-

wie prywatne Wyższe Studium Handlowe,
późniejsza Akademia Handlowa, z Zakładem Geografii Gospodarczej. Ważną rolę
w rozwoju polskiej geografii odegrała
Międzywydziałowa Komisja Geograficzna
Polskiej Akademii Umiejętności, utworzona w Krakowie pod koniec 1924 roku.
Rolę geografii w kształceniu postaw
patriotycznych omówił podczas kolejnego
wykładu prof. Marek Sobczyński z Katedry Geografii Politycznej, Historycznej
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Łódzkiego. – Geografia, obok historii kraju i literatury ojczystej, jest powszechnie
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warzystwo Geograficzne i Uniuważana za tę dyscyplinę nawersytet w Ostrawie, omówił
uczania, która w największym
udział czeskich geografów
stopniu kształtuje patriotyzm
w powstaniu i kształtowaniu
młodzieży szkolnej. PopulaCzechosłowacji. Natomiast
ryzacja geografii, obok krajoo rozwoju geografii słowackiej
znawstwa, jest też sposobem
w okresie 1918–1945 mówił
kształcenia postaw patriotyczprof. René Matlovič z Katedry
nych pośród dorosłej populacji
Geografii i Geoinformatyki
kraju. Już samo powołanie,
Stosowanej Uniwersytetu Prejeszcze w warunkach zaboszowskiego oraz Słowackiego
rów, Polskiego Towarzystwa
Towarzystwa Geograficznego.
Geograficznego było aktem
Kolejne wystąpienie, przypatriotycznym, nie tylko orgagotowane przez dr hab. Benizującym życie geograficzne
atę Konopską z Uniwersytetu
odradzającego się kraju, ale
Marii Curie-Skłodowskiej
świadczącym także o głębokiej
w Lublinie i dr. Jerzy Ostrowwierze w szybkie odbudowanie
skiego z Instytutu Geografii
polskiej państwowości i koi Przestrzennego Zagospodanieczności wsparcia tego proWykład Geografia w służbie Niepodległej Polski, przygotowany wspólnie
rowania PAN w Warszawie,
cesu przez geografów trzech
z dr hab. Izabelą Sołjan, wygłasza prof. Antoni Jackowski
było poświęcone roli geozaborów – mówił prelegent.
Ogromne znaczenie ma także edukacja ności od obcych ideologii – zaakcentował grafów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej
kartografii szkolnej w okresie międzygeograficzna na szczeblu wyższym, po- prof. Sobczyński.
łączona z rozwojem badań naukowych.
W drugiej części konferencji nastąpiło wojennym i po drugiej wojnie światowej.
– Studia nad geografią nieistniejącego uroczyste wręczenie Medali Pamiątko- Na początku lat dwudziestych Eugeniusz
od 123 lat kraju, a potem nad uwarun- wych 100-lecia PTG. Z Uniwersytetu Ja- Romer stworzył we Lwowie „Książnicękowaniami jego odbudowy, zarówno po giellońskiego nagrodzeni zostali: członek -Atlas” oraz działający w jej strukturze
zaborach, jak i po pięciu latach okupa- honorowy PTG prof. Adam Jelonek, dr hab. Instytut Kartograficzny jego imienia. Było
cji nazistowskiej, a potem po 45 latach Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Anita to największe wydawnictwo edukacyjne II
panowania ustroju totalitarnego, były Bokwa, redaktor naczelna miesięcznika Rzeczpospolitej. W Krakowie działało wyjaskrawym przykładem głęboko patrio- „Alma Mater” Rita Pagacz-Moczarska, dawnictwo „Orbis” Ludomira Sawickiego.
tycznych działań naukowców-geografów. prof. Joanna Pociask-Karteczka, dr hab. Merytorycznym spadkobiercą „KsiążnicyPatriotyczny wymiar miał też wkład geo- Izabela Sołjan i dr Małgorzata Taborska. -Atlas” było, powstałe w 1951 roku, Pańgrafów w ustanowienie granic Polski po Wręczono także nagrody PTG za najlepsze stwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw
obu wojnach światowych oraz ofiara życia prace magisterskie. Następnie z referatami Kartograficznych, w którym stworzono
złożona przez wielu geografów za sprawę wystąpili goście z zagranicy. Profesor koncepcje map szkolnych, kontynuowane
polskiej racji stanu, niepodległości i wol- Tadeusz Siwek, reprezentujący Czeskie To- w innych wydawnictwach powstałych po

Medale Pamiątkowe 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego otrzymali pracownicy UJ, z góry od lewej: prof. Adam Jelonek
(członek honorowy PTG), dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Anita Bokwa, redaktor naczelna „Alma Mater” Rita Pagacz-Moczarska,
prof. Joanna Pociask-Karteczka, dr hab. Izabela Sołjan, dr Małgorzata Taborska (Muzeum UJ). Medale wręczał przewodniczący PTG
prof. Antoni Jackowski w towarzystwie sekretarza PTG dr. Tomasza Witesa
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– Wśród najważniejszych osiągnięć
Studium należy wymienić: współpracę
przy opracowywaniu Ustawy o miejscowościach wypoczynkowych i turystycznych,
nowatorskie badania ruchu turystycznego
w Polsce, zwłaszcza opracowanie metod
pozyskiwania danych statystycznych do
analiz ruchu uzdrowiskowo-turystycznego
w Polsce, oraz badania zmierzające do
skatalogowania krajowych miejscowości
turystycznych. Nie można pominąć też
inicjatyw związanych z planowaniem
turystycznym na szczeblu regionalnym
i ogólnokrajowym. W tym zakresie opublikowano, między innymi, cenne prace
wpisujące się w program ogólnopolskiego rozwoju turystyki. Opracowania
te dotyczyły przede wszystkim południa
Polski, głównie Karpat i Śląska. Studium
zainicjowało także prace z zakresu kartografii turystycznej, „Atlas turystyczny
Polski” (przy współpracy Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki), a także
„Mapę uzdrowisk Europy” – mówiła dr
hab. Elżbieta Bilska-Wodecka. Pierwszy
dzień konferencji zakończyło spotkanie
towarzyskie w Stubie Communis Collegium Maius.
W drugim dniu konferencji sesje naukowe odbywały się w siedzibie Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ
przy ul. Gronostajowej 7. Z referatami
wystąpili naukowcy z polskich ośrodków
geograficznych: Uniwersytetu Łódzkiego
– prof. Leszek Butowski, Monika Cepil,
Anna Majewska, Uniwersytetu Pedago-

Dawny budynek Instytutu Geograficznego UJ przy ul. Grodzkiej 64,
pozyskany w 1921 roku przez Ludomira Sawickiego.
Geografia mieściła się tam do 2005 roku.
W gmachu tym wychowało się blisko
wiele pokoleń polskich geografów
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gicznego w Krakowie – prof. Witold Wilczyński, dr Franciszek Mróz, dr Sławomir
Dorocki, Paweł Brzegowy, Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie – dr Krystyna Harasimiuk, Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu – prof. Andrzej Kostrzewski,
Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Andrzej Lisowski, oraz Akademii Ignatianum
w Krakowie – dr Adam Danek. Omawiano,
między innymi, procesy kształtowania
i ujednolicania nazw miejscowości na terytorium II Rzeczpospolitej, wkład Mieczysława Orłowicza w rozwój krajoznawstwa
i turystyki w niepodległej Polsce, narracje
o wieku XX w powojennych pracach
badawczych, spór Antoniego Rehmana
i Wacława Nałkowskiego o koncepcję
przejściowości cech geograficznych ziem
polskich, działania Eugeniusza Romera
w sprawie powrotu Polski na mapę polityczną Europy, działalność profesorów:
Stanisława Pawłowskiego, Bogdana Zaborskiego oraz Antoniego Sujkowskiego,
i ich wkład w rozwój niepodległej Polski.
Uczestnicy konferencji mieli również
okazję zwiedzić Muzeum UJ oraz wystawę zatytułowaną Geografia polska
i geografowie w latach II wojny światowej
mieszczącą się w Ogrodzie Profesorskim.

Anna Wojnar
Anna Wojnar

1989 roku. Jak poinformowała dr hab. Beata
Konopska, można wskazać cztery obszary
działalności geografów na rzecz tworzenia
i rozwijania polskiej kartografii szkolnej:
opracowania kartograficzne, kształcenie
nauczycieli w zakresie rozumienia języka
kartografii i efektywnego wykorzystywania pomocy kartograficznych w edukacji
szkolnej, inicjowanie dyskusji merytorycznych pomiędzy twórcami map a nauczycielami i metodykami geografii w formie
konferencji i seminariów oraz kształcenie
w formie studiów uniwersyteckich geografów kartografów – późniejszych redaktorów map i atlasów szkolnych.
Ostatni w tym dniu wykład, o roli
Studium Turyzmu UJ w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce,
przygotowali prof. Antoni Jackowski, dr
hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab.
Izabela Sołjan oraz Justyna Liro (referowała Elżbieta Bilska-Wodecka). W 1936
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim,
z inicjatywy geografa i planisty Stanisława
Leszczyckiego, rozpoczęło działalność
Studium Turyzmu, w odpowiedzi na coraz
silniej rozwijającą się w Europie turystykę
i wynikająca z tego konieczność odpowiedniego przygotowania tego sektora,
zarówno od strony badawczej, jak i kadrowej. Działalność Studium była bardzo
szeroka. Obejmowała badania naukowe,
działania organizacyjne oraz edukację kadr
dla turystyki. Wyniki badań były wykorzystywane przez różnego rodzaju instytucje
państwowe i samorządowe oraz placówki
i organizacje turystyczne.

TRZECI WYMIAR
PAPIEROWYCH WYCINANEK
A

rchie Granot papercuts – to tytuł wystawy, którą w dniach 14 czerwca – 17
lipca 2018 można było oglądać w Bibliotece
Jagiellońskiej. Wyeksponowano na niej blisko pięćdziesiąt prac wykonanych z papieru

wystawy Mariusz Paluch z BJ.– Precyzja
wykonania i łatwość, z jaką autor posługuje
się delikatnym materiałem, sprawia, że można odnieść wrażenie, że nie jest to materiał
o fizycznych właściwościach, jakie znamy,

Jedna z wycinanek Archiego Granota

Przemawia autor wystawy Archie Granot; na uroczystym otwarciu ekspozycji nie zabrakło rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka, dziekan Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. Ewy Gudowskiej-Nowak oraz pracowników Wydziału FAIS i BJ

ale trochę nie z tego świata. Co od strony
estetycznej najbardziej porusza w wycinankach Archiego Granota? Niewątpliwie ich
kolor, ale także trzeci wymiar, dzięki któremu
bliżej im do rzeźby czy instalacji. Można
domyślać się, że wielowarstwowość fizyczna
jest odzwierciedleniem wielowarstwowości
duchowej. Regularność i geometria spra-

wiają, że odbiorca ma poczucie obcowania
z porządkiem i ładem.
Oprócz wycinanek, na wystawie można
było także zobaczyć pochodzące ze zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej ciekawe przykłady
wydań Biblii w języku hebrajskim, z których
najstarsze pochodziły z XVI wieku.

RPM
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przez izraelskiego artystę samouka Archiego
Granota. Jego dzieła, będące sefardyjską
odmianą wycinanki żydowskiej, znajdują się
w publicznych i prywatnych kolekcjach na
całym świecie, między innymi w Bibliotece
Kongresu USA, Jewish Museum w Nowym Jorku, Muzeum Nowoczesnej Sztuki
Sakralnej w Saint Louis, Muzeum Wiktorii
i Alberta w Londynie czy Israel
Museum w Jerozolimie.
W czym przejawiała się wyjątkowość wystawy zorganizowanej przez Bibliotekę Jagiellońską i Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej? – Po
pierwsze, rzadko podejmowany
temat, po drugie, obecność na
niej izraelskiego artysty, a po
trzecie, estetyka jego prac przykuwających uwagę zarówno wyznawców judaizmu, dla których
posiadają również wymiar duchowy, jak i niewtajemniczonego
odbiorcy – podkreśla komisarz

Wycinanki Archiego Granota prezentowane na wystawie

Archie Granot urodził się w 1946 roku w Londynie. Od 1967 roku mieszka i pracuje w Izraelu. Studia z zakresu nauk politycznych i rusycystyki ukończył na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i kontynuował na Uniwersytecie w Glasgow.
Jak wielu Izraelczyków jego pokolenia, zanim w 1978 roku przeniósł się do Jerozolimy, przez wiele lat był członkiem
lokalnego kibucu – spółdzielni rolniczej, gdzie pracował w gospodarstwie mlecznym i zajmował się uprawą melonów.
Pierwsze jego dzieła – papierowe wycinanki wyrosłe z tradycji żydowskiej, powstałyALMA
w 1979
roku.
Od tego czasu tworzy
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je nieprzerwanie, ze szczególną precyzją oddając w wielowymiarowych, barwnych kolażach symbolikę sacrum i duchowość sztuki, głęboko osadzonej w uniwersalnym, religijnym przekazie Biblii.

KRAKOWSCY ARCHEOLODZY W SANOKU
ovement and Stabilisation. Przeworsk Culture in the Upper Tisa
River Basin in the Roman Period to tytuł
międzynarodowej konferencji naukowej,
która odbyła się w Sanoku w dniach 23–25
maja 2018. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął rektor UJ prof. Wojciech
Nowak. Konferencja zorganizowana
została przez Zakład Archeologii Epoki
Żelaza Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego we współpracy z Muzeum
Historycznym w Sanoku. Miejscem obrad
była Sala Gobelinowa muzeum, mającego
swą siedzibę w sanockim zamku królewskim.
To międzynarodowe spotkanie archeologów zostało zainspirowane wynikami
badań wykopaliskowych prowadzonych
w ciągu ostatnich dwudziestu lat przez
Zakład Archeologii Epoki Żelaza Instytutu
Archeologii UJ na terenie dorzecza górnego Sanu: w Pakoszówce, na stanowisku
nr 1 i 26, oraz w Prusieku, na stanowisku
nr 25, w powiecie sanockim. W Pakoszówce odkryto ślady dwóch osad datowanych
na przełom wczesnego i młodszego okresu
rzymskiego, czyli na drugą połowę II wieku po Chrystusie, natomiast w Prusieku
ciałopalne cmentarzysko, pochodzące
z tego samego czasu (por. R. Madyda-Legutko 2008; J. Rodzińska-Nowak, J. Zagórska-Telega 2008)*. W ostatnich latach
dr Piotr N. Kotowicz z Muzeum Histo-

rycznego w Sanoku, przy współpracy
Zakładu Archeologii Epoki Żelaza
IA UJ, prowadzi wykopaliska na
kolejnym ciałopalnym cmentarzysku,
zlokalizowanym w Pakoszówce na
stanowisku nr 33.
Wszystkie wspomniane badania
dostarczyły nowych, interesujących
źródeł do studiów nad przenikaniem ludności kultury przeworskiej,
zamieszkującej ziemie dzisiejszej
południowej i środkowej Polski od
II wieku przed Chrystusem po pierwszą połową V wieku po Chrystusie,
w strefę Karpat polskich, a także dalej
w kierunku południowowschodnim,
w dorzecze górnej Cisy. Materiały
zabytkowe dokumentujące wędrówkę
wspomnianych grup ludności, głównie w postaci grobów wojowników
wyposażonych w elementy uzbrojenia, rejestrowane są bowiem na obszarze wschodniej Słowacji, Ukrainy
Zakarpackiej, północnowschodnich
Węgier i północnozachodniej Rumunii. Zabytki te mogą być interpretowane
jako przejaw potwierdzonej przez rzymskie
źródła pisane ekspansji plemion wandalskich, głównie Hasdingów, wywodzących
się, jak się powszechnie przyjmuje, z terytorium kultury przeworskiej, zmierzających
ku granicom Dacji w okresie starć toczonych pomiędzy mieszkańcami barbarzyńskiej Europy a państwem
rzymskim, określanych
jako wojny markomańskie, w początkach lat 70.
II wieku po Chrystusie.
Zorganizowanie konferencji było możliwe
dzięki darczyńcom: Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA,
Nadleśnictwu Brzozów
oraz Urzędowi Miasta
Sanoka i Urzędowi Gminy
Sanok. Wybór tego miasta
na miejsce obrad nie był
przypadkowy, bo to właśnie na stałej wystawie
w tamtejszym Muzeum
Prof. Renata Madyda-Legutko wygłaszająca wykład wprowadzający Historycznym eksponopodczas konferencji wane są zabytki pochodzą-

M
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plakat.indd 2

94

ALMA MATER nr 202

2018-04-30 09:48:34

Plakat reklamujący konferencję
(projekt Grzegorz Chorążek)

ce ze wspomnianych wyżej wykopalisk
w Prusieku.
Konferencja zgromadziła ponad stu
uczestników z 16 jednostek naukowych.
Badacze z Polski, Niemiec, Rumunii,
Słowacji, Ukrainy oraz Węgier wygłosili
łącznie 25 referatów oraz przedstawili
siedem posterów. W obradach brali udział
także studenci i doktoranci Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Zaprezentowanych zostało wiele interesujących, niekiedy zupełnie
nowych, odkryć. Po wysłuchaniu referatów goście mieli okazję zwiedzić Muzeum
Historyczne w Sanoku, słynące z pięknej
kolekcji ikon, a także z ekspozycji prezentującej twórczość wybitnego malarza
i fotografika Zdzisława Beksińskiego, jak
również Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ‒ pięknie położony park
etnograficzny, bogaty w cenne zabytki
architektury drewnianej. Uczestników
konferencji z wielkim zaangażowaniem
oprowadzał po skansenie osobiście jego
dyrektor, z wykształcenia archeolog, absolwent UJ mgr Jerzy Ginalski.
Obecnie planowane jest wydanie drukiem tomu zawierającego teksty wszystkich wystąpień w języku angielskim, co

Dariusz Szuwalski

wiele gościnności i wprost
niespotykanej życzliwości.
Z radością zostali powitani
na inauguracji konferencji
ich przedstawiciele: dyrektor Szkoły Podstawowej
w Pakoszówce mgr Małgorzata Wileczek, dawna dyrektor Szkoły Podstawowej
w Prusieku mgr Maria Koczera, obecny dyrektor tejże
szkoły mgr Robert Korona

Prof. Wojciech Nowakowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego wygłaszający referat

Dariusz Szuwalski

niewątpliwie przyczyni się do udostępnienia wyników prezentowanych badań
na forum międzynarodowym.
Należy podkreślić, że wybór miejsca
obrad wynikał również z chęci wyrażenia
wdzięczności koleżankom i kolegom
z Muzeum Historycznego w Sanoku,
z którymi od lat współpracuje zespół
Zakładu Archeologii Epoki Żelaza IA UJ.
Uwaga ta dotyczy w pierwszym rzędzie
mgr Marii Zielińskiej i dr. Piotra N. Kotowicza. Znaczny wkład w archeologiczne

Uczestnicy konferencji przed zamkiem królewskim w Sanoku

oraz mgr Eugenia Magdalena Kwolek
z Prusieka. W uroczystości nie mógł
wziąć udziału ksiądz Leszek Wałczyk,
proboszcz parafii w Prusieku, który – co
warto podkreślić – niestrudzenie wspierał ekspedycje archeologiczne, między
innymi udostępniając salę znajdującą
się w budynku należącym do parafii na
spotkania, podczas których rokrocznie
prezentowane były tłumnie przybyłym

mieszkańcom Prusieka wyniki prac wykopaliskowych.

Renata Madyda-Legutko
Judyta Rodzińska-Nowak

Instytut Archeologii UJ

*

R. Madyda-Legutko, Badania nad osadnictwem z okresu
wpływów rzymskich w polskich Karpatach, „Alma Mater”
2008, nr 99, Kraków, s. 60–64; R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Zagórska-Telega, Wandalowie nad Sanem, „Alma Mater” 2008, nr 99, Kraków, s. 69–72.

Piotr Kotowicz

Joanna Zagórska-Telega

rozpoznanie terenu dorzecza górnego
Sanu wniosła także pochodząca z Sanoka
mgr Elżbieta Pohorska-Kleja, obecnie
emerytowana pracowniczka Instytutu
Archeologii UJ. Ponadto wolą organizatorów było uhonorowanie dwóch lokalnych
społeczności, Pakoszówki i Prusieka.
Mieszkańcy tych miejscowości okazali
pracownikom i studentom UJ uczestniczącym w badaniach wykopaliskowych

Grób ciałopalny z cmentarzyska w Pakoszówce

Grób ciałopalny z cmentarzyska w Prusieku
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DOTKNIJ KULTURY PO RAZ SIÓDMY
D
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Od lewej: dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka, kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych
UJ Ireneusz Białek, prof. Jerzy Silberring, Marta Bylica z Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ i Róża
Książek-Czerwińska

Wykład prof. Jerzego Silberringa zatytułowany Od czekolady do morfiny miał miejsce
w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius
Fot. Anna Wojnar

otknij kultury to cykliczne wydarzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim, promujące ideę jednoczenia ludzi
poprzez kulturę i sztukę, bez względu na
wiek, niepełnosprawność, pochodzenie
czy poglądy. Organizowane wykłady,
prezentacje, warsztaty i koncerty są skierowane do wszystkich zainteresowanych
i, co szczególnie istotne, dostosowane do
potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Siódma edycja przedsięwzięcia
organizowanego przez Dział ds. Osób
Niepełnosprawnych UJ we współpracy
z Muzeum UJ odbyła się 20 czerwca 2018.
Pierwszym punktem wydarzenia był
wykład prof. Jerzego Silberringa z Katedry Biochemii i Neurobiologii Wydziału
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
zatytułowany Od czekolady do morfiny.
Prelekcja była tłumaczona na język angielski oraz język migowy. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku studenci Uniwersytetu Pedagogicznego przygotowali pomocnicze adaptacje w formie czekoladek
i makiety mózgu. Po zakończeniu wykładu
odbyła się prezentacja portretu marszałka
Józefa Piłsudskiego namalowanego przez
Józefa Mehoffera. Uczestnicy wysłuchali
audiodeskrypcji do obrazu, którą przygotowała Róża Książek-Czerwińska. Można
było również dotknąć graficznej adaptacji
dzieła, stworzonej specjalnie na tę okazje
przez Lecha Kolasińskiego. Następnie
goście zwiedzali Collegium Maius, które
pracownicy Muzeum UJ zorganizowali
z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych (z wykorzystaniem adaptacji
dotykowych eksponatów) i niesłyszących
(język migowy).
Podsumowaniem każdej edycji Dotknij kultury jest wieczorny koncert na
dziedzińcu Collegium Maius. W tym roku
organizatorzy zaprosili Stanisława Sojkę
z zespołem. Podczas występu, zatytułowanego Zobacz we mnie człowieka, publiczność usłyszała, między innymi, pieśni do
słów Agnieszki Osieckiej z albumu Tylko
brać... Osiecka znana i nieznana, klasyki
Czesława Niemena z wydanej niedawno
monografii W hołdzie Mistrzowi oraz
pieśni napisane do wierszy polskich (i nie
tylko) poetów: Allegro ma non troppo
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Stanisław Sojka z zespołem podczas występu zatytułowanego Zobacz we mnie człowieka

Wisławy Szymborskiej, Który skrzywdziłeś... Czesława Miłosza, Nim przyjdzie wiosna Jarosława Iwaszkiewicza
oraz sonety Williama Szekspira. Nie
zabrakło również znanych szlagierów
Stanisława Sojki: Absolutnie nic, Cud
niepamięci czy Tolerancja.

Podsumowaniem każdej edycji Dotknij kultury
jest wieczorny koncert na dziedzińcu
Collegium Maius

Anna Wojnar

AWoj

Z TAJEMNIC 20. PUŁKU PIECHOTY
ZIEMI KRAKOWSKIEJ
czerwca 2018 odbyło się kolejne
spotkanie w ramach cyklu „Kraków mniej znany”, organizowanego przez
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Centrum Młodzieży im. dr.
Henryka Jordana w Krakowie. Tym razem
uwagę uczestników przykuwały repliki
militariów związanych z pierwszą wojną
światową, dwudziestoleciem międzywojennym oraz drugą wojną światową.
Uczestnicy spotkania mieli niepowtarzalną okazję nie tylko dotknąć historii,
przenieść się w czasie do okresu zmagań
o niepodległość, ale również dowiedzieć
się o licznych detalach związanych
z produkcją, rozwojem polskiej myśli
technicznej związanej z bronioznawstwem czy wreszcie o użytkowaniu samej
broni, a także o losach osób, które niegdyś
dzierżyły w dłoniach te śmiercionośne
narzędzia. Wszystko to dzięki pasji grupy młodych badaczy skupionych wokół
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Histo-

Sylwester Grygielski

27

Zwiedzający wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień’39”
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cerne, a także mundury z osobami niewidomymi i słabowidząwojskowe. Szczególną cymi. Podzielenie na mniejsze grupy
uwagę przykuła repli- umożliwiło poznanie większej liczby
ka karabinu przeciw- eksponatów. Uczestnicy spotkania mogli
pancernego wzór 35 poznać dzieje pierwszej wojny światowej,
(zwanego potocznie, twierdzy Kraków, etapu odzyskiwachoć nie do końca po- nia niepodległości, jak również losów
prawnie, „Ur”), dopiero kampanii wrześniowej. Rekonstrukcja
przybliżenie losów tej schronu bojowego z września 1939 roku
broni, użytej w czasie stała się pretekstem do omówienia wykampanii wrześniowej branych bunkrów i umocnień z czasów
1939 roku, wyjaśniło drugiej wojny światowej, znajdujących
nowatorstwo koncep- się w obecnych graniach Polski: Gierłoży,
Uczestnicy oglądają replikę granatnika wz. 36 kaliber 46 mm
cji, a także losy wojny Mamerek, Szerokiego Boru, kompleksu
obronnej.
wybudowanego wokół Spały tzw. Anlage
Ekspozycja znajdująca się w Muzeum Mitte oraz Anlage Süd w miejscowości
rycznej „Wrzesień ’39”, którzy zgodzili
się poświęcić swój czas i wprowadzić 20. Pułku z tematycznym podziałem Strzyżów i Stępina. Korzystając z faktu,
uczestników w świat dawnych militariów. poszczególnych pomieszczeń okazała że uczestnicy znajdowali się w pomieszW ramach przedsięwzięcia zaplanowano się idealna w przeprowadzaniu zajęć czeniu zrekonstruowanego polskiego
dwa wykłady: jeden dotyczący dziejów
20. Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej
(Krzysztof Pięciak, współorganizator
Muzeum 20. Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej, w dniu wykładu student V roku
historii, obecnie już magister historii),
a drugi poświęcony dziejom umocnień
i fortyfikacji z czasów drugiej wojny
światowej (Wiktor Szymborski, Instytut
Historii UJ).
Przebieg spotkania zmodyfikował
plany organizatorów i w miejsce statycznych prelekcji odbyły się prezentacje
poszczególnych artefaktów, które były
pretekstem do przemycenia treści wyżej
wymienionych wykładów, zdecydowano
bowiem o wprowadzeniu bardziej namacalnego kontaktu z przeszłością. Osoby
niewidome i niedowidzące pod czujnym
okiem Krzysztofa Pięciaka, Przemysława
Kaszczyszyna i Mateusza Bożka dotykowo poznawały karabiny, rkm, granatniki,
Wiktor Szymborski trzyma replikę polskiego ręcznego karabinu maszynowego wz. 28 firmy Browning,
w technikę działania tej broni wprowadzają pasjonaci ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
miny przeciwpiechotne i przeciwpan98
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Fot. Sylwester Grygielski

Wiktor Szymborski objaśnia działanie niemieckiej miny przeciwpiechotnej
wyskakującej typu S. Mi. 35 (Schützenmine 35)

schronu polowego, przybliżono dzieje
Obszaru Warownego Śląsk. Warto nadmienić, że schron bojowy nr 33 Obszaru
Warownego Śląsk w Rudzie Śląskiej
uczestniczył w starciach zbrojnych poprzedzających nawet słynną prowokację
gliwicką, albowiem już 28 sierpnia 1939
bojówki Freikorps próbowały sforsować
podejście do cegielni w sektorze „Czarny
Las”.
Niedowierzanie i całkowite zaskoczenie uczestników spotkania wywołał
niecodzienny artefakt, jakim jest replika
pancerza stosowanego przez oddziały
szturmowe policji w okresie dwudzie-

stolecia międzywojennego – przypomina
bowiem napierśnik dawnych rycerzy,
a nie wyposażenie regulaminowe policji. Stanowił on swoistą „kamizelkę
kuloodporną”. Jedno z pomieszczeń
muzeum poświęcone zostało bowiem
dziejom policji w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ich wyposażeniu
i technice operacyjnej. Przymierzając
pancerze oddziałów szturmowych policyjnych, można było przekonać się o tzw.
„długim trwaniu w historii” (tym mianem
wybitny historyk Fernand Braudel określił zmiany zachodzące na przestrzeni
tysiącleci, a nawet całych epok), w tym

Sylwester Grygielski

przypadku dawni rycerze i policjanci
sprzed drugiej wojny mieli zadziwiająco
wiele cech wspólnych. Członkowie Stowarzyszania Rekonstrukcji Historycznej
„Wrzesień ’39” przybliżyli dzieje organizacji konspiratorskich w czasie drugiej wojny światowej, nacisk położono
na dzieje Armii Krajowej w Krakowie,
zobrazowano, między innymi, technikę
produkcji „stenów”. Całość zwiedzania
zakończyła się w pomieszczeniu poświęconym powojennym losom uczestników
antykomunistycznej konspiracji z lat
1944–1963 – w obozie leśnym tzw. żołnierzy wyklętych.
Poznawanie replik broni stało się
pretekstem do przybliżenia dziejów zmagań z czasów pierwszej i drugiej wojny
światowej, ale i życia codziennego w okupowanej Polsce. Cel, jaki przyświecał
organizatorowi, nie mógłby zostać osiągnięty, gdyby nie wiedza i zaangażowanie
członków Stowarzyszenia, tak chętnie
udzielających dodatkowych informacji
związanych z dziejami polskiego oręża.
Dzięki mozolnej pracy osób skupionych
wokół Muzeum, od lat pieczołowicie gromadzących repliki broni, możliwa była
realizacja kolejnego spotkania dla osób
niewidomych i słabowidzących.

Wiktor Szymborski

Krzysztof Pięciak objaśnia uczestnikom działanie pocisku moździerzowego

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej
Instytutu Historii UJ
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SZKOŁA LETNIA ZARZĄDZANIA 2018
247

Sesja inauguracyjna Szkoły Letniej Zarządzania 2018; od lewej prof. Bogdan Nogalski (KNOiZ PAN),
prof. Wojciech Dyduch (prodziekan ds. rozwoju Wydziału Zarządzania UE w Katowicach), dr hab. Piotr
Jedynak, prof. UJ (dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), prof. Maria Romanowska (KNOiZ PAN, SGH)

kontekstowość. Dyskutowano o metodach badań, wynikach ich zastosowania
oraz najnowszych trendach w dyscyplinie, pamiętając, że to metodologia badań
jest fundamentem rzetelności i trafnego
rozumienia wyzwań stojących przed naukami o zarządzaniu. Natomiast podejmowanie refleksji w słabo rozpoznanym
lub całkowicie nowym środowisku jest
zadaniem badaczy i teoretyków zarząFot. Bartłomiej J. Gabryś (UE w Katowicach)©

uczestników z 48 uczelni wzięło
udział w XX edycji konferencji
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania
PAN Szkoła Letnia Zarządzania 2018 –
jednym z ważniejszych wydarzeń dla
środowiska nauk o zarządzaniu. Przedsięwzięcie odbyło się w Krynicy-Zdroju
w dniach 13–15 czerwca 2018, jego
organizację powierzono Wydziałowi
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ oraz Wydziałowi Zarządzania UE
w Katowicach. Przygotowaniem konferencji zajął się 22-osobowy komitet, którego prezydium tworzyli: prof. Wojciech
Czakon (UJ) – przewodniczący, prof.
Mariusz Bratnicki (WSB), prof. Wojciech Dyduch (UE w Katowicach), prof.
Łukasz Sułkowski (UJ), dr hab. Adam
Samborski, profesor UE w Katowicach.
Zgłoszono 176 tekstów, które po
ocenie 62 recenzentów (w tym siedmiu
zagranicznych) opublikowano w postaci
96 artykułów naukowych oraz 65 rozdziałów w pięciu monografiach.
Tegoroczna konferencja, podczas
której najliczniej reprezentowane były
środowiska: krakowskie, wrocławskie,
katowickie, warszawskie i łódzkie,
odbyła się pod hasłem Tożsamość nauk
o zarządzaniu. Megatrendy, ewolucja,

Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN prof. Bogdan Nogalski
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dzania oraz stanowi przedmiot dialogu
z praktykami.
Program konferencji objął osiem sesji
plenarnych – w duchu integracji środowiska i wzmacniania dyskusji zrezygnowano
z sesji równoległych.
Sesję inauguracyjną poświęcono
tożsamości nauk o zarządzaniu. Referat
wprowadzający wygłosił prof. Wojciech
Czakon, a następnie wyraziste stanowiska dotyczące wyzwań i wyróżników
dyscypliny zajęli profesorowie: Bogdan
Nogalski, Jan Jeżak, Maria Romanowska
i Jan Lichtarski.
Drugą sesję poświęcono roli recenzji
w rozwoju nauk o zarządzaniu. Przewodniczący panelu – prof. Łukasz Sułkowski – wyznaczył ramy dyskusji, pytając
o kryteria oceny (także w postępowaniach
awansowych), interakcję recenzenta
z autorem i zadania stawiane przed recenzentem (w przypadku wydawnictw
polskich i międzynarodowych). Dyskusji
wybranych aspektów podjęli się profesorowie: Szymon Cyfert, Wojciech Dyduch,
Ewa Stańczyk-Hugiet i Wojciech Czakon.
Sesja trzecia stanowiła kontynuację,
wprowadzonych we wcześniejszych
edycjach konferencji, indywidualnych
konsultacji metodologicznych, w których
uczestniczyło kilkunastu samodzielnych

pracowników nauki oraz kilkudziesięciu
młodych badaczy.
Czwarta sesja – pod przewodnictwem
prof. Mariusza Bratnickiego – dotyczyła
metodologii nauk o zarządzaniu. Doktor
habilitowany Piotr Wachowiak, profesor
SGH, akcentował opracowywanie ram
teoretycznych badań, prof. Beata Glinka
omówiła procedury badawcze wykorzystywane w badaniach jakościowych,
natomiast dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, profesor PŁ, wyjaśniła procedurę modelowania równań strukturalnych,
a dr hab. Aldona Glińska-Neweś, profesor
UMK, dyskutowała problematykę opracowywania skal pomiarowych w naukach
o zarządzaniu.
Kolejne sesje plenarne poświęcono
prezentacji 15 wybranych referatów

Sesja recenzencka; od lewej prof. Wojciech Dyduch (UE w Katowicach), prof. Szymon Cyfert
(UE w Poznaniu), prof. Ewa Stańczyk-Hugiet (UE we Wrocławiu), prof. Wojciech Czakon (UJ),
prof. Łukasz Sułkowski (UJ)

Turniej Młodych Badaczy; od lewej laureatka – mgr Monika Inków (UZ), prof. Wojciech Czakon (UJ),
prof. Maria Romanowska (KNOiZ PAN, SGH)

Fot. Bartłomiej J. Gabryś (UE w Katowicach)©

w trzech obszarach tematycznych: Człowiek w organizacji (przewodnicząca dr
hab. Agata Sudolska, profesor UMK),

Strategie, ekosystemy, sieci (przewodniczący dr hab. Marek Ćwiklicki, profesor
UEK), Modele biznesu, tworzenie i współ-

Komitet Organizacyjny Szkoły Letniej Zarządzania 2018

tworzenie wartości (przewodnicząca
dr hab. Karolina Mazur, profesor UZ).
Podczas konferencji odbył się Turniej
Młodych Badaczy, którzy w trzyosobowych zespołach międzyuczelnianych
opracowywali projekty na jeden z siedmiu
tematów. Laureatami zostali: mgr Monika
Inków (UZ), dr inż. Mirosław Matusek (PŚ)
i dr Wojciech Głód (UE w Katowicach) za
projekt badawczy Wpływ mądrości i głupoty
organizacyjnej na przewagę konkurencyjną
przedsiębiorstw. Uczestnicy otrzymali listy
gratulacyjne, a zwycięzcy w nagrodę voucher na bezpłatne uczestnictwo w kolejnej
edycji Szkoły Letniej Zarządzania 2020.
Komitet organizacyjny XX edycji przekazał symbolicznie koszulkę – To ja tworzę
szkołę zarządzania – przedstawicielowi
komitetu organizacyjnego kolejnej edycji,
której gospodarzami będą Szkoła Główna
Handlowa oraz Uniwersytet Łódzki.

Wojciech Czakon

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania WZiKS UJ
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
„Szkoły Letniej Zarządzania 2018”

POPRZECZKA ZOSTAŁA PODNIESIONA WYSOKO
27

akademickiego. –Pod względem wyników
był to, jak dotąd, najlepszy rok w historii
startów naszych studentów w Akademickich
Mistrzostwach Polski. Uniwersytet Jagielloński zajął dziewiąte miejsce w klasyfikacji
generalnej oraz medalowe, trzecie miejsce
w typie uniwersytetów. Poprzeczka została
podniesiona wysoko – poinformował kierownik Biura Sportu UJ Konrad Wełpa.
Studenci UJ wywalczyli medale w następujących konkurencjach: ergometr wioślarski,
futsal kobiet, jeździectwo, judo mężczyzn,
karate WKF, koszykówka mężczyzn, narciarstwo alpejskie kobiet, pływanie kobiet,
siatkówka plażowa mężczyzn, snowboard
kobiet, tenis stołowy kobiet, trójbój siłowy
oraz wioślarstwo mężczyzn.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak
wraz z prorektor UJ prof. Dorotą Malec,
kanclerz Moniką Harpulą, kwestor Teresą Kapcią, zastępcą kanclerza Markiem
Ulińskim i kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ dr Dorotą
Palik wręczyli wszystkim medalistom listy
gratulacyjne i okolicznościowe pamiątki.
W imieniu zawodników i instruktorów wystąpił trener Janusz Świerczek,
który podziękował władzom Uniwersytetu i pracownikom administracyjnym za
wsparcie, dzięki któremu treningi i starty
sportowców z UJ przebiegały w najlepszych możliwych warunkach.

AWoj

Anna Wojnar

czerwca 2018 w auli Collegium
Novum odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Uniwersytetu Jagiellońskiego z medalistami Akademickich
Mistrzostw Polski – studentami UJ.
– W imieniu władz rektorskich i społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie dziękuję za emocje,
których nam, swoim wiernym kibicom,
dostarczacie, za radość zwycięstwa oraz
ogromną sportową klasę. Gratuluję
wszystkim zawodnikom i trenerom. Jesteśmy z Was dumni. Państwa osiągnięcia
sportowe przekładają się na sukces całego
Uniwersytetu – podkreślił rektor UJ prof.
Wojciech Nowak. Spotkanie było okazją
do podsumowania kończącego się roku

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli władz Uniwersytetu Jagiellońskiego z medalistami Akademickich Mistrzostw Polski – studentami UJ;
aula Collegium Novum, 27 czerwca 2018
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W POSZUKIWANIU KORZENI
W

Prof. Edward Dąbrowa podczas wernisażu wystawy prezentującej dokumenty ze zbiorów
Archiwum Narodowego w Krakowie dotyczące życia Żydów krakowskich

pa uznanych w swoich specjalnościach
badaczy, ale również bardzo liczna (po
raz pierwszy tak licznie reprezentowana
na kongresie EAJS) grupa młodych uczonych i studentów, która stanowiła ponad
32 procent uczestników.
Wybór Krakowa na miejsce Kongresu
nie był przypadkowy. Niespełna dwa lata

Fot. Anna Wojnar

poszukiwaniu korzeni tradycji żydowskich (Searching for Roots of
Jewish Traditions) to hasło XI Kongresu
Europejskiego Stowarzyszenia Studiów
Żydowskich (European Association for
Jewish Studies – EAJS), który odbył się w
dniach 15–19 lipca 2018 na Uniwersytecie
Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Było to największe
wydarzenie naukowe z zakresu studiów
żydowskich, jakie kiedykolwiek odbyło
się w Polsce. Był to też jeden z największych kongresów dotychczas zorganizowanych przez EAJS, które jest ogólnoeuropejskim stowarzyszeniem skupiającym
ponad 1200 członków instytucjonalnych i
indywidualnych reprezentujących wszystkie ośrodki akademickie Europy oraz
tzw. członków stowarzyszonych z krajów
pozaeuropejskich.
W Kongresie wzięło udział ponad
800 uczonych z 38 krajów świata, nawet
tak odległych jak Japonia, Australia czy
Brazylia. Największe grupy uczestników
Kongresu przyjechały z Izraela, Niemiec,
Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Włoch.
Stosunkowo licznie reprezentowane
były również kraje Europy Wschodniej
(zwłaszcza Ukraina) i Bałkanów. Wśród
gości znajdowała się nie tylko spora gru-

Ekspozycja Archiwum Narodowego w Krakowie

temu świętowana była 30. rocznica założenia na Uniwersytecie Jagiellońskim
Międzywydziałowego Zakładu Historii
i Kultury Żydów, będącego pierwszą
uniwersytecką jednostką badawczą koncentrującą się na tematyce żydowskiej,
jaka powstała w powojennej Polsce. Od
tego czasu jednostki prowadzące tego
typu badania powstały, między innymi, na
uniwersytetach w Warszawie, Wrocławiu
i Lublinie. Obecnie Polska stanowi jedno
z najważniejszych i najprężniej się rozwijających centrów studiów żydowskich
w Europie. Instytut Judaistyki UJ jest nie
tylko najstarszą, ale i największą tego typu
jednostką w kraju, a pod względem liczby
studentów i pracowników naukowych
jedną z największych na gruncie europejskim. Wybór prof. Edwarda Dąbrowy
na prezydenta EAJS (2014–2018) oraz
powierzenie organizacji XI Kongresu
EAJS Instytutowi Judaistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego są wymownym świadectwem międzynarodowego uznania dla
dokonań naukowych krakowskiego ośrodka (ale także innych polskich instytucji
akademickich) oraz jego znaczącej pozycji
w zakresie studiów żydowskich.
W programie XI Kongresu EAJS
znalazło się 25 sekcji tematycznych, obejALMA MATER nr 202
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Muzeum Narodowe w Krakowie
Anna Wojnar

Podczas Kongresu w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie
odbył się wernisaż stałej wystawy judaików z kolekcji MNK
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Anna Wojnar

W Kongresie wzięło udział ponad 800 uczonych z 38 krajów

mujących zagadnienia dotyczące historii
Żydów we wszystkich epokach, dzieje
judaizmu, myśl i filozofię żydowską, dzieje
literatur żydowskich (biblijnej, talmudycznej, rabinicznej, hebrajskiej, jidyszowej),
sztukę i kulturę materialną, studia nad manuskryptami hebrajskimi, dzieje kolekcji
bibliotecznych, archiwalnych i zagadnienia muzealnicze, studia nad współczesnym
Izraelem, a także dzieje i dziedzictwo
żydowskie w poszczególnych obszarach
geograficznych: na ziemiach polskich, w
Europie Południowo-Wschodniej oraz w
Europie Środkowo-Wschodniej. Program
Kongresu dobrze odzwierciedlał panoramę
współczesnych badań prowadzonych na
gruncie studiów żydowskich oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak Holocaust
Studies i Israel Studies. Formuła Kongresu
i program wydarzeń miały na celu nie
tylko prezentację obecnie realizowanych
projektów badawczych, ale także krytyczną refleksję na temat wyzwań stojących
współcześnie przed dyscypliną (np. rozwój
humanistyki cyfrowej) oraz nauczania
studiów żydowskich.
Jednym z głównych celów Kongresu
było stworzenie atmosfery sprzyjającej
wymianie poglądów i integracji środowiska naukowego. Szczególne znaczenie
miała obecność na Kongresie młodych
badaczy, będących na początku kariery
naukowej. Szeroki udział takich osób
umożliwiły środki finansowe przyznane
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
oraz Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. Podczas obecnego Kongresu po
raz pierwszy zorganizowano, z inicjatywy stażystki tego stowarzyszenia Rebeki
Vince, panele EAJS Emerge, których
celem była prezentacja projektów badawczych realizowanych przez początkujących badaczy.
Kongresowi towarzyszyła bogata
oferta kulturalna połączona z wieloma
wydarzeniami, jak, między innymi, wystawa prezentująca wybór dokumentów
dotyczących tematyki żydowskiej pochodzących ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie (obecnie prezentowana
na dziedzińcu ANK przy ul. Siennej),
otwarcie i inauguracja stałej wystawy judaików z kolekcji Muzeum Narodowego
w Krakowie (podczas Kongresu odbył się
wernisaż tej wystawy, od tego czasu jest
ona otwarta dla zwiedzających w Gmachu
Głównym muzeum). 16 lipca odbył się
Wieczór na Kazimierzu, w czasie którego
uczestnicy Kongresu zostali zaproszeni do

Maksymilian Mleczko

Członkowie komitetu organizacyjnego. Od prawej: prof. Edward Dąbrowa, mgr Krzysztof Niweliński,
dr hab. Michał Galas, dr Ewa Węgrzyn, dr Marek Tuszewicki

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum
Narodowe w Krakowie, Arizona State
University, The Littman Library of Jewish
Civilization, Żydowskie Muzeum Galicja,
wydawnictwo Austeria oraz Związek Krakowian w Izraelu.
Kolejny, XII Kongres EAJS odbędzie
się w 2022 roku we Frankfurcie nad Me-

nem. Jego organizatorem będzie prof. Elisabeth Hollander, nowy prezydent EAJS
na kadencję 2018–2022.

Edward Dąbrowa

Instytut Judaistyki UJ, Instytut Historii UJ

Alicja Maślak-Maciejewska

Instytut Judaistyki UJ

Alicja Maślak-Maciejewska

zapoznania się z bogatym dziedzictwem
Żydów krakowskich – odwiedzenia krakowskich synagog, Instytutu Judaistyki
UJ oraz innych instytucji działających na
krakowskim Kazimierzu.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: marszałek województwa
małopolskiego Jacek Krupa, prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski, rektor UJ
prof. Wojciech Nowak oraz rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
prof. Kazimierz Karolczak. Wydarzenie
zostało przygotowane przez komitet organizacyjny, któremu przewodził prof.
Edward Dąbrowa (UJ). W jego składzie
znaleźli się pracownicy Instytutu Judaistyki
UJ oraz przedstawiciel Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Organizację
Kongresu wsparło wielu partnerów i
sponsorów: Wydział Historyczny UJ,
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa,
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i program GEOP (Global Education
Outreach Program), Taube Philantropies,
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, William K. Bowes Jr. Foundation,

Otwarcie Kongresu, przemawia prezydent EAJS prof. Edward Dąbrowa
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REQUIEM VERDIEGO W HEIDELBERGU
z udziałem Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica

C

prechta Karola. Głównym wydarzeniem
artystycznym z udziałem chóru było
wykonanie, wspólnie z działającymi przy
Uniwersytecie w Heidelbergu chórem
Philipp Rothe

hór Akademicki UJ Camerata Jagellonica w dniach 24–30 lipca
przebywał w Heidelbergu na zaproszenie
Collegium Musicum Uniwersytetu Ru-

Filip Moszner

Messa da Requiem Giuseppe Verdiego;
Kongresshaus Stadthalle Heidelberg,
29 lipca 2018

Archiwum Collegium Musicum Uniwersytetu w Heidelbergu

Koncert na Uniwersytecie w Heidelbergu;
26 lipca 2018

Przed pałacem w Schwetzingen
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i orkiestrą oraz solistami: Cristianą Oliveirą (sopran), Chariklią Mavropoulou
(mezzosopran), Xavierem Moreno (tenor)
i Peterem Maruhnem (bas), utworu Messa
da Requiem Giuseppe Verdiego. Koncert
ten, pod batutą dyrektora Collegium
Musicum Michaela Sekully, odbył się
29 lipca 2018 w Kongresshaus Stadthalle
Heidelberg. Trzy dni wcześniej chór Uniwersytetu Jagiellońskiego pod dyrekcją
Janusza Wierzgacza i Olega Sznicara
wystąpił z koncertem w Starej Auli Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu. W repertuarze, oprócz Gaude Mater
Polonia oraz Gaudeamus igitur, znalazły
się polskie utwory ludowe, a także muzyka
rozrywkowa. W partiach solowych zaprezentowali się Paulina Durasiewicz, Paulina
Kunstman i Karol Jaworz-Dutka. Dodatkowo gospodarze przygotowali dla Chóru
Akademickiego UJ Camerata Jagellonica
i widzów koncertu niespodziankę w postaci występu kwartetu smyczkowego
złożonego z członków orkiestry Collegium
Musicum. Słowa powitania oraz krótki
wykład o historii i współpracy obu uniwersytetów wygłosił prof. Peter Christian
Müller-Graff.
Oprócz udziału w wydarzeniach artystycznych Chór Akademicki UJ Camerata
Jagellonica miał okazję zwiedzić Heidelberg, w szczególności zamek i uniwersytet, a także pałac i ogrody w Schwetzingen
oraz zamek w Hambach.

Filip Moszner

Chór Akademicki UJ
Camerata Jagellonica

21–27 maja

Prorektor A. Edigarian, dziekan i prodziekan
Wydziału Historycznego UJ, profesorowie
Jan Święch i Stanisław Sroka odwiedzili
w Kolorado tereny, gdzie od 2011 roku
Instytut Archeologii UJ prowadzi pierwszy
samodzielny polski projekt archeologiczny
w Stanach Zjednoczonych.

24 maja

Prorektor D. Malec uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa
Pracy i Polityki Społecznej UJ Prawo pracy
w obliczu kodyfikacji i nowelizacji ustawy
o związkach zawodowych.

24–25 maja

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zorganizowanej w Hasselt w Belgii konferencji
Ranking and Accreditation, organizowanej
przez IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

28–31 maja

Prorektor D. Malec uczestniczyła w wyjeździe przedstawicieli Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa do Uniwersytetu
w Osijeku w Chorwacji.

30 maja

Prorektorzy S. Kistryn i J. Popiel uczestniczyli w uroczystości wręczenia prof.
Marii Kłańskiej, wieloletniej kierowniczce Zakładu Literatury Niemieckiej UJ,
Austriackiego Krzyża Honorowego Nauki
i Sztuki. Wysokie odznaczenie wręczył
ambasador Republiki Austrii w Polsce
dr Werner Almhofer.

31 maja–2 czerwca

Prorektor D. Malec wzięła udział w Zgromadzeniu Ogólnym Grupy Coimbra w hiszpańskiej Salamance. Podczas posiedzenia
Zgromadzenia prorektor D. Malec została
wybrana na członka Rady Wykonawczej
tej organizacji.

3–5 czerwca

Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński na Walnym Zgromadzeniu
(General Assembly) sieci uniwersyteckiej
The Guild, zorganizowanym w belgijskim
mieście Louvain-La-Neuve.

5 czerwca

Prorektor J. Popiel uczestniczył w zorganizowanej w Sali Senackiej Collegium Novum
uroczystości wręczenia prof. Stanisławowi

Stachowskiemu Medalu Ministra Spraw
Zagranicznych Republiki Turcji.

6 czerwca

Rektor W. Nowak i prorektor D. Malec
spotkali się w auli Collegium Novum ze
studentami, którzy użyczyli swojego wizerunku na potrzeby kampanii promocyjno-rekrutacyjnej Twarze UJ, przygotowanej
i zrealizowanej przez Dział Promocji UJ.

7 czerwca

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w XXV
Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu Postępy w rozpoznawaniu
i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń.
Prorektor S. Kistryn otworzył i wygłosił
wykład inaugurujący 15. międzynarodową
konferencję MESON 2018.

8 czerwca

Prorektor T. Grodzicki otworzył sympozjum naukowe I Krakowsko-Lubelskie Dni
Chirurgiczne.
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w posiedzeniu Rady Środowiskowego Laboratorium
Ciężkich Jonów UW.

11 czerwca

Prorektor S. Kistryn otworzył w Krakowie
międzynarodową konferencję Exotic Interactions in Quantum Correlated Materials.

13 czerwca

Prorektorzy A. Edigarian i S. Kistryn uczestniczyli w Salonie Gigantów Towarzystwa
Doktorantów UJ.

15 czerwca

Prorektor D. Malec wzięła udział w uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej
dedykowanej prof. Ewie Nowińskiej z okazji 45-lecia pracy naukowej.

15–16 czerwca

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w konferencji Sekcji Niewydolności Serca Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego.

16 czerwca

Prorektor D. Malec i dziekan Wydziału
Prawa i Administracji UJ prof. J. Pisuliński
przewodniczyli, zorganizowanemu w auli
Collegium Novum, uroczystemu zakończeniu 21. edycji Szkoły Prawa Niemieckiego
WPiA UJ. Gościem honorowym wydarzenia

był prezydent Uniwersytetu Johannesa
Gutenberga w Moguncji prof. Georg
Krausch.

POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
Prorektor J. Popiel uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagród Teatralnych
im. Stanisława Wyspiańskiego.

18 czerwca

Prorektor S. Kistryn otworzył międzynarodowe spotkanie Erasmus Staff Training Week.
Prorektor A. Edigarian otworzył międzynarodową konferencję Emerging Trends in
Applied Mathematics and Mechanics 2018.

21 czerwca

Prorektor S. Kistryn otworzył międzynarodowe spotkanie Widening Days,
współorganizowane przez Narodowy
Punkt Kontaktowy Programów EU.

25 czerwca

Rektor W. Nowak, prorektorzy S. Kistryn
i J. Popiel uczestniczyli w spotkaniu
przedstawicieli nauk humanistyczno-społecznych uczelni krakowskich
z wicepremierem RP, ministrem NiSW,
Jarosławem Gowinem.

26 czerwca

Rektor W. Nowak przyjął w Collegium
Novum delegację z malezyjskiego uniwersytetu Utara. Podczas wizyty podpisano
porozumienie o współpracy pomiędzy
uczelniami, nakreślające ramy współpracy.
W skład delegacji z Malezji weszli prof.
Mohamed Mustafa Ishak (rektor Universiti
Utara Malaysia), prof. Mohd Sobri Don
(dyrektor Centre of University Industry
Cooperation) oraz prof. Mohamad Farizal
Rajemi (dyrektor Centre for International
Affairs and Cooperation).
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu wspólników spółki
Jagiellońskie Centrum Innowacji, sprawozdając (jako przewodniczący Rady Nadzorczej) działalność spółki za rok 2017.

27–28 czerwca

Prorektor A. Edigarian wraz z dziekanami
Wydziału Filologicznego podpisali umowę
partnerską z Uniwersytetem Ca’Foscari
w Wenecji, dotyczącą wspólnych programów studiów dla anglistyki i amerykanistyki.
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27–29 czerwca

Prorektor D. Malec uczestniczyła w zorganizowanym w Brukseli posiedzeniu Coimbra
Group Executive Board.

29–30 czerwca

Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński podczas zorganizowanego
w Leuven zebrania sieci uniwersyteckiej
UNA EUROPA.

29 czerwca

Rektor W. Nowak i prorektor T. Grodzicki
uczestniczyli w zorganizowanej w auli
Collegium Maius uroczystości jubileuszowej z okazji 70. rocznicy urodzin prof.
Aleksandra Skotnickiego, wybitnego hematologa, twórcy nowoczesnego ośrodka
leczenia nowotworowych chorób krwi oraz
transplantacji szpiku.

2 lipca

Prorektor S. Kistryn wziął udział w spotkaniu
z przewodniczącym Międzynarodowego
Komitetu Doradczego MCB, prof. Richard
Frackowiakiem.

2–3 lipca

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w Staff
Training Week Jagiellońskiego Centrum
Językowego.

22 lipca

Prorektor S. Kistryn otworzył międzynarodową konferencję 17-th International Conference on X-Ray Absorbtion Fine Structure.

23–25 lipca

Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński w zorganizowanym
w Madrycie zebraniu sieci uniwersyteckiej
UNA EUROPA.

31 lipca

Prorektor J. Popiel uczestniczył w uroczystości podpisania umowy, dotyczącej przekazania 18 milionów złotych
unijnego dofinansowania na budowę
centrum badawczo-rozwojowego przy ul.
Gronostajowej z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. W uroczystości
uczestniczył dziekan Wydziału Chemii
prof. Piotr Kuśtrowski oraz marszałkowie
województwa małopolskiego Jacek Krupa
i Stanisław Sorys.

6 sierpnia

Rektor W. Nowak i prorektor S. Kistryn
uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych prof. Marii Dzielskiej. Prezydent
RP Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie
prof. Marię Dzielską Orderem Orła Białego,
najwyższym odznaczeniem państwowym
Rzeczypospolitej Polskiej.
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13–15 sierpnia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w XXII
Międzynarodowym Kongresie Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego.

19 września

1–8 września

Rektor W. Nowak otworzył drugi dzień
konferencji Integrative Health. A New Paradigm for Health Care, dotyczącej możliwych synergii pomiędzy medycyną chińską
i zachodnią.

6–8 września

Prorektor A. Edigarian gościł wiceprezydenta ds. międzynarodowych prof. Sunhyuk
Kima, przewodniczącego delegacji z Korea
University w Seulu. Podczas wizyty podpisano porozumienie o wymianie studenckiej
pomiędzy uczelniami.

Prorektor S. Kistryn uczestniczył jako jeden
z moderatorów sesji tematycznych w odbywającej się w Bolonii, międzynarodowej
konferencji European Nuclear Physics
Conference.

Prorektor T. Grodzicki otworzył XII Krakowskie Dni Dializoterapii im. Profesora
Olgierda Smoleńskiego i poprowadził sesję
Pacjenci szczególnej troski.

12 września

Prorektor S. Kistryn przyjął w Sali Senackiej Collegium Novum delegację Chińskiej Komisji Społeczno-Ekonomicznej
z jej przewodniczącym Du Qinlingiem
i wiceprzewodniczącym Jia Zhibangiem
na czele.

13 września

Prorektor S. Kistryn przyjął delegację
z chińskiej prowincji Hubei z wicedyrektorem biura zarządu prowincji Yang Bo i rektorem Uniwersytetu Hubai Hu Zhongjun.

15 września

Prorektor D. Malec uczestniczyła w zorganizowanym przez Biuro Sportu UJ Teście
Coopera.

15–18 września

Prorektor T. Grodzicki otworzył 3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny.

16–18 września

Prorektor D. Malec reprezentowała Uniwersytet Jagiellońskim podczas uroczystości jubileuszowych z okazji 800-lecia
Uniwersytetu w Salamance.

17 września

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Fizyki
Jądrowej PAN.

18 września

Rektor W. Nowak otworzył odbywający
się na Wydziale Chemii UJ pięciodniowy
61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, w którym uczestniczy
ponad 750 chemików z ośrodków akademickich z całego kraju.
Prorektor T. Grodzicki otworzył konferencję Integrative Health a New Paradigm for
Health Care, 1st International Conference
on Possible Synergies between Western and
Traditional Chinese.

INNE WYDARZENIA
24 maja

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i Wydział Farmaceutyczny otrzymał
kategorię naukową A+. To wynik pozytywnego rozpatrzenia wniosku odwoławczego złożonego przez wydziały do Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych.

25 maja

Prof. Andrzej Matyja z I Katedry Chirurgii
Ogólnej Wydziału Lekarskiego UJ CM,
głosami ponad 400 delegatów zebranych na
XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy w Warszawie, został wybrany na prezesa Naczelnej
Rady Lekarskiej.

6 czerwca

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa wręczono tytuły Honorowego Obywatela
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Wyróżnienie odebrali serbska tłumaczka
literatury polskiej Biserka Rajčić i prof. Janusz
Skalski, kardiochirurg z Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu.

14 czerwca

„Dziennik Gazeta Prawna” opublikował wyniki XII rankingu wydziałów prawa uczelni
publicznych przygotowanego przez dziennik
„Rzeczpospolita”, który w kategorii uczelni publicznych wygrał, ósmy raz z rzędu,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Drugie miejsce w zestawieniu zajął Uniwersytet Warszawski, a trzecią
pozycję Uniwersytet Wrocławski.

15 czerwca

Prorektor T. Grodzicki wręczył nagrody
w konkursie na aranżację wnętrz Biblioteki
Medycznej UJ CM. Konkurs skierowany
był do studentów Wydziału Architektury
Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana
Matejki w Krakowie. Zgłoszonych zostało
18 prac, z których do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 10. Na pierwszym
miejscy ex aequo znalazły się projekty
Magdaleny Jankowskiej i Weroniki Matei,
miejsce trzecie zajął projekt autorstwa Sylwii Gielaty i Pauliny Knapczyk.

16 czerwca

W siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności
odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody
im. Tadeusza Browicza PAU dla młodych badaczy. W tym roku jej laureatem został dr hab.
Artur Jurczyszyn z Katedry Hematologii UJ CM.
Wyróżnienie zostało przyznane za opracowanie oryginalnego indeksu prognostycznego
w pierwotnej białaczce plazmatycznej.

20 czerwca

Prorektor D. Malec wzięła udział w VII
edycji programu „Dotknij kultury” – wydarzeniu zorganizowanym przez Dział ds.
Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Muzeum UJ.

20–30 lipca

Podczas European Universities Games
w Coimbrze w Portugalii zawodnicy UJ
zajęli III miejsce w klasyfikacji generalnej
w futsalu.

24 lipca

Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody
wybitnym naukowcom i artystom. Wśród
44 nagrodzonych znalazło się ośmioro reprezentantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prace wyróżnione w 2018 roku:
– osiągnięcia naukowe lub artystyczne,
w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny:
prof. Maria Korytowska – Wydział Polonistyki UJ
prof. Wojciech Janusz Kucharz – Wydział
Matematyki i Informatyki UJ
– osiągnięcie naukowo-techniczne:
prof. Agnieszka Słowik i prof. Tadeusz J.
Popiela – CM UJ
– wysoko ocenione osiągnięcia będące
podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:
dr hab. Przemysław Bąbel – Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny UJ
dr hab. Dawid Pinkowicz – Wydział Chemii UJ
– wyróżnione rozprawy doktorskie:
dr Natalia Chwaja – Wydział Filologiczny UJ
dr Michał Filipiak – Wydział Biologii i Nauk
o Ziemi UJ
dr Mateusz K. Hołda – Wydział Lekarski
CM UJ

29 sierpnia

Studenci UJ, na mocy porozumienia pomiędzy UJ a operatorem krakowskich rowerów
miejskich Wavelo, od 1 września br. uzyskają możliwość korzystania z miejskich
jednośladów na wyjątkowo atrakcyjnych
warunkach. Zamiast standardowej stawki
za minutę jazdy zapłacą 6 groszy.

1 września

Na krakowskich Błoniach ponad 3,5 tysiąca
osób wystartowało w 7. Biegu Charytatyw-

nym Fundacji Tesco. W tym roku zebrane
środki przekazano na zakup pierwszego
w Polsce nerkoserca dla Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.

2 września

Podczas V Pikniku Zdrowia i Aktywności
Fizycznej w Gdowie, objętego patronatem
medycznym przez prorektora T. Grodzickiego, zorganizowano bezpłatne badania i akcje profilaktyczne dla uczestników Pikniku.

członek Rady ds. Reform Ustrojowych przy
Prezesie Rady Ministrów. W latach 1991–
1992 wiceprzewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego. Prezes Ośrodka
Myśli Politycznej. Zmarł 9 czerwca 2018.
Dr hab. Wiesława Klimek-Piotrowska – pracownik Akademii Medycznej im. Mikołaja
Kopernika w Krakowie, a następnie UJ CM,
zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Anatomii. Zmarła 23 czerwca 2018.

3 września

dr Bohdan Turyna – emerytowany starszy
wykładowca w Zakładzie Biochemii Ogólnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Zmarł 24 czerwca 2018.

10 września

Irena Szewińska – laureatka Medalu Kalos
Kagathos i członkini kapituły tej nagrody.
Najwybitniejsza polska lekkoatletka w historii, siedmiokrotna medalistka Igrzysk
Olimpijskich, rekordzistka Polski, Europy
i świata w biegach na 100, 200 i 400 metrów, w sztafetach oraz skoku w dal. Dama
Orderu Orła Białego, wiceprezes Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Zmarła 29 czerwca 2018.

Pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia
i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum prof. Krystyna Sztefko
otworzyła konferencję Neurofly 2018,
organizowaną przez Zakład Biologii i Obrazowania Komórki Instytutu Zoologii i Badań
Biomedycznych Wydziału Biologii UJ .

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
otwarto zmodernizowane skrzydło Oddziału
Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii.
Mieści się w nim nowoczesny blok operacyjny,
a także Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej.

ZMARLI
Dr hab. Wojciech Kawiorski – w latach
1991–2014 pracownik Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
Zatrudniony w I Katedrze Chirurgii Ogólnej, a następnie w Katedrze Anestezjologii
i Intensywnej Terapii. Zmarł 31 maja 2018.
Prof. Bogusław Frańczuk – od 1984 roku
zatrudniony w Akademii Medycznej w Krakowie. W latach 1991–1995 p.o. kierownika
Kliniki Traumatologii. W latach 2008–2013
zatrudniony w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Fizjoterapii, a następnie w Klinice
Rehabilitacji Instytutu Fizjoterapii jako
kierownik Zakładu Fizjoterapii Instytutu
Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Zmarł 4 czerwca 2018.
Mgr Marta Grażyna Podraza-Ucińska –
z Uczelnią związana od 1976 roku. Wykładowca w Studium Nauk Społecznych,
następnie w Zakładzie Filozofii Medycyny
i Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu
Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Zmarła 6 czerwca 2018.
Dr hab. Miłowit Kuniński, profesor UJ –
filozof polityki, badacz historii myśli politycznej, filozofii kultury oraz historii filozofii
nowożytnej i współczesnej. Od 1977 roku
związany z Zakładem Historii Filozofii UJ.
W latach 2006–2012 wicedyrektor, a następnie dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1998–1999

Ewa Pyrz – emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. W latach 1999–2017 zatrudniona
w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa
Wydziału Nauk o Zdrowiu. Zmarła 29
czerwca 2018.
Prof. Andrzej Kotański – emerytowany profesor zwyczajny Instytutu Fizyki UJ. Długoletni kierownik Zakładu Teoretycznej Fizyki
Komputerowej (później Zakład Dyskretnej
Teorii Pola). Zmarł 12 lipca 2018.
Prof. Teresa Eminowicz-Jaśkowska – emerytowana profesor w Instytucie Filologii
Romańskiej UJ. Dyrektor Instytutu Filologii
Romańskiej UJ (2002–2005), wieloletni
kierownik Zakładu Filologii Hiszpańskiej.
Zmarła 17 lipca 2018.
Prof. Maria Dzielska – profesor zwyczajny
Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historyk i filolog klasyczny,
światowej sławy badaczka dziejów i kultury Grecji i Rzymu w okresie późnego
antyku i wczesnych dziejów Bizancjum.
Członkini krajowych i międzynarodowych
stowarzyszeń naukowych, między innymi,
Dumbarton Oaks Byzantine Alumni Association, International Society for Neoplatonic Studies, Komitetu Nauk o Kulturze
Antycznej PAN, Komisji Filologii Klasycznej
PAU, Komisji Bizantynologicznej Polskiego
Towarzystwa Historycznego, Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL,
Stowarzyszenia Historyków Starożytności.
Członkini Rady Narodowego Programu
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Rozwoju Humanistyki oraz Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, zastępca
przewodniczącego Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa. Zmarła
30 lipca 2018.
Prof. Heiner Timmermann – historyk
i filozof, odznaczony medalem Merentibus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł
29 sierpnia 2018.
Prof. Bogusław Petryszak – emerytowany
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego związany z Zakładem Zoologii Systematycznej
i Zoogeografii Wydziału Biologii i Nauk
o Ziemi (obecnie Wydział Biologii) UJ. Założyciel i kierownik Zakładu Entomologii oraz
Stacji Górskiej w Ochotnicy Górnej - Jasz-

cze. Odznaczony Złotą Odznaką Polskiego
Towarzystwa Entomologicznego. Zmarł
1 września 2018.
Prof. Zbigniew Bela – wieloletni pracownik
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium
Medicum. Od 2002 roku dyrektor Muzeum
Farmacji. Odznaczony, między innymi,
Nagrodą Indywidualną Ministra Edukacji
Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę. Zmarł 6 września 2018.
Dr Mariusz Gajda – od 1995 roku pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Collegium Medicum, adiunkt w Katedrze
i Zakładzie Histologii. Zmarł 8 września
2018.

Prof. Zbigniew Rudy – profesor Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
UJ. Współtwórca kierunku informatyka
stosowana na Wydziale Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ oraz pełnomocnik dziekana ds. studiów niestacjonarnych
na tym kierunku. Przedstawiciel Instytutu
Fizyki UJ w European Physics Education
Network (2000–2003). Zmarł 12 września
2018.
Dr Edward Szneler – długoletni pracownik naukowy Wydziału Chemii UJ. Zmarł
13 września 2018.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ

IV EDYCJA KONFERENCJI NAUKOWEJ OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA –
MEDYCYNA, HUMANIZM, WOLONTARIAT
IV edycja konferencji naukowej Opieka paliatywna
i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat zatytułowana Mniej znana rola w systemie opieki zdrowotnej odbędzie się 30 października 2018 o godzinie
9 w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33
w Krakowie. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty
i jest skierowane do naukowców, ekspertów, praktyków, lekarzy, studentów, wolontariuszy, organizacji
społecznych i pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych opieką paliatywną i hospicyjną. Bezpłatnej rejestracji można dokonać przez formularz
zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.paliatywna.
uj.edu.pl/formularz
Podczas IV edycji konferencji zostaną omówione,
między innymi, następujące kwestie: postępowanie
w obrzękach w przebiegu zaawansowanych schorzeń, czy i jak odstawiać leki w ostatnim okresie życia, rola pielęgniarek w łagodzeniu dolegliwości u chorych w zaawansowanym stadium chorób z zastosowaniem
metod niefarmakologicznych, dotyk jako forma komunikacji i wsparcia w opiece paliatywnej, rehabilitacja oddechowa
w opiece paliatywnej oraz problemy etyczne w opiece nad pacjentem z SLA. Dodatkowo organizatorzy zapraszają na
Z
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E
warsztaty
dotyczące
Z
A
P
R komunikowania
O
S
Z
E się
N z ludźmi
I
E chorymi i ich rodzinami.
Uczestnictwo w wydarzeniu, organizowanym wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum i Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
w Krakowie, będzie
idei
I V etakże
d y c j a szansą
K o n f e rna
e n cupowszechnianie
ji
IV edycja Konferencji
i
włączenie
się
w
bezinteresowny
ruch
społeczny,
jakim
jest
opieka paliatywna i hospicyjna
opieka paliatywna i hospicyjna
wolontariat
hospicyjny.
Konferencja
Mniej
znana
rola
w
sysmedycyna /humanizm / wolontariat
medycyna /humanizm / wolontariat
temie opieki zdrowotnej wpisuje się w misję edukacyjną
uwrażliwiającą społeczeństwo, szczególnie studentów, na
„Mniej znana rola w systemie opieki zdrowotnej”
„Mniej znana
rola w systemie opieki zdrowotnej”
los ludzi chorych
i cierpiących.
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Rozwijanie kompetencji dydaktycznych
nauczycieli akademickich.
Wybrane praktyki
pod redakcją Iwony Maciejowskiej
i Anny Sajdak-Burskiej
Książka prezentuje wybrane dobre praktyki
w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczyciela akademickiego z nadzieją, że może ona posłużyć wszystkim tym,
którzy dbają o jakość kształcenia studentów
na uniwersytetach i w szkołach wyższych.
W licznych opisach procedur zapewnienia jakości kształcenia, w przyglądaniu się uniwersyteckiemu kształceniu z perspektywy pracodawcy (i jego oczekiwań) czy studenta oceniającego poziom zajęć ciągle
gdzieś umyka osoba nauczyciela akademickiego. A przecież to on i jego
praca ze studentami – czy to w laboratorium, bibliotece, czy też przy
seminaryjnym stole, praca upowszechniająca wyniki badań, wspierająca myślenie krytyczne studentów i rozbudzająca pasję do odkrywania
nowego stanowią sedno uniwersyteckiego kształcenia. Działalność dydaktyczna bywa równie wymagająca jak aktywność naukowa. Czasem
wiedza merytoryczna i metodologiczna nie wystarczą, by być przewodnikiem młodych ludzi po danym obszarze nauki, zwłaszcza młodzieży
coraz bardziej zróżnicowanej i wymagającej dydaktycznie. Warto zatem zadbać także o rozwój warsztatu dydaktycznego nauczyciela akademickiego, o rozwój jego kompetencji dydaktycznych, które pozostają w bezpośrednim związku z jakością uniwersyteckiego kształcenia.
[...] Artykuły zawarte w książce odnoszą się do wielu zróżnicowanych
aspektów doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli i doktorantów nie tylko w Polsce, lecz także na Ukrainie.
Ze wstępu
Stephen Mansfield
Tokio. Biografia
Wielka „pożoga Meireki”, której ofiarą padło
100 tysięcy mieszkańców, zapoczątkowana
przez nastoletniego cesarza era restauracji Meiji czy zawzięte bombardowania Amerykanów
podczas drugiej wojny światowej – to tylko kilka z wydarzeń, które ukształtowały dzisiejszą
stolicę Japonii.
Stephen Mansfield prowadzi czytelników przez
kluczowe momenty historii Tokio, snując opowieść o mieście, które wielokrotnie musiało powstać z popiołów. Książkę zaludniają przywołane z przeszłości barwne postacie mieszkańców:
aktorzy teatru kabuki, bezrobotni rōnini, kurtyzany, kupcy i samuraje.
To właśnie im przyszło mierzyć się z dziesiątkami katastrof naturalnych
i skutkami przemian społecznych. Autor ukazuje drogę, jaką przebyło
miasto od czasów wybranej przez boginię Benten wioski rybackiej do
pozycji jednej z największych metropolii współczesnego świata. Według
niego Tokio przypomina żywy organizm, zdolny do ciągłego wzrostu
i regeneracji, a dzieje jednego miasta są w istocie historią całego narodu.

Justyna Kusztal
Dobro dziecka w procesie resocjalizacji.
Aspekty pedagogiczne i prawne
Publikacja jest wnikliwą analizą kategorii dobra dziecka w pedagogice resocjalizacyjnej
w kontekstach pedagogicznym i prawnym.
Justyna Kusztal stawia w swojej pracy szereg pytań o znaczenie, jakie w koncepcjach
i praktyce resocjalizacyjnej przypisywane
jest dobru dziecka i zasadzie działania dla dobra dziecka. Zdaniem autorki tylko na gruncie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w jej obecnym stanie,
definiowanym w literaturze przedmiotu jako ciągłość i zmiana, jest
możliwe dokonanie analizy i rekonstrukcji znaczenia kategorii tak
niejednolitej, nasyconej wieloma zaszłościami, wyobrażeniami, mitami, jak dobro dziecka-wychowanka, bo to ona stanowi sens i umocowanie aksjologiczne działań nakierowanych na zmniejszanie obszarów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
Praca ma charakter interdyscyplinarny i składa się z trzech zasadniczych części. W części pierwszej autorka wyprowadza z literatury
pedagogicznej kategorię badawczą dobra dziecka, by w części drugiej pokazać, czy i jak funkcjonuje ona we współczesnej pedagogice
resocjalizacyjnej i naukach prawnych. W części trzeciej proponuje
i realizuje własną koncepcję badań empirycznych, których przedmiotem są znaczenie dobra dziecka i zasada działania dla dobra dziecka
w procesie resocjalizacji.
Ze wstępu
Cezary Zalewski
Istnienie zdegradowane.
Problem masochizmu
w polskiej literaturze nowoczesnej
Cezary Zalewski sięgnął po jedno z ważnych
zjawisk natury psychologicznej, badanych
przez filozofię i psychologię, a przedstawianych także w literaturze, obserwowanych
więc przez krytykę literacką i historię literatury. Badacz odwołuje się do trzech wybitnych humanistów (psychologa Reika, filozofa
Deleuze’a i antropologa Girarda), by wydobyć przemyślenia dotyczące koncepcji masochizmu. Autor w wybranych przez siebie tekstach
wykazuje wielorakość rozwiązań, łączącą się zresztą również z różnorodnością literacką. Analizy – zwłaszcza wybitnych pisarzy, takich
jak, na przykład, Schulz – są fascynujące, ukazują i uwydatniają
te właśnie tematy, zgodnie z zamierzeniami nie zmierzając do
całościowych monografii ani do psychoanalizy autorów. Całość jest
napisana przejrzyście, niekiedy – pasjonująco. W pracy zarysowuje
się wyraźna postawa badawcza, wnikliwa, nieufna wobec łatwych
uogólnień, uparta w konfrontowaniu drobiazgowo zestawianych
szczegółów, w dochodzeniu do nowej syntezy/hipotezy. Chodzi tu
o rozumienie tekstów, o zbliżanie się do rozumienia świata.
Z recenzji Stanisława Jaworskiego
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Maciej J. Grodzicki
Konwergencja w warunkach integracji
gospodarczej.
Grupa Wyszehradzka
w globalnych łańcuchach wartości
Niniejszą publikację wyróżnia dobre wyważenie teoretycznej podbudowy, trafnie dobranej
metodologii badań i wnikliwej analizy. Dzięki
temu czytelnik otrzymuje spójne i zarazem pogłębione spojrzenie na problem konkurencyjności gospodarek krajów Europy Środkowej.
Lektura książki pozwala dobrze zrozumieć, na czym polegają względne przewagi tych gospodarek w światowej rywalizacji, ale też w czym
tkwią ich strukturalne słabości, które – jeśli nie zostaną przezwyciężone – z czasem spowodują zepchnięcie tych krajów na peryferia gospodarcze.
Jerzy Hausner
Anna Maria Wasyl
Alcestis barcelońska oraz centon Alcesta.
Późnoantyczne spojrzenie
na mit i gatunek
Alcestis barcelońską oraz centon Alcesta można bez przesady uznać za najważniejsze przykłady wykorzystania mitu o Alcestis w literaturze łacińskiej, przynajmniej jeśli ograniczymy
się do tekstów zachowanych do naszych czasów, a nie tych znanych nam jedynie z niewielkich fragmentów lub poświadczeń u innych
autorów. Są to zarazem – jeśli weźmiemy pod uwagę czas powstania –
poematy obrazujące sposób czytania tego mitu u schyłku antyku,
w okresie już naznaczonym kulturą chrześcijańską, jakkolwiek, co nie
mniej intrygujące, żaden z nich nie oferuje nam stricte chrześcijańskiej
reinterpretacji historii Alcestis i Admeta.
Te dwa niewielkich rozmiarów utwory w znakomity sposób egzemplifikują również cechy, które można uznać za typowe dla poetyki i estetyki literackiej późnego antyku. Chodzi tu właśnie o kwestie kompozycyjne, o właściwości estetycznoliterackie, o warstwę intertekstualną,
ową grę z tradycją, pełną finezji, uczoności i tego, co często w studiach
literaturoznawczych określane jest jako swoista „samoświadomość poetologiczna”. Jeśli dodamy jeszcze fakt, że być może przynajmniej jeden z tych utworów wprowadza nas w świat antycznej literatury kobiecej (zresztą, ze względu na sam temat, przynależą tu w jakimś stopniu
oba), chyba nie trzeba już dalej przekonywać, że zasługują na większą
niż dotąd atencję z naszej strony.
Z wprowadzenia
Max Stirner – wokół indywiduum
red. Karolina Feć
Czy filozofia może być sensacyjna? Może.
Max Stirner – niegdyś obrazoburczy, a dziś już
tylko kontrowersyjny – wywołał niemałą sensację, publikując w 1844 roku swój egoistyczny manifest Jedyny i jego własność. Uważano
go za ojca anarchizmu, prekursora nietzscheanizmu, egzystencjalizmu, psychoanalizy, feminizmu indywidualistycznego, demokracji
liberalnej, poststrukturalizmu, a także satanizmu i faszyzmu. Jak to możliwe, by autorowi jednej książki nadano tak
różne, przeciwstawne nieraz, miana? Czytany zazwyczaj pobieżnie lub
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znany z drugiej ręki, wciąż pozostaje na marginesie rozważań filozoficznych. Jaki sens ma przypominanie tego autora w XXI wieku?
Max Stirner – wokół indywiduum to pierwsza w Polsce praca zbiorowa
poświęcona jego myśli. Aktualność tejże widać choćby w niemożliwym
do usunięcia napięciu między jednostką a tym, co ogólne. Monografia,
poza prezentacją kluczowych wątków Jedynego... i gruntowną analizą
jego związków z filozofią Nietzschego, wprowadza kilka nowych polemik oraz kontekstów. Stirner okazuje się patronem coachingu, nomadą
intelektualnym, wrogiem judaizmu, arystotelesowskim człowiekiem
najwyższej próby, filozofem w stylu gonzo bądź zabawnym muppetem.
Czy myśl Stirnera jest niebezpieczna? I tak, i nie. Tak, jeśli przyjąć bezkrytycznie i wręcz naiwnie jego opis relacji międzyludzkich, lecz Stirner nie kształtuje czytelnika bezkrytycznego. Uczy podejrzliwości, intelektualnej samodzielności i autokrytyki. Dlatego jego filozofia może
służyć jako szczepionka przeciwko wszelkim systemom politycznym
i religijnym, zmartwychwstającym metanarracjom oraz ideologiom,
które kryją w sobie zalążki fanatyzmu.
Katarzyna Zielińska
W walce o hegemonię?
Religia w polskiej sferze publicznej
na przykładzie debat sejmowych
Pytanie o obecność religii w sferze publicznej
współczesnych społeczeństw liberalnej demokracji od kilku dekad stanowi ważny wątek
debat filozoficznych oraz badań społecznych.
Dyskusje na ten temat mają też lokalny wymiar – spory o akceptowalne miejsce i funkcje
religii w polskim życiu publicznym pozostają
nieodłącznym elementem politycznych oraz akademickich dyskusji
na temat postkomunistycznej rzeczywistości naszego kraju. Książka
przybliża zawiłości tego sporu. Autorka wykorzystuje teorię dyskursu
Chantal Mouffe i Ernesta Laclaua do analizy plenarnych debat sejmowych z lat 2002–2015. Pokazuje, że sposób artykułowania znaczenia,
funkcji i miejsca religii w Sejmie jest de facto przejawem hegemonicznych walk o skonstruowanie dominującej, uznawanej za oczywistość
i wykluczającej inne ujęcia, wizji współczesnego polskiego państwa,
narodu oraz demokracji.
Arkadiusz Sobczyk
Podmiotowość pracy i towarowość usług.
Analiza prawna
Książka jest pierwszą w literaturze polskiego
prawa pracy próbą prawniczej monograficznej
analizy promowanej przez Międzynarodową
Organizację Pracy oraz społeczną naukę Kościoła tezy, że praca nie jest towarem. Przełożenie powyższych poglądów na prawo prowadzi do wniosku, że praca zarobkowa może być
wykonywana wyłącznie w formie zatrudnienia
pracowniczego lub samozatrudnienia. Tym samym nie istnieje zatrudnienie na podstawie tak zwanych umów prawa cywilnego. Odmienna
wykładnia stosowana w prawie polskim, jak również niektóre z przepisów dopuszczających tak zwane zatrudnienie cywilne naruszają prawa
człowieka. Źródłem tej wykładni jest brak rozróżnienia między pracą
a świadczeniem usług.

Marcin Laberschek
Symboliczne stanowienie władzy
w organizacjach
Jeszcze 15 lat temu dyskusja o stanowieniu
władzy w organizacji nie miała w Polsce zbyt
wielkiego sensu. Dyktat funkcjonalistyczny
był tak silny, że docierały do nas zaledwie
forpoczty nowych trendów i paradygmatów
w naukach o zarządzaniu. W ostatnich latach
pojawił się jednak i zadomowił w tych naukach interpretatywizm, a teraz nadszedł czas
także na postmodernizm. Wielogłos paradygmatyczny stał się faktem,
choć, oczywiście, nadal dominuje podejście funkcjonalistyczne. Dlatego tym bardziej trzeba docenić pracę, która powstała w nurcie dopiero
się w Polsce rodzącym, jak również tematykę, którą autor podejmuje.
Każdy dyrektor, który poważnie podchodzi do swoich zadań, powinien przeczytać ten tekst, pomyśleć nad badaniami autora. To cudowne
lustro dla każdego kierującego, zostawiające przestrzeń do refleksji.
Uważam, że przeprowadzone przez autora badania są niezwykle ciekawe i inspirujące.
Z recenzji Ewy Bogacz-Wojtanowskiej
Barbara Czarnecka
Kobiety w lagrze.
Zapis doświadczenia
Tadeusz Borowski nie był kobietą i nie wyraził
kobiecego doświadczenia obozu koncentracyjnego – to stwierdzenie nie ma już znamion
prowokacji. Nie ulega dzisiaj wątpliwości, że
kobiece narracje lagrowe różnią się od męskich, a ponieważ wymagają do pewnego stopnia odmiennej, nie zaś „uniwersalnej” optyki
interpretacji, wciąż stanowią niedoważony
albo wyparty przedmiot badań.
Z jednej strony, spośród wielu kobiecych doświadczeń niejako automatycznie na pierwszy plan wysuwają się te, które w zrozumiały dla każdego sposób łączą się ze sferą kobiecej psychobiologii (menstruacja,
ciąża i poród, macierzyństwo, golenie włosów, przymusowa nagość),
z drugiej jednak – ich interpretacyjna otwartość związana jest z ryzykiem ułatwionych wyjaśnień i wskazywania przykładów oczywistych,
od dawna będących w czytelniczym obiegu.
Ze wstępu

WYDAWNICTWO C.H. BECK
Reinhold Zippelius, Thomas Würtenberger
Deutsches Staatsrecht
Klasyk. Po prostu klasyk. Ale czy można o dziele,
które zostało wydane po raz 33., powiedzieć coś
innego? Niesłabnące powodzenie wśród czytelników pracy Reinholda Zippeliusa i Thomasa Würtenbergera Deutsches Staatsrecht jest tym bardziej
godne uwagi, że na niemieckim rynku wydawniczym nie brakuje w zakresie prawa ustrojowego
państwa opracowań, które z powodzeniem konkurują z recenzowaną monografią. Dokumentują
to zresztą najlepiej liczby ich kolejnych, za każdym razem aktualizowanych, wydań, które w Polsce muszą przyprawić o zawrót głowy każdego parającego się uprawianiem nauki: Christoph Degenhart, Staatsrecht (33 wydania) lub Jörn Ipsen, Staatsrecht

(30 wydań). W tym zestawieniu 10 wydań Staatsrecht autorstwa Christopha Gröpla nie robi zatem (być może) wrażenia, ale tylko tak długo,
jak długo nie wiemy, że pierwsze wydanie nosi jako datę opublikowania rok 2008. Stąd trudno nie podzielić się zaraz na wstępie i taką
jeszcze uwagą, że zajmujące nas tutaj zagadnienia ustrojowe państwa,
aczkolwiek urozmaicone i ważne, omawiano już tak często, tak umiejętnie i z takim powodzeniem, że doprawdy trudno dzisiejszemu badaczowi ująć je w sposób dotąd niepraktykowany, odkrywczy czy bodaj
choć w części porządkujący rzeczoną materię na nowo.
Tymczasem jest to właśnie przypadek monografii Deutsches Staatsrecht
autorstwa Zippeliusa i Würtenbergera. W przeciwieństwie bowiem do
innych, autorzy ci mieszczą całość problematyki prawa ustrojowego
Niemiec w jednym opracowaniu. Inaczej mówiąc, nie rozdzielają materii ustrojowej na dwie, wprawdzie pozostające w związku przyczynowo-skutkowym, ale jednak różne, dziedziny: praw podstawowych
i organizacji ustrojowej państwa. To połączenie w jednym ma tę zaletę, że pozwala czytelnikowi od razu dostrzec jedno z najważniejszych
rozstrzygnięć ustrojowych, jakie podjęto u progu powstania Republiki
Federalnej Niemiec: że punktem odniesienia dla ustrojodawcy nie jest
(więcej) państwo, ale jednostka, każda osoba ludzka po prostu. Stąd
w pierwszym artykule konstytucji niemieckiej nie czytamy bynajmniej
o tym, jakie państwo tworzą Niemcy bądź do kogo należy władza, ale
że godność człowieka jest nienaruszalna. Ten aspekt bardzo wyraźnie
podkreślają (i dobrze) Zippelius i Würtenberger. Nigdy bowiem dość
powtarzania, że najlepiej nawet urządzone państwo nie może na dłuższą metę sprawnie funkcjonować, gdy szwankuje w nim uznanie za
fundament jego działania podmiotowej roli swoich obywateli.
Jeśli prawa podstawowe uznać za ustrojowy probierz politycznego
myślenia w powojennych Niemczech, to taką wartość w ustrojowym
wymiarze funkcjonalnym można bezspornie przypisać misternie zbudowanej zasadzie demokratycznego państwa prawa o charakterze federalnym i socjalnym (art. 20 konstytucji). Trudno zatem nie pochwalić,
że dzięki dokonanemu przez Zippeliusa i Würtenbergera wyłożeniu
poszczególnych elementów składowych tej fundamentalnej dla ustroju
państwa zasady można nie tylko łatwiej zrozumieć, dlaczego pomimo
60 nowelizacji niemieckiej konstytucji jest ona, od blisko 70 lat, nadal
obowiązującym aktem prawnym, ale i dlaczego wiele jej rozwiązań
uchodzi w świecie za wzorcowe. Mimo to autorzy Deutsches Staatsrecht nie wpadają z tego powodu w zachwyt, a ich opracowanie nie
staje się przez to laurką. Tego w tej pracy nie ma. Jest natomiast chęć
sprostania wyjaśnieniu wszelkich zawiłości konstytucyjnych, których –
czego zresztą Zippelius i Würtenberger nie ukrywają – nie brakuje. Stąd
tak rzucająca się w oczy gruntowna kwerenda źródłowa przeprowadzona przez tych autorów, jak i staranna analiza zgromadzonych (kontr)
argumentów. Są one mocną stroną recenzowanego dzieła, podobnie jak
jego klarowna konstrukcja, czytelna narracja, jasność stylu i elegancja
języka wywodu.
To wszystko świeci. Z polskiego punktu widzenia jest powinnością
recenzenta wytknąć jednak, że polska Konstytucja 3 maja 1791 była
pierwszą spisaną na kontynencie europejskim, a nie drugą po francuskiej (s. 3). Ta bowiem została uchwalona dopiero 3 września tego
samego roku, a więc dokładnie w cztery miesiące po uchwaleniu polskiej ustawy rządowej. Jeśli jednak zważyć, że w wielu opracowaniach
niemieckich nie ma nawet wzmianki o polskiej konstytucji trzeciomajowej, to wprawdzie z żalem, ale mimo to z pewną dozą pobłażliwości
wypada przyjąć rzeczone potknięcie i potraktować je w kategoriach
zadatku na rzecz sprostowania w kolejnych wydaniach recenzowanego
dzieła.
Jan W. Tkaczyński
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Andrzej Romanowski
Wschodnim pograniczem
literatury polskiej.
Od średniowiecza do oświecenia
Chciałem [...] ukazać zjawiska w polskim opisie
historycznoliterackim słabo obecne – rozgrywające się od XV do początku XIX wieku na ruskich, bądź rusko-litewskich, terenach Korony
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (w końcowym okresie będących już
pod zaborami), a przez to wchodzące w mniej
lub bardziej bliskie interferencje z piśmiennictwem ruskim (znacznie
rzadziej – z tworzącym się dopiero piśmiennictwem litewskim). Zjawiska takie dotyczyły jednak nie tylko literatur określanych dziś jako
ukraińska i białoruska (na innych prawach – litewska), ale czasem też
rosyjska, wyjątkowo – nawet rumuńska.
[...] Przedstawiając sytuację językową Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Janusz Tazbir zauważał: Ludzie nieposługujący się na co dzień
językiem polskim stanowili nie mniejszość, lecz większość mieszkańców
szlacheckiego państwa (w XVII stuleciu około 60 procent, u schyłku następnego wieku 50–55 procent). Jaki więc charakter miałaby taka literacka wspólnota? Co ją wyróżniało? Jakich narzędzi trzeba użyć, by ją
opisać? I jak rozgraniczyć to, co wspólne, od tego, co odrębne?
[...]
Może więc dorobek piśmienniczy polsko-ruski (polsko-litewski) powinien być określany mianem bardziej nadrzędnym, bardziej neutralnym niż „polski”? Wszak termin „polski” trzeba zawsze rozumieć
„dwupłaszczyznowo”: jako „polski” w sensie etnicznym oraz... Właśnie: jakiego słowa należałoby w takim przypadku użyć?
Tożsamość dzisiejszych Ukraińców, Białorusinów i Litwinów wywodzi się z tamtejszego chłopstwa. Czy to więc dlatego, czy raczej
mimo to Ukraińcy, Białorusini i Litwini są na ogół bardziej niż Polacy skłonni do używania terminu „Rzeczpospolita”? W ich pojęciu
ma ten termin znaczenie neutralne, odcinające się od jednoznacznych
polskich konotacji. W języku polskim trudno wyobrazić sobie termin
„rzeczpospolitny”, jednak w języku ukraińskim termin „riczpospolitskij” uzyskał już prawo obywatelstwa. W książce terminu tego
rodzaju nie proponuję – na jego przyjęcie nie byłoby raczej szans.
Proponuję jednak coś podobnego: zmianę, a przynajmniej modyfikację, punktu widzenia, odejście od ujęć polonocentrycznych. Upominając się o kulturową i literacką wspólnotę polsko-ruską, chciałbym
uwzględnić zarówno tradycję ruską w utworach polskich, jak i tradycję polską w utworach ruskich. Utworach ruskich pisanych po polsku
oraz utworach ruskich pisanych po rusku, bo oba języki – choć posługujące się różnymi alfabetami – były czasem do siebie bliźniaczo
podobne. Zresztą, do polszczyzny upodabniał się wtedy także język
litewski. Upominając się o wspólnotę, chcę więc „odwojować” pewien, na ogół lekceważony bądź pomijany przez polonistów, obszar
literatury. I to nie tylko literatury w języku polskim, lecz literatury
w języku ruskim, bo nie przestawała być ona częścią tej samej kultury
literackiej.
[...]
Ten kontekst wschodni, ruski, nie tylko nie był w Polsce marginalny,
ale stanowił o jej istocie. Po pierwsze, dlatego, że trwał wyjątkowo
długo. Zaczął się wszak w połowie XIV wieku, w rezultacie zajęcia
Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego, skończył – w połowie XX
wieku, w momencie utraty Lwowa. A nic lepiej nie obrazuje 600-letniego związku polsko-ruskiego (czy raczej polsko-ruskiej symbiozy)
niż ten właśnie fakt, że w polskim organizmie państwowym Lwów
przeżył dłużej (od roku 1349) niż Warszawa (od roku 1526). Przy tym
zaś doświadczenie Wschodu nie odeszło w przeszłość razem z rozbiorami. Na ziemiach zajętych przez zaborców istniało ono nadal –
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zarówno w Cesarstwie Austrii, jak i w Cesarstwie Rosji. W dalszym
więc ciągu literatura polska powstawała w bezpośrednim sąsiedztwie
odmiennych języków i wiar, alfabetów i kultur. Ten stan rzeczy skończył się w roku 1945, ale i wtedy nie był to koniec definitywny. Relikty dawnej wspólnoty umierały wiele lat później, czasem nawet na
początku obecnego stulecia, na naszych oczach.
Kontekst ruski – po drugie – nie był marginalny dlatego, że wspólnota trwała na terytorium wyjątkowo rozległym: obszar Rusi podległej
królowi Polski znacznie przekraczał terytorium historycznych dzielnic Piastowskich, terytorium – dziś byśmy rzekli – Polski rdzennej.
W czasach Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Andegaweńskiej Ruś
w obrębie Korony zaczynała się bowiem od Rzeszowa i Krosna,
a dochodziła do Kamieńca Podolskiego. Na Litwie (lub w Koronie
po roku 1569) zaczynała się zaś od Podlasia, a dochodziła do okolic
dzisiejszego Charkowa. To na tym właśnie olbrzymim terenie (całość
dzisiejszej Białorusi i przytłaczająca większość dzisiejszej Ukrainy,
a przez jakiś czas nawet skrawek dzisiejszej Rosji) dochodziło w czasach staropolskich do zderzenia kultur.
Zderzenie to, rozgrywające się w czasie tak długim i w przestrzeni tak
rozległej, było zjawiskiem w Europie wyjątkowym. Tylko częściowo
mogą z nim konkurować podobne doświadczenia Królestwa Węgier
czy Republiki Wenecji.
Przekonanie o łacińskich korzeniach kultury polskiej jest jednym
z najmocniej utrwalonych dziś składników poczucia tożsamości narodowej Polaków. Pogląd ten, choć znacznie uproszczony, jest w dużym
stopniu uzasadniony. [...] Takiej stereotypowej wizji naszej przeszłości nie burzy nawet, skądinąd powszechna, pamięć o Polsce Jagiellonów, jej mocarstwowym znaczeniu w XV–XVI wieku i rozległych granicach sięgających daleko na wschód. Znacznie trudniej oswoić się
jednak z myślą, że udział tego prawosławnego Wschodu w tworzeniu
naszej dawnej kultury mógł być już nie tylko marginalny – pisze Jan
Stradomski.
Ze wstępu

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Józef Stanisław Dunin
Migawki z mojego życia
Nasze pokolenie przeszło właściwie kilka
epok. Przyznaję się, że kiedy sam czytam to,
co napisałem i przeżyłem, poprawiając, niestety, liczne błędy, czasem nawet zniekształcające treść, wydają mi się niektóre wydarzenia
czy własne przeżycia jak z bajki, a dla tych,
którzy urodzili się po drugiej wojnie światowej, dziwnym się może wydać, że to, co opisywałem, przeżywali jeszcze ich ojcowie.
Witold Władysław Rajkowski.
Podróżnik i orientalista
pod redakcją Antoniego Przemysława
Kosowskiego
W prezentowanej publikacji przytacza się
głównie relacje Rajkowskiego z odbytych
podróży po Egipcie, Libii, Syrii, Libanie,
Transjordanii oraz Iraku. Zakres tematyczny
tekstów jest szeroki. Wzbogacone są o liczne
fotografie, które w większości nie były nigdy
publikowane, wykonane przez orientalistę,
a pozyskane z prywatnych zbiorów Rajkowskiego.
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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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Barokowa, paradna brama
wejściowa do Collegium Maius
od strony ul. św. Anny
Fot. Anna Wojnar

Kamienna płyta z herbem Sulima
biskupa Erazma Ciołka;
dziedziniec Collegium Maius
Fot. Anna Wojnar

n r

2 0 2

2 0 1 8

p a z d z i e r n i k

2 0 1 8

n r 2 0 2

