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OD REDAKCJI
11 listopada 2018 Polacy świętują stulecie odzyskania niepodległości, wywalczonej po 123 latach zaborów.
Uroczystości jubileuszowe, w które aktywnie włącza się
też Uniwersytet Jagielloński, są okazją nie tylko do świętowania i radości, ale także do refleksji nad przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością naszego kraju, jak również
do zadumy nad tymi, którzy za wolność naszej Ojczyzny
poświęcili życie. – Wspominając bohaterów tamtych dni,
społeczność akademicka UJ pochyla głowy przed upamiętniającą ich czyny tablicą znajdującą się w Collegium
Novum oraz przy Dębie Wolności – akcentował rektor UJ
prof. Wojciech Nowak 1 października 2018 w Auditorium
Maximum, inaugurując 655. rok akademicki najstarszej
polskiej uczelni.
6 listopada 2018 chwilę refleksji poświęcamy także
uczonym aresztowanym podczas słynnej Sonderaktion
Krakau, w związku z przypadającą tego dnia 79. rocznicą dramatycznych wydarzeń, kiedy to niemieccy okupanci
podstępnie aresztowali 183 osoby, które 6 listopada 1939
przybyły na wykład SS-Sturmbannführera Bruno Müllera
do Collegium Novum bądź przebywały w pobliżu uniwersyteckiego gmachu znajdującego się przy ul. Gołębiej 24.
Wśród uwięzionych byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni Krakowa. Społeczność
akademicka Krakowa oddaje hołd ofiarom tego brutalnego zamachu na polską inteligencję, składając wiązanki
kwiatów przed pamiątkową tablicą przy ul. Wrocławskiej
82, przy Dębie Wolności, a także przed pamiątkowymi
tablicami w Collegium Novum. 6 listopada 2018 w auli
tego gmachu zorganizowana zostanie główna część uroczystości, której szczególnymi akcentami będą wystąpienia rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka oraz przewodniczącego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ
prof. Jana Wiktora Tkaczyńskiego, a także Apel Pamięci
oraz wystąpienie prorektor UJ ds. rozwoju prof. Doroty
Malec, poświęcone historii Dębu Wolności.
Tego dnia pojawią się kwiaty i zapłoną znicze na grobach profesorów szkół wyższych Krakowa pochowanych
na cmentarzu Rakowickim i cmentarzu na Salwatorze.
W bieżącym wydaniu „Alma Mater”, przypominając
wydarzenia związane z Sonderaktion Krakau, kierujemy
uwagę na losy krakowskich uczonych zmarłych w obozie
koncentracyjnym w Sachsenhausen. A w ramach Akademickiego Dnia Pamięci wspominamy wszystkich, którzy na
zawsze odeszli z naszej uniwersyteckiej społeczności...
Rita Pagacz-Moczarska
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adchodzący czas będzie z pewnością wyjątkowy – dla naszej Almae
Matris i innych polskich uczelni z uwagi
na fakt, że dziś wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, a dla kraju z uwagi na
trwające obchody stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości – mówił
rektor UJ prof. Wojciech Nowak 1 października 2018 w Auditorium Maximum,
inaugurując 655. rok akademicki na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Zgodnie z tradycją uroczystość,
zorganizowaną w gmachu przy ul.
Krupniczej 33, poprzedziła msza święta odprawiona w kolegiacie św. Anny
przez metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Po
jej zakończeniu wielobarwny orszak
przedstawicieli władz Uczelni oraz
profesorów reprezentujących wszystkie
wydziały Uniwersytetu skierował się
do Collegium Maius – najstarszego
budynku uniwersyteckiego, by stamtąd,
ulicą św. Anny, Plantami, a następnie ulicami Piłsudskiego i Wenecja, przejść do
Auditorium Maximum.
W inauguracji roku akademickiego na
najstarszej polskiej uczelni uczestniczyli:

Nowy rok akademicki uroczyście otworzył rektor UJ
prof. Wojciech Nowak

sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński,
wojewoda małopolski Piotr Ćwik, zastępca prezydenta Krakowa ds. inwestycji
i infrastruktury Tadeusz Trzmiel, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa

Małopolskiego Kazimierz Barczyk,
przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider, a także posłowie
na Sejm i senatorowie RP, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, reprezentanci różnych ośrodków naukowych
z kraju i zagranicy. Nie zabrakło także
przewodniczącego Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów prof. Kazimierza
Furtaka, prezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie prof. Andrzeja
Jajszczyka, prezesa Polskiej Akademii
Umiejętności prof. Jana Ostrowskiego, sekretarza generalnego Polskiej
Akademii Umiejętności prof. Szczepana Bilińskiego. W wydarzeniu wzięli
udział również rektorzy szkół wyższych
Krakowa i Małopolski, reprezentanci
świata kultury i duchowieństwa, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości,
dowódcy jednostek Wojska Polskiego,
Policji, Straży Miejskiej. Uczestnikami
uroczystości byli też rektorzy UJ poprzednich kadencji: prof.prof. Franciszek
Ziejka i Karol Musioł, członkowie Senatu
UJ, prorektorzy, dziekani, doktoranci,
studenci, pracownicy administracji oraz
liczna grupa darczyńców i przyjaciół
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Ulica św. Anny, na pierwszym planie w orszaku rektorzy poprzednich kadencji
prof.prof. Franciszek Ziejka oraz Karol Musioł, za nimi obecne władze UJ:
prorektorzy: prof.prof. Dorota Malec, Armen Edigarian, Tomasz Grodzicki,
Stanisław Kistryn oraz Jacek Popiel, pochód zamyka rektor prof. Wojciech Nowak

Adam Koprowski

Uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego na UJ
poprzedziła msza święta w kolegiacie św. Anny,
którą odprawił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski

Przed kolegiatą św. Anny. W żółtych togach reprezentanci Wydziału Chemii UJ

Anna Wojnar

Profesorowie UJ w uroczystym pochodzie inauguracyjnym na ulicy św. Anny
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Na pierwszym planie profesorowie Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ, za nimi profesorowie Wydział Polonistyki UJ

Adam Koprowski

Po złożeniu kwiatów przed Dębem Wolności przy Collegium Novum orszak udał się do Auditorum Maximum

Przedstawiciele Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
i Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz prorektorzy; od lewej prof.prof.: Jacek Popiel, Stanisław Kistryn, Armen Edigarian, Dorota Malec, Tomasz Grodzicki;
Auditorium Maximum, 1 października 2018

Fot. Anna Wojnar

TO BĘDZIE TRUDNY ROK
– Rozpoczynający się dziś rok akademicki 2018/2019 to dla wszystkich
środowisk akademickich w kraju przede
wszystkim czas wdrażania nowego systemu
szkolnictwa wyższego w Polsce – mówił
rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Przypomniał, że dyskusje nad kształtem nowej
ustawy, zwanej także Ustawą 2.0 lub
konstytucją dla nauki, trwały ponad dwa

lata, a projekt dokumentu, opracowany
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, od chwili pierwszego publicznego zaprezentowania go przez ministra
Jarosława Gowina podczas Narodowego
Kongresu Nauki we wrześniu 2017 roku
w Krakowie do momentu podpisania przez
prezydenta RP 1 sierpnia 2018 uległ licznym przeobrażeniom.
– Dziś, po uchwaleniu nowej ustawy,
wszyscy zadajemy sobie pytanie: czy

w obecnym kształcie spełnia ona nasze
oczekiwania? W tej sprawie głosy polskiego środowiska akademickiego są wciąż
podzielone. Nadal uważam, że dzięki wielu
zapisom ustawa ma szansę znacząco wspomóc funkcjonowanie – a w szczególności
rozwój – szkół wyższych, przykładowo
w takich aspektach jak nowy statut, powstanie szkół doktorskich, ewaluacja
dyscyplin w ramach uczelni, finansowanie
poprzez subwencje czy powołanie Rady

W pierwszym rzędzie od prawej: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński, zastępca
prezydenta Krakowa Tadeusz Trzmiel, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz
Barczyk, przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, przewodniczący Centralnej Komisji ds.
ALMA
nr 203prof. Andrzej Jajszczyk, prezes
7 PAU
Stopni i Tytułów prof. Kazimierz Furtak, prezes oddziału
PANMATER
w Krakowie
prof. Jan Ostrowski, wiceprezes PAU prof. Andrzej Mączyński, sekretarz generalny PAU prof. Szczepan Biliński,
prof. Barbara Bilińska oraz dr Marcin Liana

Fot. Anna Wojnar

mickich Szkół Polskich, będą przez
nas zgłaszane do nowelizacji w trybie
pilnym – naruszają bowiem autonomię
uczelni w niezwykle ważnym aspekcie,
a mianowicie polityki kadrowej – zaznaczył. Rektor zwrócił też uwagę, że
środowisko z ogromnym niepokojem
przyjęło fakt, że początkowo planowana wysokość środków finansowych
przeznaczonych na naukę i szkolnictwo
wyższe uległa znaczącej redukcji. – Po
raz kolejny przypominam: jeśli nie nastąpi wzrost finansowania uczelni, to
nawet najdoskonalsza merytorycznie
ustawa nie zapewni wysokiej jakości
badań naukowych i kształcenia – apeSekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
lował rektor. Mówiąc o zadaniach,
Piotr Dardziński
jakie czekają Uniwersytet Jagielloński
Uczelni o funkcjach doradczo-nadzorw
bieżącym
roku akademickim, dodał,
czych. Te zapisy wzmacniają autonomię
że
w
najbliższym
czasie jednym z najszkół wyższych – mówił rektor Wojciech
ważniejszych
jest
opracowanie
nowego
Nowak, podkreślając jednak, że w ustawie
statutu,
który
określi
ustrój,
organizację
są również zapisy budzące zdecydowany
sprzeciw środowiska. Wśród nich wymie- i zasady finansowania Uczelni. – Chciałnił, między innymi, zapis dotyczący doży- bym, aby cała społeczność akademicka
wotniego zatrudniania sędziów Trybunału włączyła się czynnie w jego opracowanie.
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Mamy plan przedłożenia go – po przygoNaczelnego Sądu Administracyjnego oraz towaniu wstępnego projektu, nad którym
zatrudniania z urzędu nowo mianowa- już pracują specjalnie powołane zespoły
nych profesorów. – Te klauzule, zgodnie tematyczne – do szerokiej dyskusji. Analizy
z decyzją Konferencji Rektorów Akade- i eksplikacje będą się odbywać na wielu
W inauguracji 655. roku
najstarszej polskiej uczelni
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
16 wydziałów UJ
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forach i w różnorodnych gremiach, również podczas spotkań otwartych wspólnoty
uczelnianej. To będzie wielki, wspólnie
podjęty wysiłek akademickiej społeczności
Uniwersytetu: studentów, doktorantów,
nauczycieli akademickich, pracowników
administracji i związków zawodowych.
Ufam w Państwa zaangażowanie i liczę
na współpracę.
Mówiąc o działalności Uczelni na
arenie międzynarodowej, rektor zwrócił
uwagę, że równolegle uczestniczy ona
w przygotowaniu i realizacji projektu
utworzenia Uniwersytetów Europejskich.
W ramach tego przedsięwzięcia już w roku
2019 Unia Europejska ogłosi konkurs na
utworzenie pięciu lub sześciu uniwersytetów, które poprzez, między innymi,
wspólne badania naukowe, kształcenie,
innowacyjność i sposób zarządzania połączą inne uczelnie, integrując nie tylko
wewnętrznie, ale także ponadnarodowo
naukowców, studentów i pracowników
administracji. Rektor podkreślił też, że
Uniwersytet Jagielloński należy już do
sieci UNA EUROPA, a także do sieci The
Guild of European Research-Intensive
Universities, a nasza obecność w europejskiej przestrzeni badawczej staje się coraz
bardziej widoczna i znacząca, między

Anna Wojnar

wał rektor, otwierając 655.
rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Quod felix, faustum, fortunatumque sit! Oby wypadło dobrze, szczęśliwie
i pomyślnie!
SYMBOLICZNY MOMENT
Następnie głos zabrał
sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
wyższego Piotr Dardziński.
W imieniu ministra nauki
i szkolnictwa wyższego Ja- Z przodu, od prawej: rektorzy poprzednich kadencji prof. Karol Musioł
rosława Gowina podzię- oraz prof. Franciszek Ziejka. Za nimi dziekani wydziałów UJ; pierwszy
kował całej społeczności z lewej prodziekan UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki
akademickiej UJ za pełnienie roli lidera pracowity rok. Na uczelniach pojawią się
nowe statuty, naukowcy przypiszą się do
w przygotowaniu konstytucji dla nauki.
– Ta ustawa była pisana w duchu nowych dyscyplin, powstaną nowe regudialogu i tak też będzie wprowadzana – laminy studiów, zaczną kształtować się
powiedział, podkreślając, że prace nad nowe szkoły doktorskie. Nawiązując do
udoskonalaniem tego dokumentu są nadal słów rektora UJ dotyczących konieczności
prowadzone. – Jesteśmy otwarci na wszyst- zwiększenia nakładów na naukę i szkolkie zgłaszane propozycje wskazujące na nictwo wyższe, zaznaczył, że MNiSW
rozwiązania, które przyniosłyby jeszcze ma tego świadomość. Zapowiedział, że od
lepsze wyniki, jeszcze większe korzyści 1 stycznia 2019 zostaną podniesione
dla środowiska akademickiego – mówił o 7 procent pensje pracowników naukoPiotr Dardziński. – To rzeczywiście będzie wych, które w kolejnych trzech latach będą
Adam Koprowski

innymi poprzez fakt przyznania naszym
naukowcom w 2018 roku dwóch grantów
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
(ERC).
W dalszej części swojego wystąpienia
rektor Wojciech Nowak poinformował
o tym, co dzieje się na polu inwestycyjnym
Uczelni, podkreślając, że zarówno budowa
nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, jak i dalsza rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu
przebiegają planowo. Zgodnie z planem
prowadzone są również remonty: w budynku przy ul. Reymonta, w którym dawniej mieściła się siedziba Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej,
przy ul. Ingardena w związku adaptacją
pomieszczeń dawnej siedziby Wydziału
Chemii, jak również przy ul. Oleandry,
gdzie trwa remont budynku po Instytucie
Nauk Geologicznych, w którym nową
siedzibę znajdzie Instytut Konfucjusza.
– Rozpoczynający się dziś nowy rok
akademicki będzie ogromnie trudny.
Mam jednak pewność, że nie pogrążymy
się w jałowych sporach, niepotrzebnych
konfliktach i niekończących się dyskusjach.
Wierzę, że wizjonerski obraz uniwersytetu
zwycięży – uniwersytetu europejskiego
w XXI wieku, w środku Europy – akcento-

Wśród zgromadzonych gości, oprócz pracowników
naukowych i administracyjnych UJ, byli także
ALMA MATER świata
nr 203kultury, przedstawiciele korpusu
reprezentanci
9
dyplomatycznego oraz przyjaciele UJ

– To symboliczny moment.
Siła polskiego państwa ma
swe źródło w pracy i sercu
polskich naukowców, bo to
oni kształcą polskie elity. [...]
Życzę Państwu, aby wszyscy potrafili sprostać wyzwaniom naszych czasów –
podkreślił na zakończenie
swojego wystąpienia.
Prorektor UJ prof. Jacek Popiel podczas swojego wystąpienia

W dalszej części uroczystości prorektor
UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof.
Jacek Popiel poinformował, że laureatami
Nagród Prezesa Rady Ministrów w 2018
roku zostali: prof. Maria Korytowska
z Wydziału Polonistyki – za całokształt do-

Fot. Anna Wojnar

sukcesywnie wzrastać. Dodał, że budżet
MNiSW przeznaczony na szkolnictwo
wyższe wzrośnie o 1,3 miliarda złotych.
Ponadto uczelnie otrzymają 3 miliardy
złotych w obligacjach przeznaczonych na
inwestycje.

OSIĄGNIĘCIA UCZONYCH

sław Bąbel z Wydziału Filozoficznego
oraz dr hab. Dawid Pinkowicz z Wydziału
Chemii – za wysoko ocenione osiągnięcia
będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Natomiast za rozprawy doktorskie nagrodzono: dr Natalię Chwaję z Wydziału
Filologicznego, dr. Michała Filipiaka
z Wydziału Biologii oraz dr. Mateusza
Hołdę z Wydziału Lekarskiego.
Nagrodę I za osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał zespół naukowców:
prof. Agnieszka Słowik i prof. Tadeusz Popiela z Wydziału Lekarskiego Collegium
Medicum. Ponadto laureatami Nagród
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(postanowieniem z grudnia 2017 roku)
zostali: prof. Wojciech Nowak – rektor
UJ, prof. Wojciech Macyk z Wydziału

Moment wręczenia dyplomu gratulacyjnego dr. Michałowi Némethowi
przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka

W swoim wystąpieniu Piotr Dardziński
zwrócił uwagę, że nowa ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce wchodzi
w życie w roku, kiedy Polska świętuje
100-lecie odzyskania niepodległości.
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Od lewej: dr Tomasz Żuradzki, dziekan Wydziału Filozoficznego prof. Jarosław
Górniak, dziekan Wydziału Filologicznego prof. Elżbieta Górska oraz rektor UJ
prof. Wojciech Nowak

robku naukowego, prof. Wojciech Kucharz
z Wydziału Matematyki i Informatyki – za
wybitny wkład w tworzenie nowego kierunku badań w dziedzinie rzeczywistej
geometrii algebraicznej, dr hab. Przemy-

Chemii, prof. Jarosław Górniak z Wydziału Filozoficznego, prof. Grażyna Ptak
z Małopolskiego Centrum Biotechnologii,
prof. Maria Korytowska z Wydziału Polonistyki oraz prof. Anetta Undas, dr hab.
Artur Jurczyszyn, dr Marcin Wnuk, prof.
Agnieszka Słowik i dr Michał Nowakowski – z Wydziału Lekarskiego.
Laureatami konkursu na stypendia
ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla
wybitnych młodych naukowców edycji
2018 zostało aż 29 doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prorektor Jacek Popiel poinformował też, że minister edukacji narodowej
przyznał 27 nauczycielom akademickim
Uniwersytetu Jagiellońskiego zasłużonym
w działalności dydaktyczno-wychowawczej Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Ponadto za wybitne i twórcze osiągnięcia

Przemawia prorektor UJ
prof. Stanisław Kistryn

Moment wręczenia Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego „Laur Jagielloński”; od lewej:
prof. Tomasz Guzik, prof. Jerzy Jurkiewicz oraz rektor UJ prof. Wojciech Nowak

NAGRODY SPECJALNE
Specjalne nagrody, ufundowane przez
rektora UJ oraz dziekanów Wydziału Filologicznego i Wydziału Filozoficznego,

otrzymali: dr Michał Németh za realizację projektu „(Re)constructing a Bible.
A New Approach to Unedited Biblical Manuscripts as Sources for the Early History
of the Karaim Language” oraz
dr Tomasz Żuradzki za realizację projektu „Deep Uncertainties in Bioethics: Genetic
Research, Preventive Medicine, Reproductive Decisions”.
– Dzięki zaangażowaniu i kreatywności obu tych uczonych
Uniwersytet Jagielloński dołączył do grona instytucji, które
mogą się poszczycić realizacją
projektów wysoko ocenionych
i zaaprobowanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council) – mówił prorektor UJ ds.
badań naukowych i funduszy
strukturalnych prof. Stanisław
Kistryn, zaznaczając, że jest
to bezprecedensowy sukces,
tym większy, że w 2018 roku
w Polsce przyznano jedynie
cztery takie granty.
Projekt realizowany przez
dr. Michała Németha z Zakładu Filologii Węgierskiej UJ,
we współpracy z naukowcami
z Uniwersytetu w Uppsali
w Szwecji, dotyczy spuścizny
piśmienniczej Karaimów, jednej z czterech uznanych prawnie mniejszości etnicznych
w Polsce. W ramach prowadzonych badań powstanie cyfrowe Przedstawiciele studentów UJ
Fot. Anna Wojnar

naukowe, dydaktyczno-wychowawcze
i organizacyjne odznaczono: trzy osoby
Złotym Krzyżem Zasługi, pięć Srebrnym Krzyżem Zasługi, dwie Brązowym
Krzyżem Zasługi, 38 złotym Medalem za
Długoletnią Służbę, 37 srebrnym Medalem
za Długoletnią Służbę oraz 73 brązowym
Medalem za Długoletnią Służbę.
Nagrody im. Henryka Jordana, przyznawane studentom przez rektora UJ
za wybitne osiągnięcia w sporcie, otrzymały: doktorantka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Weronika
Biela, studentka Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej Kinga Wilk.
Wyróżnienie zdobyła studentka Wydziału
Chemii Karolina Mrochem.
Wszystkim nagrodzonym prorektor
złożył serdeczne gratulacje i życzył dalszych sukcesów w pracy naukowej oraz
dydaktyczno-wychowawczej (wręczenie
orderów, odznaczeń państwowych oraz
Medali Komisji Edukacji Narodowej,
a także przyznanych wyróżnień rektora UJ
odbyło się podczas uroczystego posiedzenia
Senatu z okazji Święta Edukacji Narodowej
15 października 2018; listę wszystkich
nagrodzonych osób prezentujemy na
s. 112–113). Chwilą ciszy uczczono pamięć
55 pracowników, w tym 26 profesorów,
którzy w roku akademickim 2017/2018 na
zawsze odeszli z naszej wspólnoty.

wydanie całej Biblii w trzech dialektach
karaimskich, opartej na nieedytowanych
tekstach utrwalonych pismem hebrajskim.
Projekt realizowany przez dr. Tomasza Żuradzkiego poświęcony został
rzadko branej pod uwagę w rozważaniach
etycznych wszechobecnej niepewności.
Jego celem w szczególności jest reinterpretacja osądów etycznych na temat
najnowszych postępów w biomedycynie.
Młodzi naukowcy na pięcioletnie badania otrzymali prawie trzy miliony euro
w ramach programu „Horyzont” 2020.
Prorektor Stanisław Kistryn dodał,
że przyznanie przez ERC tych prestiżowych grantów obu naszym uczonym
jest świadectwem ich wybitnego wkładu
w badania o randze światowej. – Aby
ułatwić starania o sukces w aplikacji
o granty ERC, wdrożyliśmy na Uniwersytecie program wsparcia administracyjnego i finansowego dla naukowców,
którzy planują się o nie ubiegać. Obaj
laureaci z tego programu skorzystali.
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Fot. Anna Wojnar

uwzględniającej, między in- cją, o wartości kilku milionów złotych,
nymi, jakość publikacji oraz w zakresie technologii opracowanej na
liczbę cytowań w prestiżo- UJ w roku akademickim 2017/2018 była
wych czasopismach (nazwi- umowa przeniesienia praw do wynalazku
ska naukowców znajdują się „Nanokapsuła do przenoszenia związku
na s. 14).
lipofilowego i sposób jej wytwarzania”,
Wyliczając liczne ubieg- który został opracowany na Wydziale
łoroczne sukcesy uczonych Chemii. – Dzięki takim właśnie aktywUniwersytetu Jagiellońskiego, nościom jako jedyna uczelnia z Europy
prorektor zwrócił uwagę, że Środkowo-Wschodniej zostaliśmy już po
nasza Uczelnia, będąc jednym raz trzeci odnotowani w pierwszej setce
z beneficjentów konkursu rankingu „Thomson-Reuters” najbardziej
na zintegrowane programy innowacyjnych uniwersytetów Europy –
Przemawia przewodniczący Samorządu Studentów UJ
uczelni, uzyskała dofinanso- akcentował prorektor Stanisław Kistryn.
Jakub Bakonyi
wanie w wysokości prawie Przypomniał też, że Uniwersytet JagiellońJeśli choć w najmniejszym stopniu udział 40 milionów złotych. Przypomniał też, że ski jako jedyna z dużych uczelni w Polsce
ten przyczynił się do ich sukcesu, to znak, Uniwersytet jest liderem w pozyskiwaniu już po pierwszej fazie oceny mógł się
że spełniliśmy jako administracja swój grantów z Narodowego Centrum Nauki, poszczycić sklasyfikowaniem wszystkich
obowiązek – zaznaczył prorektor.
czego dowodem jest fakt, że w roku 2017 wydziałów jedynie w najwyższych katePodczas uroczystości za wybitne naukowcy UJ zdobyli ich blisko trzysta, uzy- goriach A i A+.
i twórcze osiągnięcia naukowe dokonane skując łącznie prawie 130 milionów złotych.
– Lew Tołstoj powiedział kiedyś, że
w ciągu pięciu ostatnich lat kalendarzo– Różnorodność tematów badawczych nauka to pokarm dla rozumu. Podzielam
wych Nagrodą Rektora Uniwersytetu Ja- realizowanych na Uniwersytecie Jagiel- ten pogląd z głębokim przekonaniem, że
giellońskiego „Laur Jagielloński” uhonorowani zostali prof.
Tomasz Guzik – w dziedzinie
nauk medycznych, oraz prof.
Jerzy Jurkiewicz – w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
Profesora Tomasza Guzika
z Wydziału Lekarskiego nagrodzono za cykl nowatorskich
prac dotyczących obserwacji
nowych mechanizmów oksydacyjno-zapalnych leżących
u podstaw dysfunkcji naczyniowej, prowadzących do rozwoju nadciśnienia tętniczego
i miażdżycy oraz zaproponowanie szeregu ich modulacji terapeutycznych w schorzeniach
sercowo-naczyniowych.
Profesora Jerzego Jurkiewicza z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
wyróżniono natomiast za prace
w dziedzinie teorii oddziaływań
Immatrykulacja studentów pierwszego roku
fundamentalnych, w szczególności za stworzenie modelu kauzalnych dy- lońskim powoduje, że co roku na Uczelni jest on nam wszystkim bliski. Wierzę, że
namicznych triangulacji, będącego ambitną powstaje coraz więcej wynalazków, które przekonają się o tym wkrótce studenci
próbą unifikacji fizyki kwantowej i ogólnej zgłaszane są do ochrony patentowej, rozpoczynający dziś studia na naszej
teorii względności, dającego podstawy do a następnie komercjalizacji. W roku Uczelni. Liczę, że ich głód wiedzy, chęć
zrozumienia kwantowej grawitacji.
ubiegłym uzyskaliśmy 55 patentów oraz krytycznego myślenia oraz pragnienie odProrektor Stanisław Kistryn odczytał podpisaliśmy 46 umów związanych z ko- krywania tajemnic Wszechświata sprawią,
także nazwiska najbardziej aktywnych mercjalizacją wynalazków lub innych roz- że przynajmniej część zostanie w naszym
uczonych UJ nagrodzonych za działalność wiązań opracowanych przez nasze zespoły gronie na dłużej – już nie jako studenci,
naukową w roku 2017, w ramach akcji naukowe – zaznaczył prorektor, dodając, ale jako naukowcy właśnie – mówił prof.
oceny osiągnięć naukowych pracowników, że najbardziej spektakularną transak- Stanisław Kistryn.

Dalszą część uroczystości poprowadził
prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen
Edigarian. Życząc sukcesów wszystkim
studentom rozpoczynającym naukę na najstarszej polskiej uczelni, szczególne słowa
powitania skierował do licznie uczestniczących w uroczystości studentów pierwszego
roku. – Wybór UJ to bardzo ambitna decyzja,
bo będziecie musieli sprostać wysokim wymaganiom, jednak gwarantująca, że owocem
waszego wysiłku będzie najlepsze przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej.
Nasza Alma Mater otworzy wam drogę do
wymiany z wieloma uniwersytetami w Europie i na świecie, zaproponuje uczestnictwo
w badaniach naukowych oraz możliwość
rozwoju waszych pasji, także sportowych
i kulturalnych – podkreślił prorektor. – Nie
zapominajcie, że bycie studentem to nade
wszystko czas wielkiej szansy. Rozwijajcie
swoje talenty i zainteresowania, działajcie
w samorządzie. Ja i wszyscy pracownicy
uczelni będziemy was w tej działalności
wspierać. Pamiętajcie, że sumienna praca
i wytrwałość w dążeniu do celów to cechy,
bez których nie uda się odnieść sukcesu,
którego wam z całego serca życzę.
Następnie przedstawiciele studentów
pierwszego roku z 16 wydziałów Uni-

wersytetu Jagiellońskiego oraz
studiów międzywydziałowych
w obecności rektora, prorektorów, członków Senatu UJ
i wszystkich zgromadzonych
gości złożyli uroczystą przysięgę. Po wspólnym odśpiewaniu
pieśni Gaudeamus igitur głos zabrał przewodniczący Samorządu
Studentów Jakub Bakonyi. Mówiąc o licznych projektach realizowanych przez studentów UJ,
zachęcał najmłodszych członków społeczności akademickiej
do aktywnego uczestniczenia
w życiu Uczelni. – Teraz już Prof. Ryszard Markiewicz podczas swojego wykładu
tylko od Was zależy, jak wykorzystacie ten wyjątkowy okres. [...] Przed i własność intelektualna, który wygłosił
nami kolejny rok akademicki. Wejdźmy prof. Ryszard Markiewicz, kierownik
w niego wspólnie, z nową energią, nowymi Katedry Prawa Własności Intelektualnej
pomysłami, nowymi nadziejami. Niech to Wydziału Prawa i Administracji UJ (pełny
tekst wykładu na s. 20–29)
będzie wspaniały rok! – akcentował.
Oficjalną część uroczystości – której
Zapału do nauki i sukcesów naukopiękną
oprawę muzyczną zapewnił Chór
wych, jak również efektywnej pracy dla
Akademicki
Uniwersytetu Jagiellońskiedobra Uczelni życzył wszystkim studentom
go
–
zakończyło
wspólne odśpiewanie
UJ także rektor prof. Wojciech Nowak.
hymnu państwowego. Następnie uczestniczący w wydarzeniu goście wznieśli
TRADYCYJNY TOAST
tradycyjny toast za pomyślność najstarszej
Ostatnim punktem programu był wy- polskiej uczelni.
kład zatytułowany Sztuczna inteligencja
Rita Pagacz-Moczarska

Reprezentanci studentów pierwszego roku podczas uroczystej przysięgi,
składanej w obecności rektora, prorektorów, członków Senatu UJ
i wszystkich zgromadzonych gości

Fot. Anna Wojnar

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE STUDENTÓW
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NAGRODZENI ZA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ
W ramach akcji oceny osiągnięć naukowych pracowników, uwzględniającej, między innymi, jakość publikacji oraz liczbę
cytowań w prestiżowych czasopismach, komisje wydziałowe wyłoniły najbardziej aktywnych naukowców w swoich jednostkach. Poniżej nazwiska osób nagrodzonych za działalność naukową w roku 2017.
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
dr Krzysztof Fokt
prof. dr. hab. Elżbieta Traple

Wydział Filologiczny
dr Jan Rybicki
dr Anna Jankowska
dr hab. Krzysztof Bielawski

Wydział Lekarski
prof. dr hab. Anetta Undas
prof. dr hab. Tomasz Guzik
prof. dr hab. Stefan Chłopicki

Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Maciej Urbanowski
dr Patrycja Pałka
dr Iwona Boruszkowska

Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Gabriel Nowak
dr Agata Siwek
dr hab. Marek Bajda

Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Zbigniew Rudy
dr hab. Agnieszka Pollo
dr hab. Jakub Rysz

Wydział Filozoficzny
dr hab. Marcin Szwed
dr Mirosław Wyczesany
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Wydział Historyczny
dr Anna Markiewicz
dr hab. Krzysztof Ślusarek
prof. dr hab. Krzysztof Stopka
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Wydział Matematyki i Informatyki
dr Marek Śmieja
dr hab. Grzegorz Kapustka
dr Piotr Micek
Wydział Chemii
prof. dr hab. Andrzej Kotarba
dr hab. Grzegorz Sulka, profesor UJ
dr Paweł Stelmachowski

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych
dr Michał Lubina
dr hab. Tomasz Młynarski, profesor UJ
prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Wydział Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii
prof. dr hab. Jan Potempa
dr hab. Grzegorz Dubin
dr Przemysław Grudnik
Wydział Geografii i Geologii
prof. dr hab. Alfred Uchman
dr Katarzyna Ostapowicz
prof. dr hab. Jacek Kozak

Wydział Biologii
dr hab. Elżbieta Kołaczkowska
prof. dr hab. Michał Woyciechowski
dr hab. Marcin Nobis

Inauguracja roku akademickiego
na Uniwersytecie Jagiellońskim;
Auditorium Maximum, 1 października 2018

Anna Wojnar

Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Andrzej Pająk
dr Agnieszka Micek
dr Roman Topór-Mądry

Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
dr Justyna Mojsa-Kaja
dr Magda Gawłowska
prof. dr hab. Tadeusz Marek

WYSTĘP ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA UJ „SŁOWIANKI”

Fot. Jerzy Sawicz

Uniwersytecką tradycją w dniu inauguracji nowego roku akademickiego jest wieczorny występ Zespołu Pieśni i Tańca UJ
„Słowianki”. 1 października 2018 licznie przybyłych do auli Auditorium Maximum gości powitała kierownik Zespołu Marta
Wolff-Zdzienicka. W programie znalazły się, między innymi, pieśni i tańce górali szczawnickich, kujawiak z oberkiem,
tańce Śląska Cieszyńskiego i krakowiak. Nie zabrakło również akcentów bałkańskich – pieśni i tańców bułgarskich, serbskich i macedońskich. Ostatnią częścią programu były utwory z Rosji i Ukrainy. Na zakończenie rektor UJ prof. Wojciech
Nowak podziękował artystom za występ
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NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM GOŚCILI

19 września 2018 w Collegium Novum UJ
miało miejsce spotkanie prorektora UJ prof.
Armena Edigariana z wiceprezydentem ds.
międzynarodowych Korea University w Seulu prof. Sunhyukiem Kimem. Wizyta miała na
celu zacieśnienie współpracy zawartej pomiędzy obiema uczelniami na mocy podpisanego
w ubiegłym roku memorandum. Porozumienie
dotyczy w szczególności czterech uniwersyteckich wydziałów: Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej; Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Chemii
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Fot. Adam Koprowski

18 września 2018 na Uniwersytecie Jagiellońskim wizytę złożyli przedstawiciele dwóch chińskich instytucji naukowych: Międzynarodowego Centrum Innowacji w Szkolnictwie Wyższym (International Centre for Higher Education Innovation – ICHEI), działającego pod auspicjami UNESCO, oraz Południowego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego (Southern University of Science and Technology). Delegację, której przewodniczył dyrektor ICHEI
Li Ming, przyjął w Collegium Novum pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek. Ponadto
ze strony UJ w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzech Wydziałów: Matematyki i Informatyki, Chemii oraz
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, a także Centrum Języka i Kultury Chińskiej „Instytut Konfucjusza”
w Krakowie, Działu Obsługi Studentów Zagranicznych i Działu Współpracy Międzynarodowej

Adam Koprowski

2 października 2018 gościł na
Uniwersytecie Jagiellońskim ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich Yousif Eisa Al-Sabri. Spotkanie z rektorem UJ prof.
Wojciechem Nowakiem, w którym
uczestniczyli również dziekan
Wydziału Filologicznego UJ prof.
Elżbieta Górska oraz dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ prof. Barbara Michalak-Pikulska, odbyło się
w Collegium Novum. Następnie,
podczas uroczystej inauguracji
roku akademickiego w Instytucie
Orientalistyki UJ, ambasador wygłosił wykład zatytułowany Polsko-emirackie stosunki kulturowe

Anna Wojnar

Anna Wojnar

8 października 2018 gościł na
Uniwersytecie Jagiellońskim ambasador Estonii w Polsce Martin Roger. Dyplomatę przyjęli
w Collegium Novum rektor UJ
prof. Wojciech Nowak oraz pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek

26 października 2018 w Collegium Novum odbyło się spotkanie rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka z ambasadorem Kolumbii w Polsce Javierem Darío Higuera Ángel. Obecni byli również pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek oraz prof. Kazimierz
Strzałka z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
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JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ROZPOCZĄŁ KOLEJNY ROK AKADEMICKI
nauguracja nowego roku
akademickiego na Jagiellońskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku odbyła
się 8 października 2018
w wypełnionej po brzegi
auli Auditorium Maximum.
Zgromadzonych na niej studentów powitał rektor prof.
Wojciech Nowak, który
życząc owocnego zgłębiania
wiedzy, podkreślił, że to
już 37. rok funkcjonowania
UTW na Uniwersytecie Jagiellońskim, z czego uczelnia jest bardzo dumna.
Kierownik JUTW Ewa
Piłat poinformowała, że uniwersytety dla seniorów to
polski fenomen – skupiają
najwięcej uczestników wśród krajów
Europy. Tego typu placówek jest w naszym
kraju aż 650 – cztery razy więcej niż we

Przemawia kierownik JUTW Ewa Piłat

Francji, która była pionierem w tym zakresie. – JUTW ze swoimi 600 studentami to
największy tego typu uniwersytet w Mało-

polsce. Obecnie obserwujemy
prawdziwy szturm słuchaczy,
co zapewne związane jest
z obniżeniem wieku emerytalnego w Polsce. Autorski
model JUTW wyróżnia bogactwo oferty edukacyjnej:
cztery główne kierunki, 23
grupy językowe, 28 grup
różnych zajęć dodatkowych
i cztery grupy ćwiczeń gimnastycznych. Ewa Piłat podziękowała władzom UJ za
dotychczasowe wsparcie oraz
wykładowcom za ich zaangażowanie w prowadzenie
zajęć. Spotkanie zakończyło
się wykładem prof. Piotra
Krasnego zatytułowanym
Zabytki narodowe i pamiątki
niewoli. O roli ochrony zabytków w określaniu tożsamości odrodzonej Polski.

Wr

Inauguracja roku akademickiego
na Jagiellońskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku, aula Auditorium
Maximum; 8 października 2018
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Fot. Anna Wojnar

I

NOWY ROK AKADEMICKI W UNIWERSYTECKIM
CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UJ–UR
U

Fot. Anna Wojnar

roczysta inauguracja nowego
roku akademickiego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny
Weterynaryjnej UJ–UR odbyła się
9 października 2018 w auli Collegium Maius. 67 osób rozpoczęło,
trwające 11 semestrów, studia na
kierunku weterynaria. Absolwenci
otrzymają dyplom obu uczelni oraz
prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, który umożliwi im
pracę w lecznicach i klinikach weterynaryjnych, zatrudnienie w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej, Inauguracja nowego roku akademickiego w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ–UR odbyła się
laboratoriach diagnostycznych 9 października 2018 w auli Collegium Maius; po prawej laureaci konkursu na najlepszą pracę studencką,
organizowanego przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, z profesorami Jerzym Kitą i Jarosławem Kabą
i instytutach badawczych, a także
prowadzenie prywatnej praktyki.
Zgromadzonych gości powitał
prorektor UJ prof. Armen Edigarian, przemawiali również prorektor Uniwersytetu Rolniczego prof.
Sylwester Tabor i dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej UJ–UR prof. Kazimierz Tarasiuk. Następnie profesorowie Jerzy Kita i Jarosław Kaba
z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
wręczyli dyplomy laureatom kon- Prorektor UJ prof. Armen Edigarian oraz rektor UR prof. Sylwester Tabor wręczyli studentom symboliczne pamiątki
kursu na najlepszą pracę studencką,
Gabriela Dziedzic. Uroczystość zakończył
organizowanego przez Polskie
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
wykład prof. Zygmunta Pejsaka zatytułoTowarzystwo Nauk Weterynaryjnych.
Weterynaryjnej UJ–UR prof. Izabela Krawany Dlaczego weterynaria?
Immatrykulację studentów pierwszego kowska. W imieniu społeczności studencroku przeprowadziła zastępca dyrektora kiej wystąpiła przewodnicząca samorządu
AWoj
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Studenci pierwszego roku kierunku weterynaria

UNIVERSALIA

SZTUCZNA INTELIGENCJA
I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
R

Anna Wojnar

ozpatrując, w jaki sposób prawo Dyrektywy Parlamentu Europejskiego wieka. W części SI opiera się na tworzeniu
własności intelektualnej winno i Rady w sprawie praw autorskich na sieci neuronowych, których działanie jest
odnieść się do dzieł tworzonych przez jednolitym rynku cyfrowym, a zwłaszcza zbliżone do operacji wykonywanych przez
sztuczną inteligencję (dalej SI), rozpo- nowego prawa pokrewnego dla wydaw- ludzki mózg. W SI wykorzystywane jest
cząć należy od obserwatzw. uczenie głębokie, oparcji, że generalnie zawsze
te na teorii pracy ludzkiepozostawało ono pod
go mózgu, które pozwala
ogromnym wpływem
komputerowi uczyć się
postępu technicznego.
i myśleć samodzielnie, bez
Spójrzmy na prawo włapotrzeby bezpośredniego
sności przemysłowej.
udziału człowieka. Pisze
Ochrona patentowa ulesię nawet, że dzięki tzw.
gała systematycznemu
silnej sztucznej inteligencji
poszerzaniu ze wzglękomputer nie jest jedynie
du na rozwój techniki.
narzędziem do studiowania
Wystarczy tu wymiedziałania umysłu, a raczej –
nić produkty lecznicze,
umysłem 1. Tu dla maksymalnego uproszczenia
wynalazki biotechnoloprzyjmuję, że wytwory SI
giczne i programy komto takie jej rezultaty, któputerowe czy też topore wymagają inteligencji,
grafię układów scalonych.
gdy są realizowane przez
Jeszcze wyraźniej widać
Prof. Ryszard Markiewicz podczas wykładu z okazji inauguracji
człowieka2.
zależność prawa autorskie655. roku akademickiego
W sferze twórczości
go od postępu techniki –
toteż popularne określenie, że „prawo au- ców oraz obowiązku filtrowania treści rezultaty są zaskakujące. Uważa się, że
torskie jest dzieckiem postępu techniczne- przez świadczących usługi w internecie ze w przemyśle farmaceutycznym SI już pełni
go”, ma mocne podstawy. Prawo autorskie względu na potencjalne naruszanie praw istotną rolę, a za 25 lat będzie konkurować
z ludzkimi wynalazkami w każdej sferze
pojawiło się przecież w odpowiedzi na autorskich.
techniki. Czytamy, że w ciągu 20 lat SI
wynalazek druku, a potem konsekwentnie
zrewolucjonizuje wynalazczość i... to
rozszerzało swój zakres ze względu na rozTWÓRCZE REZULTATY
samo musi stać się z prawem patentowym3.
wój fotografii, filmu i maszyn kopiujących.
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Pojawia się nawet prognoza w sprawie
Zasadniczą rewolucję dla tego systemu
Sztuczna inteligencja jest nowym konieczności generalnego przejścia od
wywołało wprowadzenie autorskoprawnej
ochrony dla programów komputerowych wyzwaniem dla prawa własności intelektu- wynalazków ludzkich do maszynowych4.
i – wkrótce potem – konieczność zmierze- alnej. Jest ono powszechnie dyskutowane Stwierdza się, że wynalazki tworzone
nia się z problemami prawa autorskiego na świecie, a jego rozwiązanie może za- przez SI są przyszłością innowacji5.
Przejawy sztucznej inteligencji łatwiej
w internecie. Tu tylko zasygnalizować sadniczo zmienić kształt podstawowych
przedstawić w zakresie utworów – różnych
należy, że ustawodawcy i sądy musie- założeń tego prawa.
Oczywiście, zawsze maszyny wspo- gatunków dzieł muzycznych, piśmiennili, między innymi, rozwiązać problem
odpowiedzialności za przechowywanie magały twórców (jak maszyna do pisania, czych i plastycznych. Odnotujmy tu, że,
utworów w sieci (tzw. hosting), a także za aparat fotograficzny, komputer wykorzy- na przykład, artykuł o trzęsieniu ziemi
zamieszczanie odesłań (tzw. links), ustalić, stywany do pisania tekstów przez autora). w Kalifornii w roku 2014 został przygoczy istnieje odpowiedzialność za ściąganie Obecnie jednak pojawiło się zupełnie towany przez program z SI w ciągu trzech
dla użytku osobistego utworów nielegalnie nowe zjawisko i nowa jakość. Dla ce- minut, przy czym badania empiryczne wyusytuowanych w sieciach komputerowych, lów tego opracowania w uproszczeniu kazały, że ich uczestnicy nie byli w stanie
rozważyć dopuszczalność blokowania do- przyjmuję, że tzw. sztuczna inteligencja rozróżnić dzieł generowanych przez SI od
stępu do określonych stron internetowych. (SI) to systemy informatyczne zdolne do tworzonych przez dziennikarzy. Z kolei
Ostatnie kontrowersje dotyczą projektu zastępowania inteligentnych działań czło- Philip Parker twierdzi, że napisał milion
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Wyjaśnijmy na początku: przedmiotem oceny nie jest zagadnienie,
czy SI – rozumiana jako program
komputerowy – podlega ochronie
prawami wyłącznymi. Odpowiedź
pozytywna nie ulega bowiem wątpliwości. Chodzi zatem wyłącznie
o rozważenie statusu prawnego
„twórczości” komputerowej. Należy
ją ocenić na gruncie prawa własności
intelektualnej, i to zarówno prawa
obowiązującego, jak i ewentualnych
w nim zmian. Skoro bowiem rezul-

http://obvious-art.com/

ZAGADNIENIA PRAWNE –
UWAGI OGÓLNE

za naruszenie cudzych praw w wyniku
korzystania z wytworów SI. Pojawia się,
na przykład, problem plagiatu. Odrębnie
należy rozważyć zagadnienie statusu
prawnego wytworów maszyny (SI)
współtworzonych (?) przez człowieka.
Problematyka ta jest doniosła.
W przypadku tworzenia nowych rzeczy
nie ma w zasadzie wątpliwości, że prawo własności względem nich powstaje.
Inaczej jest jednak w przypadku dóbr
niematerialnych. Obowiązuje tu zasada,
że prawa wyłączne (będące swoistym
odpowiednikiem własności rzeczy)
powstają tylko ze względu na te dobra,
co do których ustawodawca wprowadzi
odpowiednią regulację (zasada numerus
clausus). Jej brak przesądza o swobodzie
eksploatacji danego dobra przez inne
osoby; dotyczy to obecnie, na przykład,
pomysłów, odkryć naukowych czy stylu.
Stąd też rozstrzygnięcie, czy w przypadPortret w stylu Rembrandta,
ku wytworów SI mamy do czynienia
„stworzony” przez program komputerowy
z utworem albo wynalazkiem w rozutrzeba przede wszystkim rozważyć, czy mieniu prawa, przesądza o istnieniu lub
podlegają one lub czy powinny podlegać nieistnieniu ich ochrony.
Znaczenie tej problematyki dostrzeżono
ochronie prawami wyłącznymi – a jeżeli
tak, to na jakich zasadach. Szczegółowe w Parlamencie Europejskim. Wychodząc
pytania dotyczą następujących kwestii: z założenia, że „istnieje możliwość, że
w perspektywie długoterminowej sztuczna inteligencja
przewyższy ludzkie zdolności intelektualne”10, zalecono
Komisji Europejskiej wypracowanie kryteriów znaczenia
czy robot może być autorem lub wynalazcą określenia „własna intelektualna twórczość”
i – odpowiednio – współautorem, komu w odniesieniu do dzieł produkowanych przez
przyznać prawa wyłączne do wytworów komputery lub roboty.
SI, kto powinien być odpowiedzialny
Problematyka ochrony wytworów SI
jest bardzo złożona. Gdy bowiem
uznamy, że „autorstwo” maszyny
(SI) eliminuje kwalifikację wytworu
jako przedmiotu praw wyłącznych, to
pojawi się pytanie, czy uprzednio niekwestionowane utwory zasługują na
taką ocenę. Dotyczy to, na przykład,
aleatoryzmu – kierunku w muzyce
współczesnej polegającego na wprowadzeniu czynnika losowego już
na etapie komponowania. Podobne
pytania dotyczą rezultatów zabawy
kalejdoskopem w postaci generowanych w wyniku obrotu tej zabawki
wzorów geometrycznych.
Ta ostatnia uwaga prowokuje
pytanie, czy trafnie kwalifikujemy
wytwory tworzone przy wykorzystaniu SI jako tworzone przez nią. ZaEdmond de Belamy z cyklu „La Famille de Belamy”, portret utworzokwestionowali to założenie ostatnio
ny przez algorytmy uczenia maszynowego, które generują obrazy
taty tej twórczości spełniałyby wszystkie
cechy utworów lub wynalazków, gdyby
były tworzone przez człowieka 9 , to

http://nextrembrandt.com

książek (portal amazon.com na swych
stronach wymienia ich „tylko” sto tysięcy).
Książki te powstały przy wykorzystaniu
komputerowego algorytmu, który tworzy
kompilacje powszechnie dostępnych danych i przekształca je w klasyczny tekst
piśmienniczy6.
Szczególnie efektowne są dzieła
plastyczne tworzone przez SI. Spójrzmy
na portret w stylu Rembrandta, w całości
„stworzony” przez program komputerowy7. W tworzeniu programu brali udział,
między innymi, naukowcy, historycy
sztuki, programiści, zaś ten konkretny
obraz bazuje na ponad 168 tysiącach
fragmentów oryginalnych dzieł artysty.
Jednakże to program samodzielnie dokonał analizy technicznych i estetycznych
elementów obrazów Rembrandta. Portret
jest więc efektem interpretacji dokonanej
przez SI8.
W końcu października 2018 roku
w nowojorskim oddziale domu aukcyjnego Christie’s został zlicytowany niedokończony obraz zatytułowany Portret
Edmonda Belamy’ego, stworzony przez
SI. Powstał w wyniku działania dwuczęściowego algorytmu – co ciekawe, jedna
z funkcji, Generative Adversarial Networks,
programu wykorzystanego przy
tworzeniu tego obrazu, została
wskazana jako „autor” dzieła.
Pierwsza część generowała nowe
obrazy na podstawie uprzednio
wgranych 15 tysięcy portretów
stworzonych w okresie od XIII do XIX
wieku, druga natomiast weryfikowała, czy
rezultat jest dziełem człowieka, czy też
maszyny. Tylko „błędny” rezultat – a więc
uznający autorstwo człowieka – był
akceptowany dla potrzeb stwierdzenia
autorstwa SI.
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Jane C. Ginsburg i Luke Ali Budiardjo, twórczości, przypominającej sztukę kon- się możliwości ochrony wytworów ani
argumentując, że mamy do czynienia ceptualną, polega przede wszystkim na natury (wzory mrozu15), ani zwierząt (tu
z utworem stworzonym przez człowieka – zadawaniu pytań maszynie – i tylko w tym reprezentatywnym przykładem jest słynne
twórcę SI, a nie maszynę (SI) – także metaforycznym ujęciu maszyna i człowiek selfie małpy).
wówczas, gdy wytwór SI zaskakuje auto- są współtwórcami13. Ale przecież na grunJeżeli chodzi o prawo własności przera SI i jest całkowicie nieprzewidywalny cie prawa autorskiego wyniki pracy inte- mysłowej, wyraźną regulację zawiera
(między innymi ze względu na założone lektualnej w postaci pomysłu, idei, stylu, Konwencja o udzielaniu patentów europejw programie tylko ogólne wzory dla niekonwencyjnego pytania nie podlegają skich (Konwencja o patencie europejskim)
tworzonych produktów i zupełną przy- ochronie, a przy tradycyjnym rozumieniu z 5 października 1973, która wymaga
padkowość generowania ostatecznych wymogu twórczości nie spełniają cech wskazania osoby fizycznej – wynalazcy.
rezultatów)11. Widzą oni w SI swoistych utworu, nawet gdy są oryginalne (mają W amerykańskim prawie patentowym
„posłusznych sekretarzy” swojego twórcy, cechę indywidualnej twórczości). Przede z 1976 roku wprawdzie brak jest wymogu,
działających jako wykonawcy jego pole- wszystkim trudno pogodzić to podejście by to była twórczość człowieka, ale uważa
ceń – pod szeroką kontrolą i w granicach z wymogiem przyjmowanym w prawie się, że ma to charakter dorozumiany.
jego upoważnienia – gdyż odstępstwo od UE, że utwór może być chroniony prawem
Z kolei w odniesieniu do prawa aualgorytmu jest niemożliwe12. Dotyczy to autorskim pod warunkiem, że jest wytwo- torskiego Jane C. Ginsburg kategorycznie
także SI, w których zaimplementowano rem inwencji intelektualnej autora od- stwierdza, że na gruncie konwencji berneńuczenie głębokie. Proponuje się zatem, zwierciedlającym jego osobowość i prze- skiej ochrona utworu jest odnoszona jedynie
by nie uznawać twórczości za dzieło ma- jawiającym się swobodnymi i twórczymi do działalności człowieka16. Taką samą
szyny, lecz człowieka – nawet wówczas, wyborami dokonanymi przezeń w trakcie ocenę doktryna prawnicza proponuje dla
gdy można znaleźć tylko daleki związek jego realizacji. Przecież w analizowanych praw autorskich obowiązujących w USA,
między wytworem SI a programem nią sytuacjach powyższe przesłanki utworu Australii, Hiszpanii, RFN. Nie budzi taksterującym. Przy tej konstrukcji zwraca się nie są spełnione.
że wątpliwości, że na gruncie prawa UE
szczególną uwagę na fakt, że obecnie tzw.
twórcą utworu może być tylko człowiek.
OCHRONA REZULTATÓW SI NA GRUNCIE
SI nie jest twórcza, nie posiada inteligencji
Bezpośrednio potwierdza tę ocenę wyrok
OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO
i realizuje jedynie bardzo rozbudowany
Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie
algorytm stworzony przez programistę.
Infopaq, w którym czytamy, że konieczną
W tej części wypowiedzi ograniczam cechą utworu jest „autora własna intelekW istocie jednak oznacza to, że nie jest
konieczne, by twórca bezpośrednio kształ- się do analizy sytuacji, gdy wkład twórcy tualna twórczość”. Podobnie w motywie
tował treść i formę utworu – wystarczy, programu lub użytkownika w rezultat 16. dyrektywy o czasie ochrony w odniesieniu
że utwór swoje powstanie zawdzięcza twórczości SI (a nie w sam program do fotografii stwierdzono, że „stanowi własną
(pośrednio) człowieintelektualną twórczość aukowi. Okoliczności tej,
tora, odzwierciedlającą jego
zdaniem Ginsburg i Buosobowość” – co oczywidiardjo, nie zmienia fakt,
ście wskazuje na człowieka
że daną SI eksploatuje
jako autora.
osoba trzecia, i to naWyraźny wyjątek od
wet po śmierci twórcy
takiego podejścia przeSI. Akceptacja opisanej
widuje brytyjska ustatu koncepcji prowadziwa o prawie autorskim
łaby do zasadniczego
(z 1988 roku – a więc
ograniczenia radykalsprzed 30 lat) i wydane
nej ekskluzji rezultapod jej wpływem prawa autorskie w Irlandii,
tów działania SI spod
Nowej Zelandii, Indiach
ochrony autorskiej ze
oraz Hongkongu. Ustawa
względu na omówiony
niżej wymóg autorstwa
ta wytwory SI określa
człowieka dla powstania
jako computer generated
works i definiuje je jako
ochrony własności inteZdjęcie po lewej: Arkadiusz Szcześniak, Na szkle malowane; po prawej: selfie Makaka, wydzieła, którym nie jest
lektualnej. Mam jednak
wątpliwości co do jej konane przez małpę sprzętem należącym do Davida Slatera, brytyjskiego fotografa zwierząt możliwe przypisanie autrafności. Zgodzić się wprawdzie trzeba, komputerowy konstytuujący SI lub wy- torstwa człowieka. Prawa autorskie dla
że zapewne obecnie rzadko SI w całości korzystywany przez nią) nie ma ani zdol- tego rodzaju wytworów – stosownie do
przesądza o kształcie utworu. W części ności patentowej, ani cechy indywidualnej art. 9[3] tej ustawy – przysługują osobie,
bowiem pośrednio określa go autor SI. twórczości14.
która podjęła działania konieczne do stwoNa gruncie krajowych przepisów rzenia utworu. Pojawia się tu zatem fikcja
Twórcy tego rodzaju programów uważają,
że jeżeli przyjmujemy, że „artystą jest ten, prawa autorskiego powszechnie przyj- prawna i wątpliwość w sprawie zgodności
który tworzy obraz, to jest nim maszyna”. muje się, że autorem utworu może być tej regulacji z wyżej zasygnalizowanym
Natomiast udział człowieka w tego rodzaju tylko człowiek. Stąd też nie dopuszcza stanem prawnym w UE17. Ale pamięta-

tylko wyjątkowych) można jednak ograniczenia w ich wykorzystywaniu wywodzić z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. By jednak nie naruszyć
zasady numerus clausus praw na dobrach
niematerialnych, konieczne jest, by takiej
eksploatacji towarzyszyły dodatkowe
okoliczności uzgadniające ocenę, że dane

lecz wytworem, dla którego eksploatacji
może niekiedy być konieczna zgoda
podmiotu prawa autorskiego – gdy korzystanie z niechronionego wytworu wiąże
się z równoległym wykorzystaniem chronionego wzorca (utworu wyjściowego).
Spójrzmy na poniższe przykłady uzyskane przy wykorzystaniu programu
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jąc o czasie tworzenia tej ustawy, trzeba
uwzględnić, że zapewne przepisy te nie
były nakierowane na „czyste” tworzenie
utworów przez SI, lecz raczej na utwory,
w których twórczo uczestniczyli zarówno
twórca SI, jak i użytkownik programu.
Stąd też pojawia się wątpliwość, czy regulacja prawna z Wielkiej Brytanii odnosi się

Fotografia przetworzona z użyciem programu Deep Dream Generator

też do wytworów stworzonych przez SI,
która sama się uczy i adaptuje do nowych
potrzeb18.
W świetle tych ustaleń można stwierdzić, że w zasadzie powszechnie uznaje
się system własności intelektualnej jako
przeznaczony wyłącznie do ochrony
wyników działania umysłu człowieka,
stąd też nie istnieją chronione przedmioty
ochrony „niepochodzące od człowieka”19.
Zrozumiałe zdziwienie wywołała zatem
niedawna informacja dotycząca AIVA
(Artificial Intelligence Virtual Artist) –
algorytmu, który komponuje muzyczne
utwory, między innymi, do filmów,
reklam i gier komputerowych. Stwierdzono, że francuska organizacja zbiorowego zarządzania SACEM zarejestrowała
utwory, wskazując jako autora właśnie ten
algorytm. Po sprawdzeniu okazało się, że
w istocie jednak chodziło tu o rejestrację
utworu na rzecz osoby fizycznej (przedstawiciela spółki AIVA), występującej
w tym przypadku pod pseudonimem
AIVA. Sygnalizowany wyżej problem
w ten sposób i tak nie został rozwiązany.
Chodzi bowiem o pytanie, czy wytwory
AIVA mogą być chronione przez prawo
autorskie, skoro nie są bezpośrednim
wynikiem twórczości człowieka.
Także w Polsce wytwory SI znajdują
się poza ochroną autorską i patentową.
W konkretnych przypadkach (zapewne

zachowanie jest bezprawne w świetle tej
ustawy. Chodzi tu, na przykład, o systematyczne wykorzystywanie wytworów
danego producenta, zwłaszcza w krótkim
okresie od daty ich wprowadzenia.
Rozważyć także należy ochronę dóbr
osobistych prawa powszechnego (art. 23
i 24 k.c.) twórcy programu zawierającego
SI. Można bowiem uznać, że w zasadzie
eksploatacja wytworów takiego programu
przez osobę trzecią powinna zawierać
informację o autorstwie określonego
twórcy. Jest to sugestia zbliżona do poglądu w sprawie prawnego obowiązku
(rekonstruowanego na podstawie art. 23
k.c.) podawania autora odkrycia, a w każdym razie zakazu przywłaszczania sobie
jego autorstwa.
DZIEŁA HYBRYDOWE
TWORZONE Z UDZIAŁEM SI
NA GRUNCIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
WYTWORY SI
WYKORZYSTUJĄCE CUDZE UTWORY

Zajmijmy się na początku sytuacją,
gdy twórca SI lub jej użytkownik dostarcza uprzednio istniejące utwory (lub ich
elementy) do przetworzenia przez SI – już
bez udziału człowieka. Wówczas rezultat takiego działania nie jest utworem
(a w szczególności utworem zależnym),

Deep Dream Generator. W przypadku
przetwarzanej fotografii przy równoległym
wykorzystaniu trzech różnie stylizowanych
wersji pejzażu (tzw. styles) udostępnianych
przez Google – korzystanie z rezultatu Deep
Dream, który nie stanowi utworu, wymaga
uzyskania odpowiedniej zgody od podmiotu praw autorskich do zdjęcia, gdyż zostały
przejęte elementy kompozycji przesądzające o przyznaniu ochrony. Eksploatacja tych
przeróbek nie wymaga jednak zgody ani
twórcy stylizowanych wersji pejzażu, ani
twórcy SI, ani jego użytkownika.
Natomiast w analogicznym przypadku,
w którym wykorzystano zdjęcie domku
góralskiego (fot. s. 20) projektu Andrzeja Orłowskiego i inny obrazek (style)
z katalogu Google, żadna zgoda nie jest
już potrzebna, ponieważ przetworzenie
wyjściowych utworów jest tak intensywne,
że nie doszło do przejęcia w wytworze SI
żadnych jego elementów twórczych.
WYTWORY MASZYNY (SI)
WSPÓŁTWORZONE (?)
PRZEZ CZŁOWIEKA

Problem powstaje, gdy korzystający
z SI bierze udział w tworzeniu danego
wytworu. W przypadku utworów chodzi
o możliwość stwierdzenia, że człowiek
świadomie przesądził o nadaniu konkretnemu wytworowi określonej właściwości
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Fotografia domu według projektu Andrzeja Orłowskiego przekształcona przez sztuczną inteligencję

(w sferze treści lub formy) o cechach
z art. 1 prawa autorskiego. Chodzi tu
o twórcze wybory i korekty względem
rezultatów SI. Mogą one być dokonywane w dowolnym momencie działania SI,
a więc:
– przed jej uruchomieniem – poprzez
dobór parametrów dotyczących, na przykład, ekspozycji czy stopnia rozmycia,
– w trakcie działania SI, na przykład
przez korekty i uzupełnienia,
– po zakończeniu danego procesu SI
poprzez dalsze opracowanie rezultatu. Dotyczy to odpowiednio ochrony patentowej
wynalazków, gdy można w konkretnych
wytworach maszyny odnaleźć cechę twórczości autorskiej albo wynalazczej, którą

kostiumu, a także towarzyszących akcesoriów, tła i oświetlenia.
Pod wpływem opinii prof. Franka
Gotzena przychylam się do poglądu, by
uznać możliwość ochrony autorskiej dla
twórczości komputerowej, a także odpowiednio ochrony patentowej dla wynalazków, jeśli w konkretnych wytworach
maszyny można odnaleźć cechę twórczości autorskiej albo wynalazczej, którą da
się bezpośrednio przypisać człowiekowi:
autorowi programu lub innej osobie.
Kwestią dyskusyjną jest, czy należy
zaliczyć tu także wkład twórcy pierwotnie
przeznaczony do wykorzystania przy działaniu SI. Opowiadam się za odpowiedzią
negatywną. Nie widzę bowiem podstaw
dla różnicowania tej sytuacji
od przedstawionej w punkcie
III.3.1. – wówczas, gdy utwór
był uprzednio stworzony w innym celu. A zatem twórczy
wkład człowieka w wytwór SI
może przejawiać się w dwóch
postaciach. Po pierwsze, chodzi
o twórczy wynik działania użytkownika SI w trakcie wytwarzania danego wytworu przez
SI, znajdującego wyraz w końcowym rezultacie. Twórca
„współtworzy” wówczas z SI.
Chodzi tu, na przykład, o interwencję użytkownika w taki
wytwór w postaci polecenia dodania określonych elementów
czy zmiany tonacji kolorów.
Fotografia Oscara Wilde’a wykonana przez Napoleona Sarony’ego (po lewej), obok reklama wykorzystująca zdjęcie, Po drugie, uwzględnić nalektórego autorski charakter był przedmiotem orzeczenia amerykańskiego Sądu Najwyższego z 1882 roku
ży tworzone przez człowieka
http://classyarts.com/sarony/Sarony_Chronology.htm

da się bezpośrednio przypisać człowiekowi: autorowi programu lub innej osobie.
W istocie podejście to wiąże się
ze słynnym orzeczeniem amerykańskiego
Sądu Najwyższego z 1882 roku, dotyczącym wykorzystania w reklamie (zdjęcie
środkowe poniżej) portretu Oscara Wilde’a (zdjęcie z lewej) stworzonego przez
Napoleona Sarony’ego20. Wątpliwości co
do twórczego charakteru fotografii wiązały
się z zarzutem, że zdjęcie jest w istocie
wynikiem działania maszyny, a od obsługującego aparat wymaga się jedynie
umiejętności technicznych. W przypadku
poniższej fotografii – jak trafnie wskazał sąd – twórczość artysty wyraziła się
w „upozowaniu” artysty, wyborze jego

24

ALMA MATER nr 203

Archiwum autora

utwory na podstawie gotowych wytworów tego rodzaju modyfikacje zdjęcia były do- obraz stanowiłby postać naruszenia prawa
SI, które – gdyby materiał wyjściowy był konywane tylko przez człowieka, zapewne do integralności wyjściowej fotografii.
utworem – zostałyby uznane za opracowa- uznano by, że mamy do czynienia kolejno Trzeci i czwarty obraz stanowią chronione
nia, natomiast w ocenianych przypadkach z: utworem zależnym, naruszeniem prawa utwory autorstwa użytkownika SI, przy
stanowią samodzielne utwory.
do integralności zdjęcia i dwoma utworami czym w stosunku do trzeciego można
Istnieje tu znaczna niepewność prawna, inspirowanymi.
rozważać, czy stanowi on utwór zależny.
głównie z tego względu, że udział człowieCzy tego rodzaju ingerencja w dziaTeoretycznie w analizowanych sytuka w tworzeniu tego rodzaju dóbr niema- łanie SI w dwóch ostatnich przypadkach acjach należałoby odgraniczyć część twoterialnych może być bardzo zróżnicowany powinna być uznana za indywidualny rzoną przez człowieka od wyprodukowanej
– określenie dolnej granicy, dostatecznej dla wkład twórczy w rozumieniu prawa autor- przez SI – i tylko tę pierwszą objąć prawami
uznania jego twórczego wkładu i warunku- skiego? Wydaje się, że należy tu udzielić wyłącznymi. W tego rodzaju utworach
jącej przyznanie ochrony w ramach dóbr odpowiedzi pozytywnej, zwłaszcza gdy „mieszanych” nie istnieje jednak z reguły
niematerialnych, jest bardzo utrudnione. uwzględni się postulowane kryteria przy możliwość wyodrębnienia elementów
Nie można bowiem wyraźnie oddzielić stwierdzaniu cechy twórczości w foto- pochodzących od maszyny, które powinny
odrębnych kategorii
pozostać poza ochrodóbr niematerialnych
ną autorską. Byłby to
tworzonych: samowięc postulat nieredzielnie przez człoalny i należy uznać,
wieka, przez człowieże na gruncie oboka z pomocą SI, tylko
wiązującego prawa
przez SI – podział ten
całość takich utworów
ma bowiem charakter
podlega ochronie jako
typologiczny.
wynalazek lub utwór.
Dodajmy, że niePodobny problem
kiedy proponuje się
powstaje przy korzytak minimalne wystaniu z programu
mogi co do udziału
Google Translate. Stanczłowieka w tworzedardowe tłumaczenie
niu tego rodzaju wynalazków, że
przygotowane przez ten program nie
w istocie dopuszcza się do ich patenjest utworem – skoro nie pochodzi
towania, gdy stworzone są w pełni
od człowieka. Ale gdy użytkownik
przez sztuczną inteligencję. Profesor
dokonuje później weryfikacji takiego
Peter Blok pisze, na przykład, że
tłumaczenia, na przykład wprowadza
wystarczy, by człowiek wybierał
własne poprawki i udoskonala je, ocena
odpowiednie urządzenie ze sztuczną
się komplikuje i trudno wyznaczyć
inteligencją albo przekładał rezultat
zakres ingerencji człowieka tak, by
działań maszyny na klasyczny język
można było bronić poglądu, że istnieje
techniczny21.
tu utwór chroniony.
Spójrzmy w kontekście tych
Inne trudności powstają, gdy
uwag jeszcze raz na rezultaw końcowym rezultacie SI znajdą
Zdjęcie bez ingerencji oraz zmodyfikowane w programie Deep
ty działania Deep Dream Genesię elementy twórcze w rozumieniu
Dream Generator w różnym stopniu intensywności parametrów
ratora. Wcześniej zajmowałem
prawa autorskiego lub prawa patengenerujących: minimalnej, maksymalnej, przypadkowej
się oceną wytworu stworzonetowego, pochodzące zarówno od
go przez SI w wyniku kliknięcia przez grafii. Przypomnijmy, że za dostateczne twórcy SI, jak i jego użytkownika. Z reużytkownika na przycisk „generuj” – uznaje się w tym przypadku istnienie guły nie istnieje wówczas utwór współaupo uprzednim wyborze dwóch wyjścio- swobody jej autora w dokonywaniu wy- torski (wspólny wynalazek) wobec braku
wych obrazków. Możliwe jest jednak po- borów w zakresie, między innymi, takich porozumienia pomiędzy twórcami. Niekienadto wybieranie przez użytkownika tego elementów jak wybór przedmiotu zdjęcia, dy uzasadniona będzie wtedy konstrukcja
programu stopnia intensywności spośród odpowiednia technika (światło, ostrość, dzieł połączonych – do jej zastosowania
sześciu parametrów generujących. W zależ- filtry), działania w ramach fazy obróbki konieczne jest jednak zawarcie odpowiedności od ich doboru – a liczba możliwych zdjęcia (naświetlanie, retusz, kadrowa- niej umowy z art. 10 prawa autorskiego.
zestawień jest bardzo wysoka – rezultat nie, technika wywoływania). Wobec tego Wobec jej braku należy uznać, że powstał
pracy SI jest inny. Problem ten uwidacznia pierwszy obraz byłby niechroniony ze utwór, do którego osobiste i majątkowe
poniższy zestaw modyfikacji wykorzy- względu na ograniczenie aktywności użyt- prawa autorskie przysługują użytkownikostanego wcześniej zdjęcia z obrazkiem kownika wyłącznie do wyboru fotografii wi SI, ale którego eksploatacja jest nadto
z katalogu Deep Dream, wykonanych przez i proponowanego pejzażu oraz kliknięcia uzależniona od zgody twórcy programu
SI w czterech wariantach mojej ingerencji na przycisk „generuj”, przy czym ten wy- SI – uprzednio „dostarczającego” swój
w parametry: minimalnej, maksymalnej, twór SI wykorzystuje elementy chronione wkład twórczy, czyli dzieło macierzyste
przypadkowej oraz bez ingerencji. Gdyby z fotografii. Drugi, również niechroniony, wykorzystane przez użytkownika SI.
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CZY NALEŻY WPROWADZIĆ
OCHRONĘ PRAWAMI WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ REZULTATÓW SI?

Lektura bogatej literatury prawniczej
dotyczącej tego zagadnienia wskazuje, że
proponowane są prawie wszystkie możliwe rozwiązania tej kwestii.
Najłatwiejsze do zreferowania są racje
kwestionujące wprowadzenie tu jakichkolwiek zmian, a więc generalnie optujące za
pełnym pozbawieniem ochrony wyników
wynalazczych i autorskich tworzonych
nie przez człowieka. Argumentacja przeciw przyznawaniu praw wyłącznych
ze względu na wytwory SI eksponuje
przede wszystkim to, że ochrona prawami
wyłącznymi nie spełniałaby celów utylitarnych, gdyż nie zachęca do twórczości.
Wskazuje się, że w analizowanej sferze
decydujące znaczenie dla sukcesu gospodarczego ma pierwszeństwo na rynku,
które generuje zyski, a nie wyłączność
w eksploatacji dóbr tworzonych przez SI.
Podkreśla się, że interesy autora SI są dostatecznie chronione poprzez przyznanie
mu praw wyłącznych do programu oraz
możliwość zawierania odpowiednich
umów z podmiotami, którym udostępnia
lub sprzedaje dany program SI. Zarzuca
się więc, że wprowadzenie tu ochrony
w istocie prowadziłoby do podwójnego
wynagrodzenia programisty. Zawodzi tu
także uzasadnienie ochrony wywodzone
z prawnonaturalnej koncepcji Johna Locke’a – uprawnienia do owoców własnej
pracy. Rozważając ochronę produkcji SI
w ramach praw autorskich, podnosi się
także niezasadność teorii uzasadniających
przyznanie prawa autorskiego i odwołujących się do traktowania utworu jako uzewnętrznienia indywidualnej osobowości
twórcy; odnotowuje się także trudności
związane z ochroną autorskich dóbr osobistych i czasem trwania ochrony.
Z kolei zwolennicy ochrony rezultatów
tworzonych przez SI wskazują, po pierwsze, na społecznie niekorzystne skutki
braku ochrony. Ryan Abbot argumentuje,
że funkcja stymulująca do innowacji,
znajdująca się u podstaw systemu patentowego, nie jest zależna od tego, czy
wynalazek jest tworzony przez człowieka,
natomiast brak ochrony spowoduje zasadnicze ograniczenie zachęty do tworzenia
nowych utworów i wynalazków. Ochrona
samych tylko programów służących do
tworzenia takich wytworów jest bowiem
niedostateczna. Po drugie, wprowadzenie
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tej ochrony respektowałoby „autorstwo
pośrednie”, dotychczas nieznane prawu
autorskiemu. To wprawdzie nie twórca,
lecz SI bezpośrednio tworzyłaby utwór,
ale i w tej sytuacji trudno przecież nie zgodzić się z argumentem, że swoje istnienie
utwór zawdzięcza nie komputerowi, lecz
wyłącznie człowiekowi, który stworzył
program zdolny do generowania utworów.
Cecha twórczości w wytworach SI wobec
akceptacji takiego ujęcia występowałaby
w tym znaczeniu, że człowiek stworzył
możliwość nadania tej cechy utworowi
przez kreującą go SI.
Nadto, po trzecie, rozwiązanie to
wyeliminuje niemożliwe do wykrycia
podszywanie się osób fizycznych pod autorstwo wynalazków tworzonych przez SI,
tym bardziej że nie jest możliwe udowodnienie, że określony wytwór pochodzi od
określonego programu komputerowego.
Spójrzmy w tym kontekście na poniższy
przykład: David Hope w 2011 roku opublikował książkę Comes the Fiery Night
(Nadchodzi płomienna noc), w której
zamieścił dwa tysiące haiku, w części napisanych przez maszynę, w części – przez
poetów. Jak pisze Yuval Noah Harari,
książka nie ujawnia, które są czyje. Jeśli
sądzicie, że potraficie odróżnić twórczość
ludzką od maszynowej, możecie śmiało
sprawdzić to sami22.
Wobec tych okoliczności sugeruje
się ochronę prawami wyłącznymi także
rezultatów SI. Wskazuje się również na to,
że niemożność przewidzenia przez twórcę
programu ostatecznej treści i formy utworu
nie przesądza o niemożności uznania SI za
autora takich utworów.
Uważam, że dla ochrony wytworów
SI (zarówno na gruncie systemu patentowego, jak i prawa autorskiego) nie jest
konieczna zmiana paradygmatu twórcy-człowieka. Byłaby ona nieproporcjonalna
i niepotrzebna. Zamiast tego należałoby
ochronę tego rodzaju wytworów oprzeć
na fikcji prawnej: istnienia w tego rodzaju
sytuacjach autora – człowieka. Zauważmy,
że stosowanie tej konstrukcji prawnej nie
jest obce prawom na dobrach niematerialnych. Dotyczy to, na przykład, istnienia
więzi twórcy z utworem po jego śmierci
(przy stwierdzeniu istnienia autorskich
dóbr osobistych) czy też traktowania
pracodawcy jako twórcy w ramach amerykańskiej doktryny „work for hire”.
Powstaje kolejne pytanie – tu przede
wszystkim dla prawa autorskiego: na
jakiej podstawie chronić prawami wy-

łącznymi wytwory SI. Czy jako utwory,
czy w ramach praw pokrewnych, czy poza
systemem praw autorskich jako prawo sui
generis (tak jak bazy danych lub topografie
układów scalonych), czy też być może
tylko w ramach prawa nieuczciwej konkurencji? Wszystkie te sugestie znalazły swoich zwolenników. Dodajmy, że niekiedy
proponowane są rozwiązania hybrydowe,
na przykład przyznanie prawa autorskiego
do rezultatów SI autorom programu, ale
tylko ze względu na wierne kopiowanie
utworu. W pozostałym zakresie ochrona
przysługiwałaby użytkownikowi na zasadach przyjętych w prawie zwalczania
nieuczciwej konkurencji.
Szczególne dyskusje dotyczą określenia podmiotu, któremu należy pierwotnie
przyznać prawa wyłączne. Wymienia się
tu SI, jej twórcę, użytkownika oraz rozpowszechniającego wytwory SI.
Zacznijmy od SI. Wypowiadane są poglądy, że twórcą takich wytworów jest maszyna i prawo to powinno być przyznane
bezpośrednio SI. Racje dla tego podejścia
związane są z rzeczywistym tworzeniem
takich wytworów przez program. Powstaje
jednak pytanie o sens takiego rozwiązania. Przecież program SI jako taki nie
potrzebuje zachęt czy stymulacji dla swej
twórczości. Zbędna byłaby także ochrona
jego dóbr osobistych. Warunkiem koniecznym takiej regulacji byłoby dopuszczenie
możliwości przyznawania osobowości
prawnej tego rodzaju maszynom. Nie jest
to rozwiązanie niemożliwe, jest dyskutowane w związku z tzw. autonomicznymi
samochodami. Co więcej, zdolność prawna została przyznana w Arabii Saudyjskiej
w 2017 roku robotowi Sophia.
Najczęściej rozważa się przyznanie
praw wyłącznych twórcy programu SI – ze
względów także intuicyjnych. Jest on przecież – jak pisałem wcześniej – pośrednim
twórcą wytworu SI. To on podjął pracę
twórczą i tylko dzięki niemu możliwe są
dzieła SI. Ochrona taka zachęcałaby do
tworzenia programów z SI, a także odpowiadała poczuciu słuszności.
Zastrzeżenia związane z tym podejściem dotyczą niemożliwości śledzenia
twórczości programu SI, gdy udostępni się
go innemu podmiotowi. Nie przekonują
mnie natomiast zastrzeżenia związane
z okolicznością, że podmiot ten już konsumuje swój wkład twórczy, sprzedając program SI. Przeciwne podejście opiera się na
propozycji przyznania praw wyłącznych
właścicielowi (dysponentowi) komputera

z SI23. Nie ma bowiem potrzeby, by prawa
te przyznać twórcom SI, którzy już skonsumowali dodaną przez nich wartość poprzez
sprzedaż programu SI. Względem tego
dominującego poglądu wysuwa się jednak
zarzut, że właściwie dysponent takiego
programu nie podjął żadnej aktywności,
która zasługiwałaby na ochronę. Inaczej
ujmując: niekiedy „twórcza” rola jest
trywialna lub minimalna: polegać może
na podaniu tematu i naciśnięciu guzika.

wyników działania człowieka, to pojawi
się nowy (stary) problem: jak rozróżniać
co jest rezultatem działania, a co sztucznej
inteligencji.
Sądzę, że optymalnym rozwiązaniem
prawnym byłoby przyznanie praw wyłącznych do wytworu SI twórcy SI. Powstałby
w ten sposób swoisty odpowiednik prawa
do pożytków naturalnych z rzeczy –
przysługuje ono właścicielowi. Być może
regulacji tej powinien towarzyszyć przepis

lub utwory – tylko bowiem zatajenie rzeczywistego „autorstwa” może zapewnić
przyznanie praw wyłącznych.
UWAGI KOŃCOWE
Po pierwsze, lekko przesadzając,
można stwierdzić, że na gruncie obowiązującego prawa istnieje „diabelska
alternatywa” ze względu na twórczość
maszynową: albo ujawnić prawdę co do

Przykłady nadmiernej ochrony autorskiej; od lewej: pojemnik z lekarstwami (orzeczenie Innovation Ventures, LLC v. N2G Distributing, Inc., 779 F. Supp.
2d 671 (E.D. Mich. 2011)); kształt znicza (wyrok SN z 6 marca 2014 (V CSK 202/13, LEX nr 1486990));
fotografia monet (wyrok belgijskiego Sądu Kasacyjnego z 17 marca 2014. C.12.0317.F)

Pewną modyfikacją tego ujęcia jest
przyznanie praw wyłącznych dla rozpowszechniającego utwory stanowiące
rezultat SI. Uważa się, że powinien on być
zachęcony lub odpowiednio wynagrodzony
za takie działanie. Byłoby to prawo zbliżone
do prawa pokrewnego dotyczącego pierwszego udostępnienia publiczności utworu,
co do którego prawa autorskie wygasły.
Wreszcie bierze się pod uwagę możliwość
przyznania twórcy SI i jej użytkownikowi
wspólnie praw wyłącznych – choć oczywiście nie byłoby to współautorstwo, lecz
wspólność wynikająca z względnie obowiązującego przepisu ustawy.
Przechodzę teraz do własnych ocen.
Najchętniej utrzymałbym brak ochrony
prawami wyłącznymi wytworów SI ze
względów wyżej wskazanych. Byłoby
to jednak chowanie głowy w piasek.
Prognozowany „zalew” całego świata
takimi wytworami, nierozróżnialnymi
od klasycznych utworów i wynalazków,
prowadzić musiałby wówczas koniecznie
do fałszywego wskazywania ludzkiego
autorstwa w celu uzyskania ochrony
prawami wyłącznymi. Jeżeli bowiem
utrzymane zostanie założenie, że twórczość jest ograniczona do bezpośrednich

względnie obowiązujący, według którego
legalny użytkownik SI (a więc, na przykład, licencjobiorca programu z SI lub
nabywca jego egzemplarza) nabywa prawa
wyłączne do wytworów stworzonych przy
wykorzystaniu „swojego” egzemplarza SI.
Prawo do wytworów SI powinno być zlokalizowane w ramach tzw. praw pokrewnych24, a zakres ochrony powinien być
zbliżony do ochrony utworów. Dobra osobiste należałoby ograniczyć do obowiązku
poświadczania autorstwa programu SI wykorzystanego do stworzenia danego dobra
niematerialnego. Na podobnych zasadach
ochrona wynalazków tworzonych przez SI
powinna być zlokalizowana w klasycznym
prawie patentowym.
Nie ma jednak obecnie potrzeby przyjmowania takiej regulacji. Twórczość SI ma
jeszcze charakter marginesowy, ale jest
wyraźnie eksponowana, gdyż okoliczność,
że dany wytwór jest wynikiem działania
SI, zwiększa jego atrakcyjność. Obawiam
się jednak, że stan ten ulegnie zmianie
szybciej, niż to sobie wyobrażamy, warto
więc być na to przygotowanym. Dodajmy,
że w istocie nie ma pewności czy obecnie
produkty sztucznej inteligencji są zgłaszane do ochrony jako „klasyczne” wynalazki

tej okoliczności, eliminując w ten sposób
możliwość ochrony prawami wyłącznymi
danego wytworu, albo dla jej zapewnienia
fałszywie wskazać ludzkie autorstwo.
Po drugie, proponując wprowadzenie
ochrony prawami wyłącznymi rezultatów
SI, czuję dyskomfort. Uważam bowiem,
że istniejąca obecnie ochrona prawami
wyłącznymi jest nadmierna i powinna
być zawężana, a nie – jak w mojej propozycji – rozszerzana. Co więcej, sugestie
legislacyjne są oparte w zasadniczej
mierze na prognozowanych nieuczciwych
zachowaniach dysponentów SI, którzy domagając się ochrony prawami wyłącznymi
ich rezultatów, niewątpliwie zatajaliby tę
okoliczność, gdyby było to warunkiem
uzyskania ochrony. Inaczej ujmując:
swobodny wybór co do zasad ochrony
SI w istocie jest wyeliminowany przez
nierozróżnialność rezultatów człowieka
i wytworów SI, a zatem doszło do porażki
prawnika w zderzeniu z rzeczywistością.
Po trzecie, mój mistrz, prof. Andrzej
Kopff, pisząc projekt prawa autorskiego
w latach 70. XX wieku, proponował, by
programy komputerowe były chronione
w ramach prawa autorskiego tylko wówczas, gdy są przeznaczone do wspoma-
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Przykłady dzieł, co do których wątpliwy jest status utworu; od lewej: Kazimierz Malewicz, Czarny kwadrat; Marcel Duchamp, Fontanna;
Roman Opałka, Detal; John Cage, 4’33’’

Andrzej Kopff, „erozji ochrony praw autorskich”. Drugi powód jest równie istotny.
Wbrew prognozom ochrona programów
została ujęta zupełnie inaczej, niż wyobrażał ją sobie Kopff. Prawdopodobnie
tak stanie się też z ochroną twórczości
myślących maszyn.
Po czwarte, nasuwa się pytanie, czy
dla odbiorców będzie miało znaczenie, że
określony rezultat jest wynikiem twórczości człowieka, a nie maszyny – i odwrotnie –
podobnie jak w przypadku niektórych
rzeczy okoliczność, że są one hand made.
Zapewne będzie to zależeć od tego, czy
chodzi o utwory, czy wynalazki. Być może
okoliczność ta będzie miała tylko znaczenie ze względu na utwory tradycyjnie
szczególnie nacechowane osobowością
twórcy – a więc poezję, muzykę, literaturę piękną. Mam nadzieję, że co najmniej
w tych sferach ocaleje założenie, że prawdziwym twórcą jest tylko człowiek. Ta
prognoza niekoniecznie jednak jest trafna.
Nie można wykluczyć, że rezultaty sztucznej inteligencji będą równie wartościowe,
subtelne i złożone jak rezultaty działalności człowieka, toteż przypisywanie im
„niższego” statusu okaże się przejawem
przemijającej tradycji. Paradoksalnie może
się okazać, że wytwory tworzone przez SI,
już silnie chronione prawami autorskimi
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widzenia prawa własności intelektualnej
należy traktować jako człowieka, czy jako
maszynę? Jest to problem zbliżony do opisanego w Przekładańcu Stanisława Lema,
o którym pisał prof. Jerzy Jarzębski: autor,
drwi z perypetii topornego prawa, niemogącego sobie poradzić z sytuacją, w której
[...] osoba fizyczna sukcesywnie znika, a na
jej miejsce wdzierają się z zewnątrz obce
elementy powodujące coraz większy jurydyczny zamęt27. Moim zdaniem wówczas
SI stanie się składnikiem osobowości twórcy (człowieka) i w istocie rozróżnienie na
ludzką i maszynową twórczość straci sens.
Dlaczego bowiem różnie traktować SI
tylko w zależności od jej lokalizacji? Choć
formalnie, z punktu widzenia wcześniej
prowadzonych rozważań, w istocie prawo
wyłączne przyznawane byłoby użytkownikowi SI, czyli człowiekowi, w którym
zostałaby usytuowana na stale lub czasowo
dodatkowa inteligencja – sztuczna [SI].
ANEKS. GENERALNE ZMIANY ZASAD
OCHRONY PRAWAMI WYŁĄCZNYMI
W ŚWIETLE PROBLEMÓW Z SI,
CZYLI NIE MA TEGO ZŁEGO…
Zastanówmy się, czy zaproponowane
rozwiązanie w sprawie ochrony prawami
wyłącznymi wytworów SI, podyktowane

nie surowszymi kryteriami przyznawania
ochrony prawami wyłącznymi w sferze
prawa patentowego niż w prawie autorskim.
Chodzi tu o system uprzedniej rejestracji
i badanie czy zgłaszane do ochrony rozwiązania spełniają konieczne kryteria,
a zwłaszcza tzw. nieoczywistość rozwiązania, czyli odpowiedni poziom wynalazczy.
Rozważmy zatem, czy nie należałoby dostrzegać tu wskazówki, by odpowiednio zmodyfikować system ochrony
prawnoautorskiej i ograniczyć zalew
utworami, które ze względu na niską wartość dla społeczeństwa nie powinny być
chronione. Pewne wskazówki wynikają
z kryteriów zdolności patentowej wynalazku. Postulat ten formułuję nie tylko
z powodu przyszłej konieczności ochrony rezultatów SI w sferze tradycyjnie
zarezerwowanej dla prawa autorskiego,
ale w równej mierze z tego względu, że
obecnie system ten, ze szkodą dla domeny
publicznej, chroni także przypadkowe
rezultaty, niezasługujące na miano utworu
(ochrona „byle czego”). Spójrzmy na
poniższe przykłady ochrony autorskiej:
napisu na pojemniku z lekarstwami,
kształtu znicza (i to bez złotej pokrywki)
czy fotografii monet.
Wydaje się celowe zaproponowanie
nowych kryteriów utworu. Powinien nim

https://www.sheetmusicplus.com/title/4-33-sheet-music/1008430

wyłącznie względami praktycznymi, nie
może mieć jednak pośredniego pozytywnego wpływu na podstawowe konstrukcje
prawa autorskiego. Wydaje się, że można
rozważać dwa ważne postulaty.
Zauważmy, po pierwsze, że zastrzeżenia co do ochrony prawami wyłącznymi
twórczości SI nie są równie intensywne,
jeżeli chodzi o twórczość autorską i patentową. O ile ochrona „utworów maszynowych” budzi szczególne wątpliwości, to
ochrona takich wynalazków – już mniej.
Jest to związane, między innymi, ze znaczhttp://www.toutfait.com/issues/volume2/issue_4/articles/giunti/popup_40.html

według proponowanych zasad, będą –
wprowadzając w błąd – przedstawiane
jako pochodzące od człowieka, dlatego że
tylko wówczas wzbudzą zainteresowanie
odbiorców.
Po piąte, zauważmy, że prawdopodobnie w przyszłości, w drodze inżynierii
genetycznej, modyfikacji ciała lub po prostu wszczepom, powstanie człowiek ulepszony o SI. Wykorzystując łącznie własną
inteligencję i „przyswojoną” sztuczną,
zapewne będzie także zajmował się twórczością. Czy tego rodzaju osobę z punktu
www.dziennik.com/przeglad-polski/artykul/czas-odnaleziony-roman- opalka-na-manhattanie

https://wiki.eanswers.net/en/Fine_art

gania twórcy przy tworzeniu utworów25.
Ostatecznie programy komputerowe są
chronione jako utwory – bez zawężenia
zakresu ich stosowania. Mówię o tym
z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego,
że trafnie przestrzegano przed wprowadzeniem autorskiej ochrony programów:
to „koń trojański” dla prawa autorskiego26.
Obawiam się, że w przypadku wytworów
SI będzie tak samo – zarówno co do szerokiego zakresu chronionych rezultatów
SI (zwłaszcza w prawie autorskim), jak
i skutków tej regulacji dla dalszej, jak pisał

być tylko rezultat nowy przedmiotowo (zamiast – jak dotychczas – tylko subiektywnie nowy), nieoczywisty lub o istotnym
poziomie twórczym (znaczący kulturowo).
Takie podejście zastępowałoby dotychczasowe nieprecyzyjne kryterium posiadania
cechy indywidualnej twórczości. Byłaby
to zasadnicza zmiana klasycznego paradygmatu prawa autorskiego. Inaczej ujmując: należałoby stwierdzać istnienie utworu
wobec dzieł nowatorskich, „nieoczywiście
wyprzedzających dany czas”, przeciwstawianych „spodziewanym” – w znaczeniu
prawdopodobnym w danym czasie do
uzyskania przez inne osoby. Wymagane
byłoby weryfikowanie czy dany artefakt
różni się przynajmniej niektórymi cechami
i/lub elementami bądź też ich kombinacją
od istniejących dzieł tego rodzaju; cechy te
i elementy powinny być przy tym istotne,
a różnice – wydatne. Istotą tej propozycji
jest przesunięcie oceny z wymogu indywidualności danego utworu na rzecz jego
istotnej nowości przedmiotowej, ocenianej
z punktu widzenia znawców z danego
kręgu kulturowego. Sugestia ta, oczywiście, podwyższa aktualnie przyjmowany
próg koniecznego poziomu twórczości,
warunkującego przyznanie statusu utworu.
Po drugie, jak sądzę, twórczość SI
spowoduje, że w przyszłości od ludzi-twórców oczekiwać się będzie nie tyle
indywidualności i osobistego charakteru wyrażania rezultatów ich pracy
lub w prawie patentowym rozwiązania
technicznego, lecz aktywności na etapie
wcześniejszym, poprzedzającym działanie
lub możliwe działanie SI: jakie zagadnienie techniczne należy rozwiązać, jaki
pomysł i idea powinny być „zadane” SI,
jakie zależności należy zbadać? Uwaga ta
nakierowuje na problem ochrony pomysłu
i odkrycia. Obecnie te elementy utworu
pozostają poza ochroną autorską. Co
więcej, wobec zastosowania standardowej banalnej formy ich wyrażenia takie
dzieła w całości pozostają poza ochroną
prawami wyłącznymi. Nie są zatem utworami dzieła: Czarny kwadrat Kazimierza

Malewicza, Fontanna Marcela Duchampa i Detal Romana Opałki oraz słynne
4’33’’ Johna Cage’a, a także odpowiednio
standardowo ujęte odkrycie naukowe, na
przykład e = mc2.
Rozważmy, czy w związku z ochroną
wyników prac SI nie należałoby objąć
ochroną tej sfery aktywności – także
w przyszłości zapewne „zarezerwowanej”
dla człowieka. Chodzi mi zatem o inne
usytuowanie odkryć i pomysłów w prawie
własności intelektualnej. Oczywiście,
ochrona autorska nie powinna wówczas
polegać na przyznaniu wyłączności.
Byłoby to błędne z punktu widzenia
interesów społecznych. Istnieją jednak
racje, by uznać, że a) pojawiają się tu
utwory w rozumieniu prawa autorskiego,
których twórcom b) należy zapewnić
ochronę ich autorskich dóbr osobistych.
Nadto należałoby przynajmniej rozważyć
zapewnienie c) prawa do wynagrodzenia
za eksploatację wytworów opartych na ich
pomyśle albo d) udział w wspólności praw
majątkowych – być może wyłącznie ze
względu na rozwijanie takich pomysłów
lub odkryć w twórczości SI.
Gdyby doszło do zmodyfikowania
zasad ochrony autorskiej, wprowadzenie
sugerowanych tu zmian co do ochrony
pomysłów i odkryć, łącznie z generalnym podwyższeniem kryteriów ochrony
autorskiej, byłoby pośrednim dobrym
skutkiem ustanowienia ochrony prawami
wyłącznymi wytworów SI.

Ryszard Markiewicz

Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Wydziału Prawa i Administracji UJ
1

2

3

4
5

J. Searle, Behavioral and Brain Sciences, cyt. za: https://
pl.wikipedia.org/wiki/Silna_sztuczna_inteligencja.
Por. J. Dickenson, A. Morgan, B. Clark, Creative Machines:
Ownership of Copyright in Content Created by Artificial
Intelligence Applications, „European Intellectual Property
Review” 2017, nr 39 (8), s. 457.
Por. R. Abbott, Everything is Obvious, „UCLA Law Review”, https://ssrn.com/abstract=3056915.
Por. ibidem.
Por. W.M. Schuster, A Coasean Analysis of Ownership of
Patents for Inventions Created by Artificial Intelligence,
„Washington and Lee Law Review”, https://ssrn.com/abstract=3132753.

Por. R. Denicola, Ex Machina: Copyright Protection for
Computer-Generated Works, „Rutgers University Law Review” 2016, nr 69, s. 252.
7
http://nextrembrandt.com, algo-generated 3D painting by
deep learning Rembrandt portraits.
8
Por. A. Guadamuz, Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Works, „Intellectual Property Quarterly” 2017, nr 2, s. 169–170.
9
Por. ibidem, s. 171–172.
10
Por. rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16 lutego 2017
zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów
prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL)).
11
Por. J.C. Ginsburg, L.A. Budiardjo, Authors and Machines,
https://ssrn.com/abstract=3233885, s. 1–116.
12
Ibidem, s. 58–60.
13
Por. J. Bastable, Is Artificial Intelligence Set to become Art’s
Next Medium?, https://www.christies.com/features/Acollaboration-between-two-artists-one-human-one-amachine-9332-1.aspx.
14
Co do innych przypadków por. III.3.
15
Fot. A. Szcześniak, Na szkle malowane, https://klubpodroznikow.com/konkursy/42-konkurs-fotograficzny/1555-mrozem-malowane36.
16
Por. J.C. Ginsburg, People Not Machines: Authorship and
What It Means in the Berne Convention, „International
Review of Intellectual Property and Competition Law”,
2018, vol. 49, is. 2, s. 131.
17
Por. ibidem, s. 184–185.
18
Por. J. Dickenson, A. Morgan, B. Clark, Creative Machines..., s. 459.
19
Por. A. Guadamuz, Do Androids, Dream of Electric Copyright?..., s. 173.
20
Burrow-Giles Lithographic Co. vs. Sarony, 111 U.S. 53
(1884).
21
Por. P. Blok, The Inventor’s New Tool: Artificial Intelligence –
How Does It Fit in the European Patent System?, „European Intellectual Property Review” 2017, nr 39 (2), s. 73–74.
22
Por. Y.N. Harari, Homo Deus. Krótka historia jutra, Kraków 2018, s. 412.
23
Por. S. Yanisky-Ravid, X. Liu, When Artificial Intelligence
Systems Produce Inventions: An Alternative Model for Patent
Law at the 3A Era, „Cardozo Law Review” 2018, s. 2243–
2245.
24
Teoretycznie można by ochronę takich wytworów zlokalizować również w ramach klasycznego prawa autorskiego, a więc jako utworów, podobnie jak przyjęto w odniesieniu do programów komputerowych. Takie podejście
ułatwiałoby ocenę prawną przy wytworach stwarzanych
przez SI oraz człowieka. Takie rozwiązanie prowadziłoby
do dalszej deregulacji ochrony praw autorskich z szkodą
dla „prawdziwych” twórców.
25
Art. 1 § 2 pkt. 8 projektu ustawy o prawie autorskim
z czerwca 1984 roku (przygotowanego przez zespół pod
kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja Kopffa) stanowił:
„W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są
utwory: [...] 8) programy dla maszyn cyfrowych, jeżeli
służą bezpośrednio stworzeniu utworu w postaci właściwej dla danego rodzaju twórczości”.
26
Por. A. Dietz, Copyright Protection for Computer Programs: Trojan Horse or Stimulus for the Future Copyright
System?, UFITA 1985, nr 110, s. 57.
27
Por. J. Jarzębski, Rzeczy nienarracyjne Stanisława Lema,
https: //solaris.lem.pl/ksiazki/beletrystyka/przekladaniec/505-poslowie-przekladaniec.
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SCIENTIA

TRÓJWYMIAROWE NOTATKI
Z LEKCJI CHEMII

Model cząsteczki wykonany pisakami 3D

ydział Chemii UJ jest bardzo aktywną jednostką pod względem
prowadzonych prac badawczych, będąc jednocześnie jednym z najczęściej
współpracujących z Centrum Transferu
Technologii CITTRU UJ wydziałów.
Tylko w latach 2000–2016 naukowcy tego
wydziału opatentowali 42 wynalazki oraz
dokonali 97 zgłoszeń patentowych.
Tematyka prowadzonych badań jest
bardzo szeroka, jednak mniej typowym,
ale zasługującym na uznanie obszarem
jest dydaktyka chemii. W ostatnich miesiącach w wyniku współpracy badawczej
dr. Pawła Bernarda z Indiana University
powstał nowy system tworzenia modeli
związków chemicznych wykorzystujący
technikę ręcznego druku 3D (pisaki 3D).
Przestrzenna budowa cząsteczek
związków chemicznych ma fundamentalne znaczenie dla właściwości substancji.
Powiązanie budowy i właściwości materii
stanowi istotny element nauczania chemii
na wszystkich poziomach edukacji. W procesie nauczania budowę cząsteczek zazwyczaj opisuje się wykorzystując różnego
rodzaju modele, zarówno rzeczywiste, jak
i komputerowe.
Zaproponowane rozwiązanie jest
przełomowe w technologii ręcznego druku
3D, ponieważ do tej pory zastosowanie
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pisaków 3D nie dawało możliwości precyzyjnego rysowania w przestrzeni trójwymiarowej. Obecnie większość rysunków
i modeli tworzonych za ich pomocą jest
przygotowywanych poprzez rysowanie
płaszczyzn 2D, które następnie są ze sobą
łączone w model 3D. Zaprojektowany
system składa się z modułów, które łączą
się ze sobą niczym puzzle, tworząc trójwymiarowy szablon. Szablon ten umożliwia
rysowanie modeli cząsteczek bezpośrednio w 3D, zapewnia odpowiednie odległości i kąty między wiązaniami. Użytkownik rysuje pisakiem 3D linie proste,

Agata Błaszczyk-Pasteczka
CTT CITTRU

Fot. Paweł Bernard

W

łącząc punkty szablonu, w wyniku czego
powstaje szkieletowy model cząsteczki.
Tworzywo zastyga w ciągu kilku sekund,
po chwili rysunek można odłączyć od
szablonu, a otrzymany model cząsteczki
zachowuje geometrię przez długi czas.
Opracowany system dostosowany jest
do nauczania chemii w szkole podstawowej/gimnazjum i szkole średniej. Uczniowie mogą korzystać z niego podczas lekcji,
a uzyskane modele zabierać do domu
i wykorzystać w dalszej nauce. Można
zatem powiedzieć, że system pozwala
na tworzenie trójwymiarowych notatek
podczas lekcji chemii. Zestaw składający
się z 18 elementów pozwala na rysowanie
wszystkich typowych cząsteczek związków organicznych, z którymi spotykają
się uczniowie.
W celu potwierdzenia wysokich walorów edukacyjnych i użytkowych systemu
przeprowadzono wiele lekcji pokazowych
w krakowskich gimnazjach i liceach ogólnokształcących. Uczniowie określali pracę
ze stworzonym systemem jako bardzo interesującą i pomocną w nauce. Większość
z nich nie miała wcześniej okazji korzystać
z pisaków 3D, ale rozpoczęcie pracy z nimi
i nauka trójwymiarowego rysowania zajmowała im zaledwie kilka minut.
Przy ścisłej współpracy twórców
z Centrum Transferu Technologii CTT
CITTRU technologia ta została objęta
zgłoszeniem patentowym w międzynarodowym trybie PCT z 11 maja 2018.
Obecnie planowana jest sprzedaż licencji
i optymalizacja systemu do produkcji
przemysłowej poprzez formowanie metodą wtrysku.

Szablon do rysowania
trójwymiarowego modelu cząsteczek,
zapewniający odpowiednie odległości
i kąty między wiązaniami

NOWATORSKA OPERACJA
POZWOLI MŁODEMU MUZYKOWI ZNÓW GRAĆ
P

ionierski zabieg wszczepienia innowacyjnej protezy stawu ramiennego OVO
został przeprowadzony 9 października
2018 na Oddziale Klinicznym Ortopedii
i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego,
kierowanym przed dr. hab. Artura Gądka.
To pierwsza tego typu operacja w Polsce
i zaledwie druga w Europie.
Nowoczesna endoproteza powierzchniowa została założona u 27-letniego

Fot. Archiwum SU

W zabiegu asystował chirurg z zespołu
Arthrosurface Don Simoncini ze szpitala Newton
Wellesley Hospital (USA)

Marcina, u którego – na skutek chorób
towarzyszących – rozwinęła się zaawansowana artroza stawu ramiennego. Skutkiem
tego było ograniczenie ruchomości stawu
i przewlekły ból niereagujący na leki. Co
więcej, choroba uniemożliwiała mężczyźnie realizowanie największej pasji, czyli
gry na instrumentach muzycznych.
– Marcin ukończył dwie szkoły muzyczne: w klasie fortepianu i organów w szkole
dla osób niewidomych. Od kwietnia
dodatkowo gra na akordeonie. Dwa lata
temu zaczęło go boleć ramię, a dodatkowo
zaczęło opadać – mówiła tuż po operacji
mama, Barbara Wójcik.
Dzięki zastosowaniu tak nowoczesnego implantu pacjent będzie miał szansę
odzyskać pełną sprawność ruchową chorego barku.
– Wszczepiliśmy nowy typ protezy
stawu ramiennego, tzw. protezę powierzchniową. Wymieniamy wyłącznie zużytą
warstwę chrząstki. Na tym właśnie polega innowacyjność. Dzięki temu jesteśmy
w stanie uniknąć ingerencji w zdrową
kość, która musi przenieść obciążenia. Do
tego pozwala nam na wymianę warstwy
zużywalnej – tłumaczył tuż po zabiegu
dr Jakub Ślusarski, specjalista chorób
barku. – Dodatkowo, dzięki zastosowanej
technice, operacja niesie ze sobą mniejsze
ryzyko powikłań, a także znacznie skraca
czas rehabilitacji.

Zabieg wszczepienia innowacyjnej protezy
stawu ramiennego OVO

Zabieg jest zdecydowanie bardziej
oszczędzający, przeprowadzony szybciej
i z zachowaniem sprawności mięśni. Cała
operacja trwała zaledwie dwie godziny.
Co więcej, nie wymaga noszenia unieruchomienia, wystarczy wyłącznie prosty
temblak. Pobyt w szpitalu potrwa jeden–
dwa dni, a procedura pozwoli na szybkie
usprawnianie.
– To wyjątkowa sytuacja, że zakładamy
protezę tak młodej osobie. U chorego doszło do zmian, które normalnie powstają
w piątej lub szóstej dekadzie życia. Dodatkowo pacjent jest niewidomy, więc zmysł
dotyku jest dla niego jednym z ważniejszych elementów komunikowania się ze
światem – podsumował dr Jakub Ślusarski.
W zabiegu asystował członek zespołu
Arthrosurface Don Simoncini ze szpitala
Newton WellesleyHospital (USA), który
jest bliskim współpracownikiem dr Johna Uribe – wynalazcy i propagatora tej
techniki.

Maria Włodkowska

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Endoprotezę powierzchniową
założono pacjentowi,
u którego rozwinęła się
zaawansowana artroza
stawu ramiennego
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PERSONAE

SMAK ŻYCIA

„Pochwały są przyjemne, ale niczego nie uczą”, dlatego wyróżnienia, takie jak Laur
Jagielloński nie są dla mnie zwieńczeniem pracy, a wyzwaniem, zachętą do dalszych
badań. Nie dla nich pracuję, a po to, aby poszukiwać odpowiedzi na ważne pytania.
Myślę o przyszłości. O zaobserwowaniu, udokumentowaniu i opisaniu jakiegoś dotąd
nierozpoznanego zjawiska – mówi prof. Tomasz Jan Guzik.

MŁODOŚCI, TY NAD POZIOMY WYLATUJ...
T

Z archiwum Tomasza Guzika

Anna Wojnar

ytuł profesora otrzymał Pan dzieroku akademickiego został uhonorowawięć lat temu, gdy miał trzydzieści
ny Laurem Jagiellońskim.
pięć lat...
– Czy to w tej todze, która zdobi
– Urodziłem się 8 marca 1974 roku,
drzwi gabinetu, odbierał Pan nagrodę
więc to prawda. Ale czy to ważne, ile
z rąk rektora Uniwersytetu? – pytam.
miałem wówczas lat? – pytanie mojego
– Tak. Toga ta kiedyś należała do
rozmówcy, z powodzeniem łączącego
mojej mamy. Jest cenną po niej papracę naukową z pracą kliniczną, zbija
miątką...
mnie nieco z tropu.
Profesor – aktywny lekarz i naukoMoże i nieważne. Jeśli jednak
wiec pracujący w Szpitalu im. Józefa
droga naukowa rozwija się wyjątkowo
Dietla – urywa zdanie, na chwilę milknie.
pięknie – by nie powiedzieć brawuroPo czym wstaje od okolicznościowego
wo? Jeśli praca naukowca jest doceniastolika, podchodzi do biurka i prosi,
na zarówno w Polsce, jak i za granicą?
abym i ja do niego podeszła. Ścianę nad
Fakt: zamierzałam Profesorowi pograbiurkiem zdobi duży portret – zdjęcie
tulować ostrego startu w młodości i paprof. Teresy Adamek-Guzik. Wybitnej
sma później odnoszonych sukcesów.
lekarki, zmarłej dziesięć lat temu.
Ale nie ukrywam, że chciałam też od
niego usłyszeć, jak do nich dochodził.
MATKA I SYN
Wszak w rok po uroczystej nominacji
w pałacu prezydenta RP miało miejsce
Niewielki pokój (właśnie ten z togą
inne, równie doniosłe, wydarzenie, tym rai portretem) jest usytuowany na drugim
zem na Zamku Królewskim w Warszawie:
piętrze szpitala. Jego wystrój? SkromProfesor Tomasz Guzik
jako czwartemu z kolei profesorowi nauk
ny. Oko przykuwają tylko szafki pełne
ślę jedynie, że i w tym roku Profesor miał medycznych książek i skryptów, okrągły
medycznych z Krakowa (po profesorach:
okazję świętować. Podczas inauguracji stolik i cztery krzesła dla gości oraz duże
Ryszardzie Gryglewskim, Stanisławie
Konturku, Aleksandrze Koju
biurko, na którym równoi Andrzeju Szczekliku) przycześnie pracują dwa laptopy.
znano mu Nagrodę Fundacji
– Czy w tym pokoju prana rzecz Nauki Polskiej, pocowała mama?
wszechnie zwaną „polskim
– Tak, przez piętnaście lat
Noblem”. Później, w roku
– odpowiada lekarz ubrany
2013, Nagrodę Prezesa Rady
w biały kitel, ze stetoskopem
Ministrów za całokształt dow ręku; przed spotkaniem
robku, a w roku 2017 jedno
dowiedziałam się, że od siódz najbardziej prestiżowych
mej rano zdążył już przyjąć
wyróżnień – Arthur C. Corkilkunastu pacjentów – a po
coran Award Amerykańskiezajęciach w klinice, jak zwygo Towarzystwa Kardiolokle, jeszcze kilka godzin
gicznego, za badania nad
spędzi w laboratorium usymechanizmami nadciśnienia
tuowanym przy ul. Focha.
tętniczego.
Teresa Adamek-Guzik,
Nagród i wyróżnień jest Wraz z najbliższymi współpracownikami w Szpitalu im. Józefa Dietla w Krakowie ceniona specjalistka chorób
oczywiście, więcej. Podkrewewnętrznych i alergologii,
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Fot. Archiwum rodzinne

Tyle lat przecież minęło, a ta ścią trzeba jednak silnie zaakcentować
kobieta wciąż jest wdzięczna za to, że najważniejsze osiągnięcia naukowe
pomoc, jaką kiedyś od mamy Profesora obejmują rozpoznanie roli
otrzymała... To właśnie jest limfocytów T w nadciśnieniu tętniczym;
prawdziwy sukces.
w roku 2007 – jako pierwszy badacz na
Tomasz i Bartłomiej razem świecie! – młody absolwent Collegium
z ich ojcem, dr. inż. Janem Gu- Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
zikiem, pracownikiem nauko- opisał związek przyczynowo-skutkowy
wym AGH, zmarłym w marcu pomiędzy aktywacją limfocytów T a nad2018 roku, zadbali o pamięć ciśnieniem tętniczym i towarzyszącą mu
Teresy Adamek-Guzik, osoby dysfunkcją naczyniową.
przyjaznej i pomocnej pacjen– Doba ma 24 godziny – wygłaszam
tom, uhonorowanej również taki truizm.
Teresa Adamek-Guzik z mężem Janem z synami: Tomaszem
uniwersytecką nagrodą Pro Arte
– Praca naukowca jest intensywna,
i Bartłomiejem
Docendi, między innymi za mi- wielowymiarowa. Nie kończy się o okredo Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrz- strzostwo w sztuce przekazywania wiedzy, ślonej godzinie. Często pracuję aż do
nych i Medycyny Wsi w Collegium Me- za doskonałe relacje ze studentami. Trzej zaśnięcia...
dicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy panowie ufundowali nagrodę jej
ul. Skarbowej trafiła w 1993 roku. Objęła imienia. I każdego roku, podczas
jej kierownictwo po dwudziestu sześciu Ogólnopolskiej Konferencji Stulatach współpracy z prof. Andrzejem denckiej, zostaje ona przyznawaSzczeklikiem w szpitalu przy ul. Skawiń- na młodym ludziom za najlepszą
skiej. Dlatego pokój z numerem 206 był pracę interdyscyplinarną, ogólnokiedyś i jej pokojem.
internistyczną.
– Dziedziczność – wyrywa mi się to
– Uważam, że należy inwesłowo.
stować w utalentowanych, praWyznam szczerze: nie gabinet mam cowitych ludzi, a nie w okazałe,
teraz na myśli, a przekaz genetyczny. wytworne budynki. To inweZarówno Tomasz, jak i jego młodszy brat stowanie na dłużej pozostanie.
zostali przecież lekarzami! Bartłomiej jest Będzie nam wszystkim służyć
kardiologiem interwencyjnym.
– konkluduje naukowiec, dla któ– Mama pewnie wniosła epigenetyczny rego kluczem do sukcesu jest i to,
efekt – śmieje się Profesor. I „zjawisko” to aby coś nowego zaobserwować,
przybliża mi obrazowo tak: – Gdy ciężarna coś nowego odkryć i opisać.
kobieta pali papierosy, to w jej organizmie
następuje taka modyfikacja otoczenia
TWARZE SUKCESU
genów, że to palenie pozostawia ślad
u dziecka do końca jego życia, a i może
Sukces ma wiele twarzy. Wiebyć przekazane następnym pokoleniom.
le wymiarów. Może więc pora
– Może więc analogia byłaby tutaj spojrzeć na niego także ze strony
uprawniona? – dopytuję.
naukowych dokonań Tomasza
– Zafascynowana zawodową pracą Guzika. Autora bądź współauTomasz Guzik, zakończenie studiów podyplomowych
mama rzeczywiście sprawiła, że więcej tora 190 publikacji, z których
w Oksfordzie; 2000
niż matematykę i fizykę pokochałem wiele ukazało się w prestiżoposzukiwanie rozwiązań,
wych czasopismach: „New
Uśmiech na twarzy Profesora upewnia
które ludziom pozwolą
England Journal Medici- mnie, że potrafi on dobrze gospodarować
żyć w zdrowiu. Na pewno
ne”, „Lancet, Journal of czasem. Zwłaszcza że naprawdę ma wiele
dzięki niej zrozumiałem
Experimental Medicine”, pracy! Oprócz ordynowania w klinice,
sens takich słów, jak: odpo„Journal of Clinical Inve- badań naukowych prowadzonych w lawiedzialność, wytrwałość,
stigations”, „Circulation”, boratorium, wykładów na uczelniach (nie
pasja, misja. Zrozumiałem
„Circulation Research”, tylko na rodzimym uniwersytecie, ale –
też, czym jest prawdziwy
„Hypertension”. Może war- na zaproszenie – poza granicami kraju)
sukces.
to podkreślić, że publikacje pełnił przecież lub nadal pełni ważne
– Czym jest?
w tych czasopismach zo- funkcje w wielu polskich towarzystwach
– Niedawno przyszła
stały zacytowane w sumie lekarskich (był, między innymi, prezesem
do mnie kobieta, która się
10 tysięcy razy, a indeks Towarzystwa Internistów Polskich, Towapopłakała, wspominając
Hirscha charakteryzujący rzystwa Badań nad Miażdżycą) i w wielu
doktor Adamek-Guzik. To
prace krakowianina wynosi towarzystwach międzynarodowych – jako
Prof. Teresa Adamek-Guzik
mnie wzruszyło. Bardzo!
obecnie 44. Z całą pewno- jedyny Polak jest obecnie członkiem Za-
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Fundacji Crescendum
Est Polonia) w niej właśnie odbył dwuletnie
studia podyplomowe
w zakresie medycyny
molekularnej i może
poszczycić się zawodowym tytułem anglosaskim „Master of
Science”.
Ten kontakt miał
początek 1 stycznia
Marta Cześnikiewicz-Guzik i Tomasz Guzik na gali nagrody Fundacji 1999. Zamiast śniegu
na rzecz Nauki Polskiej; 2010 padał wtedy deszcz.
Dzień był ponury. Przyrządu Europejskiego Towarzystwa Kardio- tłaczający. To jednak nie zmąciło humoru
logicznego, członkiem Amerykańskiego młodego, zapalonego do nauki chłopaka.
Towarzystwa Kardiologicznego, itd.
Pewnie powinnam tu jeszcze wspomnieć,
że ongiś laureat „polskiego Nobla” od pół
roku znajduje się w wyjątkowym gronie,
które przez lata odegrało bardzo istotną rolę w rozwoju polskiej nauki – w Radzie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
– W styczniu tego roku podjąłem nowe
wyzwanie.
Lakoniczna informacja, prawda? Za
nią jednak kryje się nie tylko pomnożenie
pracy, częste wyjazdy do Wielkiej Brytanii, ale i wielka odpowiedzialność. Funkcja
redaktora naczelnego międzynarodowego
czasopisma „Cardiovascular Research”,
wydawanego przez Uniwersytet Oksfordzki, to rzeczywiście wielkie wyróżnienie dla
Polaka. Tomasz Guzik do tej pory przejrzał
już ponad tysiąc publikacji i przyznaje,
że czytanie prac zajmuje mu na ogół
dwie–trzy późnowieczorne godziny. Które
z tych prac zdecyduje się opublikować Córka Alicja Guzik, jako Maria Skłodowska-Curie,
podczas szkolnego konkursu
w czasopiśmie wyznaczającym trendy
Z uwagą, a zarazem z podziwem przygląw kardiologii?
– Wyłącznie te, które mówią o nowa- dał się starym uniwersyteckim budynkom,
torskich odkryciach. Które mają dobrze podziwiał architekturę Green College – tej
części uczelni, w której miał się odnaleźć
uzasadnione wnioski – usłyszę.
„po wrzuceniu na głęboką wodę”. Szok
nastąpił dopiero wówczas, gdy dotarł do
TYLKO WAŻNE PYTANIA
wskazanego mu akademika. Do jednoosoOksford. To magiczne miasto nad bowego co prawda pokoju, ale z łazienką
Tamizą dla wielu marzycieli jest jak ma- na trzecim piętrze!
– Zderzenie wyobraźni z rzeczywistognes. Przyciąga ich. Przede wszystkim
uniwersytetem założonym przed 1167 ścią – mówię.
– A wie Pani, co później uderzyło mnie
rokiem i legendą otaczającą tę prestiżową
w Europie i na świecie uczelnię. Jak kon- najbardziej? Ludzie. Każdy człowiek zajtakt z oksfordzką Alma Mater – obecnie mował się wielkimi rzeczami, zadawaniem
umocniony poprzez redagowanie uczelnia- fundamentalnych pytań. Obok mnie, na
nego czasopisma – wpisał się w życiorys przykład, pracował naukowiec, który zaTomasza Guzika? Wszak absolwent Wy- stanawiał się, dlaczego organy po prawej
działu Lekarskiego z dyplomem lekarskim stronie naszego organizmu są właśnie
uzyskanym w 1998 roku (i z pomocą po prawej, a nie po lewej. Niby dziwne
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pytanie, a jednak... No więc patrzyłem,
słuchałem, wyciągałem dla siebie wnioski.
Tomasz obserwował otoczenie, ale też
od razu włączył się w badania prowadzone
przez jego opiekuna naukowego, prof.
Keitha Channona. Nawiasem mówiąc
Keith Channona nadal jest jego mentorem,
często się spotykają, wzajemnie sobie doradzają – pomimo że ich zainteresowania
naukowe rozeszły się już w Oksfordzie.
Krakowianina bowiem coraz bardziej
zaczęły pochłaniać badania związane ze
śródbłonkiem (wpływ profesorów Ryszarda Gryglewskiego i Ryszarda Korbuta),
immunologią (wpływ prof. Juliusza Pryjmy). Rozpoczął poszukiwanie enzymów,
które mogą produkować wolne rodniki
tlenowe.
– Na moje usamodzielnianie, rozumienie medycyny jako nauki, która ma
służyć ludziom w poprawie jakości ich
zdrowia, miał w Oksfordzie szczególny
wpływ uczony, który odkrył, że papierosy
powodują nowotwory. Dlaczego? Bo Sir
Richard Peto (tytuł szlachecki nadała mu
królowa Elżbieta II właśnie za to odkrycie) często mi powtarzał, że podejmując
jakieś badania, musimy stawiać tylko
ważne pytania. Gdy zapytałem: to znaczy
jakie?, odpowiedział po prostu: należy
pytać o te choroby, które zabijają ludzi.
Nadciśnienie tętnicze zabija, prawda? Jak
podaje „Lancet”, każdego roku uśmierca
aż 8 milionów ludzi na świecie. Ogrom!
Dlatego skupiłem się na poszukiwaniu
mechanizmów, które dowiodą, jak układ
odpornościowy wpływa na nasze nadciśnienie – mówi Profesor, którego obsza-

Dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik i prof.
Tomasz Guzik w togach Wydziału Lekarskiego

rem badań jest dziś nie tylko medycyna,
medycyna molekularna, ale też farmakologia kliniczna i biologia naczyniowa.
Tu może raz jeszcze przypomnę: „polski
Nobel” uhonorował właśnie to, że Tomasz
Guzik, jako pierwszy badacz na świecie,
opisał związek przyczynowo-skutkowy
pomiędzy aktywacją limfocytów T a nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącą mu
dysfunkcją naczyniową.

Rzucenie świeżo dyplomowanego lekarza na głęboką wodę – jak widać – nie
spowodowało jego utonięcia. Przeciwnie.
Tomasz szybko wypłynął na szerokie
wody. Obronił pracę doktorską Kolonizacja przez Staphylococcus aureus w atopowym zapaleniu skóry, której promotorem
był prof. Juliusz Pryjma i do której materiały kliniczne zbierał jeszcze jako student,
a w roku 2004 habilitował się na podstawie
pracy nad mechanizmami stresu oksydacyjnego w chorobach naczyń u człowieka. W rok później uzyskał specjalizację
chorób wewnętrznych, a w 2010 roku –
z alergologii. W tak zwanym międzyczasie
– co pewnie warto zauważyć – aż trzy lata
pracował w zespole naukowców w Emory
University School of Medicine w Atlancie,
prowadząc badania nad patomechanizmami nadciśnienia tętniczego. Ponadto
związał się z Uniwersytetem w Galsgow.
I na dodatek często jeszcze gościł (i do dziś
gości), jako profesor wizytujący, w wielu
innych amerykańskich, kanadyjskich czy
niemieckich uniwersytetach. Moc zajęć,
moc pracy – nieprawdaż? Tomasz Guzik
na moje zadziwienie ma jednak krótkie
objaśnienie: naukowiec to stan bytu – nie
zawód.
MYŚLĘ O PRZYSZŁOŚCI
– Wspomniałam o wielu Pana osiągnięciach naukowych. Uszła jednak mojej
uwagi prestiżowa nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Tadeusza Browicza,
przyznana w 2011 roku za oryginalne
i nowatorskie badania nad mechanizmami stresu oksydacyjnego w naczyniach
krwionośnych w chorobie niedokrwiennej
serca... – usiłuję się wytłumaczyć.
– Nagrody dla mnie nie są zwieńczeniem, a wyzwaniem, zachętą do dalszych
badań. Nie dla nich pracuję, a po to, aby
poszukiwać odpowiedzi na ważne pytania.
Krótko: myślę o przyszłości. O zaobser-

Anna Wojnar

STAN BYTU – NIE ZAWÓD

Inauguracyjny pochód profesorów UJ, z przodu (od lewej): prof. Jerzy Jurkiewicz i prof. Tomasz Guzik

wowaniu, udokumentowaniu i opisaniu
jakiegoś dotąd nierozpoznanego przez
badaczy zjawiska.
– Czy takim nierozpoznanym jeszcze
zjawiskiem może być wpływ paradontozy na rozwój nadciśnienia tętniczego?
– pytam, bo wiem, że Profesor swoimi
badaniami związanymi z nadciśnieniem
tętniczym zainteresował swoją żonę, dr
hab. Martę Cześnikiewicz-Guzik, kierującą Zakładem Profilaktyki i Stomatologii
Eksperymentalnej, zajmującą się, między
innymi, chorobami przyzębia.
– Stany zapalne, najczęściej wywołane
infekcją lub urazem, towarzyszą nam bezustannie. Praktycznie w każdym narządzie,
w każdej części organizmu mogą one
wystąpić i – jak przypuszczają naukowcy
– potrafią w organizmie człowieka indukować nadciśnienie
tętnicze. Moja żona, która jest
stomatologiem, zwróciła uwagę
na fakt, że większość polskiego
społeczeństwa cierpi na jakąś
formę choroby przyzębia. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób paradontoza
(a trwa ona zwykle latami, przyczynia się do nadmiernej aktywacji układu odpornościowego)
może wpływać na dysfunkcję
naczyń krwionośnych i nadciśnienie tętnicze – tym samym
mieć wpływ na spowodowanie
u człowieka udaru lub zawału.
Modelowe badania laboratoryjne (opublikowaliśmy ich wyniki
ostatnio w czołowym brytyjskim
czasopiśmie naukowym) potwierdzają słuszność naszych
hipotez – ale czy potwierdzą je

Merytoryczne rozmowy na spacerze w Dreźnie
z prof. Jeremym Pearsonem, przewodniczącym Council
for Basic Cardiovascular Sciences ESC
i szefem British Heart Foundation

później badania kliniczne? Czy dentyści
będą mogli w przyszłości wspomagać kardiologów w leczeniu nadciśnienia poprzez
redukcję stanu zapalnego przyzębia?
– Państwa „podróż” naukowa zapewne
będzie długa...
– Badanie jakiegoś nowego zjawiska
zwykle trwa latami. Ale wciąga. Sprawia
przyjemność. Fascynuje. Buduje nadzieje. Pewnie z tego powodu naukowcy są
naukowcami.
MAM SZCZĘŚCIE
Po spotkaniu z Profesorem (a przed
kolejnym; muszę poczekać, aż wróci
z Chin) przeglądam długą listę opublikowanych przez niego prac. Nietrudno
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mach, zafascynowała ją fizyka. Uważa, że to fizyk może zmienić świat...
– Znów nam się kłania epigenetyka?! Pana ojciec, a dziadek Alicji,
zajmując się naukowo tak zwanym
„zmęczeniem materiału”, fizykę
musiał znać doskonale. Nauki ścisłe
i Pana przecież pociągały.
To prawda. Tomek w szkole
lubił matematykę i fizykę. Ale nade
wszystko biologię i chemię. Udział
w olimpiadach sprawiał mu prawdziProf. Tomasz Guzik z żoną dr hab. Martą Cześnikiewicz-Guzik
w dniu inauguracji – wręczenia nagrody „Laur Jagielloński” wą frajdę. Notabene dzięki zwycięstwu w ogólnopolskiej olimpiadzie
zauważyć, że wiele z nich ma współau- chemicznej uczeń II Liceum Ogólnotorów. To normalne. Samotnicy dziś mają kształcącego im. Jana Sobieskiego nie miał
ograniczone możliwości, bo efekty osiąga problemu ze zdaniem egzaminu wstępnego
się poprzez interdyscyplinarność. Dlatego na medycynę – wówczas jeszcze, przed
pewnie w rozmowie z Profesorem rzadko zjednoczeniem uczelni, w Akademii Mesłyszę zaimek: ja. Tomasz Guzik niemal dycznej im. Mikołaja Kopernika.
zawsze mówi: my. I pod to „my” podstawia
– Czy mama miała wpływ na wybór
nazwiska współpracowników ze swojego studiów? – pytam.
zespołu badawczego, także z zespołów
– Ani w moim, ani w brata przypadku
zagranicznych, z którymi przychodzi mu bezpośrednio – nie. To była nasza samowspółdziałać.
dzielna decyzja. Choć pewnie nie bez
– Mam wielkie szczęście, że udaje mi znaczenia był fakt, że wyrastaliśmy, dojrzesię gromadzić wokół siebie niezwykle uta- waliśmy w środowisku lekarskim, rodzice
lentowanych i pracowitych młodych ludzi. byli bardzo zaprzyjaźnieni z wieloma wyTomasz Mikołajczyk i Mateusz Siedliński bitnymi krakowskimi lekarzami, jak prof.
doszli już do habilitacji! A przecież jest Jacek Dubiel – ten dla mnie był i pozostaje
jeszcze wielu doktorantów...
wzorem lekarza: kocha ludzi i nieustannie
– ...pozytywnie „nakręconych”, jak to dla nich pracuje. Również bardzo wiele od
dziś mówi młodzież? Może inaczej: zafa- lat uczy mnie i inspiruje dyrektor dr med
scynowanych nauką, pasjonatów.
Andrzej Kosiniak Kamysz.
Profesor na moje wtrącenie reaguje
śmiechem. I nie ukrywa, że kocha ludzi
z pomysłami, kreatywnych, oddanych (jak
on) pracy. Czy w młodości on sam był
właśnie taki? Czy już w szkole zapowiadał
się dobrze?

CHWILA RELAKSU
Mam świadomość, jak bardzo dla Tomasza Guzika czas jest cenny – stara się
pomagać pacjentom (w czym wspierają go
wielce wysoce wykwalifikowani współpracownicy w Klinice), stara się skupiać
na badaniach i innych powinnościach
naukowca, stara się jak najwięcej czasu
mieć dla żony i córki. Czy jednak mam
zrezygnować z rozmowy o jego pozazawodowych pasjach?!
Lubi wędrować po górach, Tatry są
jego ukochanymi – to wiem. Wiem także,
że zimą narty biegowe nie zalegają w piwnicy, garażu czy na strychu. Wiem jeszcze,
że rodzinne wycieczki za miasto go cieszą.
– A jakimi farbami Pan maluje? – pytam
o to, bo tego akurat nie wiem.
– Olejnymi i akrylowymi – odpowiada
nieco zaskoczony Profesor.
Malowanie, rysowanie. Hobby? Na
pewno zajęcie, które uwalnia od stresów.
Pozwala oderwać się od rzeczywistości.
Wciąga. I całkowicie czym innym zajmuje
umysł choćby dlatego, że nieustannie trzeba zastanawiać się nad doborem kolorów,
obserwować światło. Tak przynajmniej
twierdzi Tomasz Guzik, który z wewnętrznego nakazu nanosi na blejtram czy karton
– oczywiście w tych niewypełnionych
obowiązkami chwilach – podziwiane przez
siebie pejzaże, martwą naturę, kwiaty, a nawet twarze i postacie bliskich. Czy uczył

SAMODZIELNA DECYZJA
Pytania o przeszłość nie powinny chyba
pozostać bez odpowiedzi. Tak sobie pomyślałam, gdy spojrzałam na zdjęcie jedenastoletniej córki Profesora, Alicji. Czyżby
uczennica piątej klasy szkoły podstawowej
rzeczywiście marzyła o tym, by kiedyś być
jak Maria Skłodowska-Curie? W każdym
razie w stroju przypominającym ten, jaki
nosiła polska noblistka, w którą się wcieliła podczas konkursu na bohaterów naszej
cywilizacji, organizowanym w szkole,
wygląda nader interesująco.
– Ala kiedyś głosiła, że będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych (śmiech).
Na szczęście już jej to przeszło. Pewnie
dlatego, że kiedy uczyła się w szkole o ato-
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Rower pozwala dotrzeć w mniej poznane miejsca

go ktoś malarstwa? Tak. Był to Zbigniew
Żupnik, krakowski artysta, który studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk
Pięknych – w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Przez wiele lat przychodził on
co środę do domu rodziców, dawał małym
chłopcom – Tomkowi i Bartkowi – lekcje.
– Ściany mieszkania zawiesił Pan obrazami? – pytam.
– Odważyłem się umieścić tylko jeden.
Spodobał się żonie.
***
Dziennikarze zwykli zadawać pytanie: nad czym Pan teraz pracuje? Takiego
pytania Tomaszowi Guzikowi nie zadam.
Zapytam za to znów o Oksford – o ten naj-

starszy w Europie i krajach anglosaskich
uniwersytet, który otwarł przed młodym
człowiekiem drogę bogatą w punkty obserwacyjne, który ośmielił go pytać o rzeczy
ważne, który nauczył tego, żeby nie dać
się zwieść pozorom, który sprawił, że ma
przyjaciół na całym świecie. Zapytam
i o Kraków – o Uniwersytet Jagielloński
z 655-letnią tradycją, który go przygotował,
pomógł i nadal towarzyszy w poznawaniu
świata nauki.
– Gdy myślę o Krakowie czy o Oksfordzie, to odczuwam ścisk w gardle. Oba
te miasta, obie uczelnie są mi naprawdę
bardzo bliskie... – te słowa Profesora nie
wymagają żadnego komentarza.

Teresa Bętkowska

Wycieczki w góry są momentem pozwalającym
na refleksję; z córką Alicją na szlaku

WYBITNI POLACY WE FRANCJI
undacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyznała nagrody
„Wybitny Polak we Francji”. Nagrody
wręczono w Ambasadzie RP w Paryżu
5 października 2018 uczonym, działaczom
społecznym, twórcom kultury. W kategorii
kultura wyróżniona została absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Maria Delaperrière, badaczka literatury
i kultury XIX i XX wieku, komparatystka. Przez wiele lat kierowała Wydziałem
Polonistyki oraz Ośrodkiem Badań nad
Europą Środkową w Institut National
des Langues et Civilisations Orientales
w Paryżu. W tym miejscu warto też
dodać, że 12 maja 2017 Pani Profesor
uhonorowana została tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego,
a 20 czerwca 2016 ten zaszczytny tytuł
nadał jej również Uniwersytet Śląski. Pod
jej redakcją ukazało się około 30 książek
poświęconych literaturze polskiej i środkowoeuropejskiej. W latach 1985–2009
kierowała sekcją języka polskiego w INALCO. Obecnie pełni funkcję sekretarza
generalnego Polskiego Towarzystwa
Historyczno-Literackiego. Bierze udział
w sesjach międzynarodowych i organizuje
konferencje poświęcone, między innymi,

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

F

Prof. Maria Delaperrière, laureatka konkursu „Wybitny Polak we Francji” w kategorii nauka

polsko-francuskim relacjom kulturalnym
oraz literaturze polskiej w kontekście europejskim. Podczas uroczystości wyróżnieni
zostali również: Barbara Romanowicz
(nauka), Maria Warunek (osobowość),
Barbara Żochowska-Despiney (nauka),
Jacek Rewerski (osobowość), Zofia Toriel
(kultura). Nagrodę Specjalną Ambasadora
RP we Francji otrzymał ksiądz Eugeniusz
Plater-Syberg.

Konkurs „Wybitny Polak” odbywa się
w wielu krajach z inicjatywy Fundacji i ma
na celu pokazanie dokonań oraz promocję
osób, które odniosły sukces w kraju i poza
jego granicami. To również okazja do przybliżenia biografii tych rodaków, którzy bardzo często są znani i szanowani na emigracji,
lecz pozostają anonimowi w Polsce.
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ZA NOWATORSKĄ KONCEPCJĘ
NORMATYWNOŚCI PRAWA
P

Fot. Łukasz Wspaniały

rofesor Bartosz Brożek z Katedry
Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UJ jest laureatem tegorocznej Nagrody Narodowego
Centrum Nauki (NCN) w dziedzinie nauk
humanistycznych, społecznych i o sztuce.
W zakresie nauk o życiu za prace nad
„zaplątanymi” białkami nagrodzono
dr hab. Joannę Sułkowską z Centrum Nowych Technologii oraz Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatem
w naukach ścisłych i technicznych został
dr hab. Piotr Sankowski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego,
którego wyróżniono za fundamentalne
wyniki w dziedzinie algorytmów grafowych, zwłaszcza w zakresie znajdowania
skojarzeń w grafach.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się 10 października 2018 w Galerii Sztuki
Polskiej XIX Wieku w Sukiennicach.
Ustanowione w 2013 roku wyróżnienie
przyznawane jest badaczom do 40. roku
życia. Ideą Nagrody NCN jest wspieranie
najwybitniejszych uczonych prowadzących
badania na polu badań podstawowych
w polskich jednostkach naukowych.
Jest ona wręczana w trzech obszarach
badawczych: naukach humanistycznych,
społecznych i o sztuce, naukach o życiu
oraz naukach ścisłych i technicznych. W tej

edycji do zgłaszania
kandydatów uprawnionych było 497 osób.
Wpłynęło 69 zgłoszeń,
z których w drugim etapie wyłonionych zostało sześciu finalistów,
po dwóch w każdym
z obszarów. Ostateczny
wybór laureatów, którzy
za szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie
badań podstawowych
otrzymają nagrody pieniężne w wysokości
50 tysięcy złotych, nale- Przemawia prof. Bartosz Brożek, laureat Nagrody Narodowego Centrum Nauki
w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
żał do kapituły nagrody.
Tegoroczny laureat Nagrody NCN do badań naukowych podsumować można
w obszarze nauk humanistycznych, spo- następującym nakazem: rozwiązuj ciekawe
łecznych i o sztuce prof. Bartosz Brożek i ważne problemy, wykorzystując do tego
w ramach swoich badań współpracuje wszelkie narzędzia, jakie masz do dyspotakże z Centrum Kopernika Badań Inter- zycji. Uważam, że nie można prowadzić
dyscyplinarnych. Kapituła doceniła jego odpowiedzialnej refleksji w zakresie prawa
nowatorską koncepcję normatywności i filozofii, jeśli nie weźmie się pod uwagę
prawa oraz innych systemów normatyw- osiągnięć współczesnych nauk kognitywnych w oparciu o argumentację filozoficzną nych. W ostatnich kilkudziesięciu latach
i wykorzystanie ustaleń nauk kognitywnych zrewolucjonizowały one nasze rozumienie
i ewolucyjnych. Zainteresowania naukowe funkcjonowania umysłu i mechanizmów
prof. Brożka obejmują, między innymi, ludzkich zachowań – wyjaśnia prof. Bartosz
teorię i filozofię prawa, a także filozofię Brożek. I dodaje: – Nauka powinna podejnauki, języka i umysłu. – Moje podejście mować próby rozwiązywania autentycznych
problemów, korzystając przy tym z rozmaitych teorii i metod. Nie wolno zamykać się
w sztywnych granicach dyscyplin naukowych i paradygmatów badawczych. Mam
nadzieję, że moje prace stanowią ilustrację
takiego podejścia do uprawiania nauki.
Prof. Bartosz Brożek jest czwartym
badaczem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego uhonorowano Nagrodą NCN.
W poprzednich latach to wyróżnienie
otrzymali: prof. Wiesław Babik z Wydziału Biologii (2015), prof. Marcin Szwed
z Wydziału Filozoficznego (2016) i dr hab.
Adam Rycerz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (2017).

Od lewej: dr hab. Joanna Sułkowska, przedstawiciel Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tadeusz Wenecki,
dr hab. Piotr Sankowski, prof. Bartosz Brożek, prezes Fundacji KGHM Polska Miedź Jarosław Twardowski, przewodniczący Rady NCN prof. Janusz Janeczek
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Łukasz Wspaniały

Biuro Prasowe UJ

40. ROCZNICA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II
16

800 osób, w tym 92 rektorów polskich
uniwersytetów, uczelni technicznych,
medycznych, rolniczych, pedagogicznych,
ekonomicznych, artystycznych i innych
oraz przedstawiciele władz państwowych.
Słowa wygłoszone wówczas przez Jana
Pawła II, zwłaszcza te dotyczące misji
uniwersytetu, „służby prawdzie”, „posługi myślenia”, będącej „służbą prawdzie
w wymiarze społecznym”, a także „szczególnej wrażliwości i odpowiedzialności
etycznej każdego pracownika nauki”, do
dziś są drogowskazem dla środowiska
akademickiego nie tylko w Polsce. Nadal
aktualne jest przesłanie Ojca Świętego,
mówiące o bardzo istotnej dla nauki więzi
pomiędzy prawdą a dobrem. Następnie Jan
Paweł II udał się do Collegium Maius, gdzie
po modlitwie w kaplicy św. Jana z Kęt,
spotkał się na dziedzińcu z pracownikami
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej
Akademii Teologicznej.
Wielki Jubileusz Roku 2000 i 600-lecie
odnowienia UJ stały się okazją do zorganizowania przez społeczność Uniwersytetu Ja-

giellońskiego pielgrzymki do Rzymu. Blisko 400 uczestników spotkało się 11 września z Janem Pawłem II w auli Pawła VI.
Podczas uroczystej audiencji prof. Franciszek Ziejka wręczył Ojcu Świętemu
wydawnictwa związane z jubileuszem
odnowienia Uczelni i odczytał uroczysty
adres społeczności uniwersyteckiej. Papież
wygłosił przemówienie do uczestników
pielgrzymki oraz udzielił błogosławieństwa
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na dalsze
100-lecie działalności.
Jan Paweł II gościł w Krakowie również 17 sierpnia 2002. Tego dnia odwiedził
i konsekrował Sanktuarium Miłosierdzia
w Łagiewnikach. W drodze powrotnej do
kurii dotarł na teren budowy Kampusu
600-lecia Odnowienia UJ. Przed Biblioteką
Papieskiej Akademii Teologicznej spotkał
się z gronem kilkudziesięciu rektorów polskich uczelni. Ojciec Święty pobłogosławił
powstający Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była
to ostatnia wizyta papieża Jana Pawła II
w ojczyźnie.

Red.

Arturo Mari

października 2018 obchodziliśmy
40. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła
II – pierwszego w historii Kościoła papieża Polaka, szczególnie bliskiego nam,
krakowianom, absolwenta Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W 1978 roku Karol Wojtyła osiadł na stałe w Rzymie, ale nigdy nie
zapomniał o ojczyźnie i swoich rodakach
znad Wisły. Odwiedził Polskę osiem razy,
w tym trzykrotnie Uniwersytet Jagielloński.
22 czerwca 1983 w auli Collegium
Maius Jan Paweł II przyjął doktorat honoris causa, przyznany mu przez wszystkie
wydziały Uniwersytetu, spotkał się także
na dziedzińcu tego najstarszego gmachu
akademickiego w Polsce z rzeszą około
900 pracowników i studentów. Wydarzenie
to upamiętnia tablica wmurowana w ścianę
budynku. Miejsce na krużganku, z którego
wówczas przemawiał Ojciec Święty, upamiętnia papieski kartusz herbowy.
Kolejna wizyta Jana Pawła II na UJ
miała miejsce 8 czerwca 1997. Na spotkanie
z Papieżem, zorganizowane w uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny, przybyło około

Jan Paweł II na dziedzińcu Collegium Maius; 8 czerwca 1997
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JUBILEUSZ PROFESORA ALEKSANDRA SKOTNICKIEGO

Fot. Jerzy Sawicz

Uroczystość z okazji 70. urodzin zasłużonego hematologa prof. Aleksandra Skotnickiego odbyła się 28 czerwca 2018
w Collegium Maius.
Profesor Aleksander Skotnicki jest znakomitym hematologiem, twórcą nowoczesnego ośrodka leczenia nowotworowych
chorób krwi oraz transplantacji szpiku. Przez 26 lat był kierownikiem Katedry Hematologii UJ CM, pełnił również funkcję
ordynatora Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest prezesem Zarządu i założycielem Fundacji
Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. prof. Juliana Aleksandrowicza oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa
Hematologów i Transfuzjologów. Organizuje również coroczne spotkania chorych po transplantacji szpiku oraz jest zaangażowany w aukcje dzieł sztuki na rzecz chorych z białaczkami (do tej pory było ich już 20).
Jubilat jest autorem wielu publikacji oraz monografii i podręczników z dziedziny medycyny. Jako specjalista z zakresu
transplantologii szpiku kostnego zajmuje się rozwojem nowych metod zwalczania chorób nowotworowych. Odznaczony
został, między innymi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej,
Medalem Doktora Aleksandra Kremera, Medalem „Gloria Medicinae” oraz Nagrodą Miasta Krakowa

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczył prof. Aleksandrowi Skotnickiemu
miniaturę uniwersyteckiego berła

... prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki
oraz dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki

Gratulacje prof. Aleksandrowi Skotnickiemu złożyli, między innymi,
prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski...

Niezależnie od pracy klinicznej, naukowej i organizacyjnej
prof. Aleksander Skotnicki jest aktywny na niwie społecznej.
Działa na rzecz współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i pamięci o dziedzictwie kultury żydowskiej w Krakowie, za co
w 2016 roku został uhonorowany Nagrodą im. ks. Stanisława Musiała. Jest twórcą i prezesem Stradomskiego Centrum
Dialogu, które od 2008 roku zajmuje się opisywaniem wielopokoleniowych losów żydowskich mieszkańców Polski i
Krakowa poprzez wystawy, publikacje, warsztaty i wykłady. To dzięki prof. Skotnickiemu opinia publiczna poznała,
między innymi, nowe fakty dotyczące Fabryki Schindlera.
Profesor dowiódł, że pracowali tam także Polacy, którym
groziła wywózka na roboty przymusowe do Niemiec. Przyczynił się też w dużej mierze do zbudowania rzetelnego obrazu dokonań Oscara Schindlera.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Krakowa i Małopolski. Nie zabrakło rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawicieli władz Collegium
Medicum oraz pracowników Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM, rodziny i przyjaciół Jubilata. Po prawej gratulacje składają Bronisława (Niusia Horowitz
z listy Schindlera, przyjaciółka Profesora) i Tadeusz Karakulscy

Z prof. Jerzym Aleksandrowiczem

Syn i wnuk Profesora – Stanisław i Julek Skotniccy

Fot. Jerzy Sawicz

Podczas otwarcia wystawy Profesora
z rabinem Edgarem Gluckiem
i dyrektorem Muzeum UJ prof. Krzysztofem Stopką

Pamiątkowe zdjęcie po koncercie Andrzeja Sikorowskiego z zespołem; pierwszy z prawej Marcel
Goldmann, mąż Bianki uratowany przez Schindlera

Z przyjaciółkami uratowanymi z Holokaustu: Lili Pohlmann
z Londynu i Bianką Goldman z Izraela

– W związku z zakończeniem pełnienia funkcji gratuluję osiągnięć organizacyjnych i medycznych w roli wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Hematologii
UJ CM. Uniwersytet docenia członków Wspólnoty Akademickiej ważnych dla
Uczelni, takich, którzy wybitnie przyczyniają się do rozwoju nauki, a swą postawą udowadniają, że praca lekarza to nie tylko wiedza i umiejętności, ale również szerokie spektrum działań wspartych na tej bazie. Swoje znakomite miejsce
w tym gremium zaznaczył Pan Profesor […] jako wybitny lekarz, znakomity naukowiec, doskonały organizator i nietuzinkowa osobowość o wszechstronnych
zainteresowaniach. Dokonania Pana Profesora w reprezentowanych dziedzinach
hematologii i transplantologii [...] są nie do przecenienia i zasługują na ogromne
uznanie – napisał w adresie gratulacyjnym rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
– Medycyna jest nauką pokory. Zawsze uważaliśmy, że można uratować jeszcze
więcej chorych. Nigdy nie byliśmy zadufani, że wszystko osiągnęliśmy. W imieniu mojego zespołu mogę zapewnić, że nadal będziemy gonić Europę i współpracować z tamtejszymi specjalistami dla dobra polskiej nauki i hematologii, aby
nasi chorzy wiedzieli, że te formy opieki i nowe możliwości terapii nie są gorsze
niż w innych krajach – podkreślił Jubilat.
Red.
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Pożegnanie w Klinice Hematologii UJ CM. Kwiaty wręczają następcy Profesora prof. Wojciech Jurczak (obecnie kierownik Katedry Hematologii)
oraz dr hab. Artur Jurczyszyn, profesor UJ (obecnie kierownik Kliniki Hematologii)
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79. rocznica Sonderaktion Krakau

6 listopada krakowskie uczelnie obchodzą Akademicki Dzień Pamięci. W tym roku przypada
79. rocznica Sonderaktion Krakau – akcji gestapo,
podczas której aresztowano, a następnie uwięziono
w obozach koncentracyjnych 183 krakowskich profesorów i nauczycieli akademickich (w tym 155 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego). Od lat
powojennych społeczność akademicka upamiętnia w tym dniu uczonych zmarłych w obozach
Sachsenhausen i Dachau. Wspominani są także
zmarli profesorowie i członkowie wspólnoty akademickiej.
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Anna Wojnar

HISTORIA MAGISTRA VITAE

AKADEMICKI DZIEŃ PAMIĘCI

PAMIĘĆ O ZMARŁYCH PROFESORACH UJ
NASZYM ZOBOWIĄZANIEM
Rozmowa z prof. Janem Wiktorem Tkaczyńskim,
przewodniczącym Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ
■ Najogólniej rzecz biorąc, zajmuję się
problematyką ustroju państwowego
Niemiec oraz kwestiami ustrojowymi
związanymi z funkcjonowaniem Unii
Europejskiej. W obu przypadkach
wspólną dziedziną badawczą, której
także poświęcam swoją uwagę naukową, jest prawo i polityka ochrony
środowiska naturalnego. Aktualność
tej problematyki była przy tym dla
mnie na tyle inspirująca, że postanowiłem zestawić unijne standardy
ekologiczne z teorią i praktyką w Chinach, co dzięki otrzymanemu teraz
trzyletniemu grantowi NCN mogę
zacząć realizować.

□ 4 grudnia 2018 minie dokładnie
10 lat od momentu, kiedy Uniwersytet Jagielloński, jako pierwsza
uczelnia w Polsce, powołał Komitet
ds. Opieki nad Grobami Profesorów.
Jest Pan jego przewodniczącym od
początku. W swoich wypowiedziach
często podkreśla Pan, że Komitet jest
instytucjonalnym dowodem naszej
pamięci i powstał w poczuciu powinności wobec tych, którzy odeszli.
Proszę przypomnieć, jak doszło do
powołania Komitetu?

Anna Wojnar

■ Tą sprawczą przyczyną był przypadek. Idąc na grób mojego ojca,
zmieniłem na cmentarzu Rakowickim
□ Do najważniejszych zadań Komimarszrutę i natknąłem się na grobowiec
tetu należy inwentaryzacja miejsc
prof. Józefa Feldmana, historyka, autopochówku profesorów Uniwersytetu
ra monumentalnej pracy o Bismarcku
Jagiellońskiego zmarłych po 1803
i Polsce, z którego nazwiska na płycie
roku (czyli od założenia cmentarza
nagrobnej złodzieje wyłamali dwie
Rakowickiego) oraz kontrola stanu
mosiężne litery. Ten akt barbarzyństwa
zachowania ich grobów, których
tak mnie wzburzył, że udałem się do ówobecnie pod swoją pieczą Komitet
czesnego rektora, prof. Karola Musioła,
Prof. Jan Wiktor Tkaczyński
ma blisko tysiąc dwieście. Najwięcej
z prośbą o wsparcie finansowe dla tej,
w gruncie rzeczy drobnej, naprawy i zarazem z ofertą, że podejmę znajduje się ich właśnie na cmentarzu Rakowickim, a także
się od strony administracyjno-organizacyjnej jej realizacji. I tak na cmentarzu Salwatorskim, ale nie tylko...
się to zaczęło, bo – jak łatwo zgadnąć – lista pilnych napraw
stale się wydłużała, dochodziły bowiem ciągle nowe zgłoszenia. ■ To prawda. Najliczniejszą grupę grobów profesorskich stanowią te, które znajdują się na cmentarzu Rakowickim: ponad 700.
□ Co sprawiło, że z tak wielkim zaangażowaniem oddał się Drugim w kolejności jest cmentarz na Salwatorze, gdzie takich
grobów jest ponad sto. Ale jak dokumentujemy to w wydanej
Pan pracy społecznej na rzecz Komitetu?
w tym roku naszym staraniem publikacji Pro Memoria. Profe■ W zasadzie są dwa powody. Pierwszy jest taki, i mam nadzieję, sorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentaże nie zostanie to odebrane jako kokieteria, że lubię coś robić rzach Krakowa, groby profesorów naszego Uniwersytetu można
pro publico bono. Mnie to ani nie boli, ani nie męczy. Cieszy znaleźć praktycznie na wszystkich cmentarzach Krakowa. I że
natomiast, gdy to, co zrobiłem, służy innym i znajduje uznanie. wreszcie takie groby rozsiane są nie tylko w Polsce, ale po całym
Drugi powód, głębszej natury, jest zaś taki, że myślę z jakimś świecie. Nasi profesorowie wybierali bowiem w swojej karierze
wewnętrznym smutkiem o tych profesorskich grobach, którymi akademickiej inne uczelnie i niejednokrotnie zostawali w nich
dzisiaj się już nikt nie opiekuje. Myślę bowiem o przemijaniu do śmierci. Tymczasem my wprowadzamy do naszego pocztu
wszystkiego – i życia, i sławy. To nie mogą być i nie są wesołe zmarłych profesorów UJ wszystkich, nawet tych, którzy jedynie
przez krótki okres wykładali na naszej Alma Mater.
myśli.
□ Na co dzień jest Pan pracownikiem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Co znajduje się w kręgu
Pana zainteresowań badawczych?

□ Z jakich źródeł korzystają członkowie Komitetu przy
ustalaniu listy zmarłych profesorów UJ oraz lokalizacji ich
grobów?
ALMA MATER nr 203
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■ W pierwszym rzędzie są to Złote Księgi poszczególnych wydziałów. Kolejne źródło stanowią wszelkiego rodzaju almanachy, encyklopedie bądź leksykony. Swoją pomocą służą nam Koleżanki
i Koledzy, którzy natknęli się w różnego rodzaju opracowaniach
na nowe, nam nieznane nazwisko. Wówczas naszym zadaniem
jest właśnie ustalenie miejsca pochówku. Pierwsze kroki kierujemy w takim przypadku do Zarządu Cmentarzy Komunalnych bądź
biur cmentarzy parafialnych. Czasami pomocna jest także pamięć
byłych współpracowników lub studentów. Walnie dopomógł
nam wreszcie w ustaleniu starszych, dziewiętnastowiecznych,
miejsc pochówku profesorów przegląd klepsydr zachowanych
w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.

□ Ile mogił udało się dotąd odnowić dzięki staraniom Komitetu?
■ Według listy, która znajduje się na stronie Komitetu, jest tych
grobów 15 plus jedna zamontowana płyta epitafijna.
□ W działalność Komitetu zaangażowani są przedstawiciele
wszystkich 16 wydziałów UJ, a także reprezentant Archiwum UJ, którzy – podobnie jak Pan – pracują społecznie.
Niezbędną obsługą administracyjną Komitetu zajmują się
natomiast pracownicy Działu Promocji UJ. Na renowację grobów profesorskich potrzebne są jednak konkretne pieniądze,

Strona internetowa Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ

44

ALMA MATER nr 203

których (w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi)
Uniwersytet Jagielloński jako uczelnia publiczna nie może
Komitetowi na ten cel przekazać. Skąd zatem pochodzą fundusze na prace restauracyjne czy działalność wydawniczą?
Jakimi środkami finansowymi dysponuje Komitet?

skonstruowana lista znakomicie ułatwi każdemu odszukanie
określonej mogiły profesorskiej.
□ W latach 2014 i 2016, dzięki staraniom Komitetu, ukazały
się dwie księgi opublikowane nakładem Wydawnictwa UJ pod
wspólnym tytułem Pro Memoria. Zawierają one biogramy zmarłych profesorów wraz z lokalizacjami i fotografiami miejsc ich
pochówku. Właśnie ukazał się trzeci tom tej serii obejmującej

■ Rzeczywiście, bez odpowiednich funduszy wykonanie
statutowych zadań, które stoją przed Komitetem, nie byłoby
możliwe. Pierwsze w kolejności (aczkolwiek nie
największe) źródło stanowią coroczne wpłaty 1%
z odpisu podatkowego.
Drugim są donacje osób
prywatnych, niekiedy, co
chciałbym tutaj szczególnie podkreślić, bardzo
szczodre. Trzecim wreszcie są instytucjonalne
dotacje celowe, czyli te,
które zgodnie z wolą darczyńcy(ów) są przeznaczone na realizację określonego przedsięwzięcia,
na przykład publikacji
Pro Memoria czy odno- Okładki trzytomowej publikacji Komitetu pod wspólnym tytułem Pro Memoria zawierającej biogramy profesorów i informacje
o miejscach ich pochówku. Tom I obejmuje profesorów spoczywających na cmentarzu Rakowickim (1803–2013), tom II
wy wskazanego grobu. dotyczy profesorów pochowanych na cmentarzu Rakowickim i Salwatorskim (1803–2015), a tom III profesorów spoczywająCzwartym natomiast źrócych na cmentarzach Krakowa (1803–2017). Książki ukazały się nakładem Wydawnictwa UJ
dłem, aczkolwiek niebezpośrednim, jest Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, zmarłych do końca 2017 roku 954 profesorów UJ, którzy znaleźli
który na nasz wniosek finansuje rewaloryzację tego bądź innego miejsce wiecznego spoczynku na różnych cmentarzach Krakowa.
grobu profesorskiego.
■ Nie ukrywam satysfakcji, bo takiej serii publikacji nie ma żadna
□ Od października 2018 roku Komitet ds. Opieki nad Grobami ze znanych mi uczelni na świecie. Jesteśmy zatem nie tylko jednym
Profesorów UJ ma nową witrynę internetową. Jest ona dostęp- z najstarszych uniwersytetów, ale również pionierem dokumentowana pod adresem: www.in-memoriam.uj.edu.pl, ale można wejść nia w ten sposób pamięci o naszych zmarłych poprzednikach. Warto
na nią także poprzez główną stronę internetową UJ, klikając bowiem powtórzyć tu myśl wypowiadaną przy różnych okazjach,
tam w zakładkę „Uniwersytet z Collegium Medicum”, a na- tę mianowicie, że każdy uniwersytet stanowi nie tylko wspólnotę
stępnie w „In Memoriam”. Warte podkreślenia jest to, że w no- żywych, ale i międzypokoleniowy most łączący tych, którzy odeszli,
wej witrynie znajduje się, między innymi, „Lista pamięci” – z tymi, którzy przyjdą po nas. Jako zatem jedyni depozytariusze
wyszukiwarka, dzięki której można nie tylko dowiedzieć się powinniśmy respektować pamięć o naszych profesorskich poprzedo zmarłych po 1803 roku blisko 1200 profesorach związanych nikach nie po to, aby sycić próżność ubieraniem jej w girlandy cnót
niegdyś z naszą Uczelnią, ale i zapoznać się z lokalizacjami wszelakich, ale dlatego, żeby zdać egzamin z odwagi zmierzenia się
miejsc ich pochówku. Proszę powiedzieć coś więcej na temat z pytaniem, czy rzeczywiście nasze dokonania są tak wielkie, tak
tego ważnego przedsięwzięcia, które stale będzie aktualizo- doniosłe, jak się nam to często wydaje?
wane i uzupełniane.
□ Jakie zadania wyznacza sobie Komitet na kolejne lata
■ Zanim odniosę się do pytania, pozwolę sobie najpierw na małą działalności?
uwagę doprecyzowującą: wspomniana lista, pierwsza zresztą
tego typu w Polsce, istnieje już, w wersji internetowej, dłużej, ■ Podzielę się marzeniem, które – nie wątpię – jest naszym
bo od roku 2011. Pierwotna jej wersja pozwalała jednak tylko na wspólnym: opublikowanie Pro Memoria, które obejmowałoby
wskazanie biogramu i informacji lokalizującej grób. Teraz, dzięki nie tylko – jak obecne wydanie – groby krakowskie, ale wszystzaangażowaniu pracowników Sekcji ds. Portalu Uniwersytec- kie, także te, jak już wspomniałem, które są rozsiane po całym
kiego, którym w tym miejscu chciałbym wyrazić słowa uznania, świecie. Ufam przy tym, że jeśli nam by się to miało nie udać, to
listę można przeglądać dodatkowo według kategorii: miejsca uda się to naszym następcom.
pochówku, dziedziny badawczej, dekady urodzenia i śmierci,
a także płci. I, co szczególnie ważne, oprócz biogramu zmarłego □ Dziękuję za rozmowę.
profesora wyświetlają się fotografia jego grobu oraz mapka ze
współrzędnymi geolokalizacyjnymi (GPS). Bez wątpienia tak
Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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GROBY ZMARŁYCH PROFESORÓW ODNOWIONE STARANIEM KOMITETU

Grób prof. Piotra Łukasza Bartynowskiego
przed i po odnowieniu

Grób prof. Józefa i doc. dr hab. Janiny Chojnackich
przed i po odnowieniu

Grób profesorów Rafała Józefa oraz Ignacego
Rafała Czerwiakowskich przed i po odnowieniu

Grób prof. Stefana Grzybowskiego
przed i po odnowieniu

Grób prof. Władysława Leopolda Jaworskiego
przed i po odnowieniu

Grób prof. Kazimierza Lepszego
przed i po odnowieniu

Płyta epitafijna
prof. Kazimierza Piecha

Grób prof. Edmunda Krzymuskiego
przed i po odnowieniu

Przedłużenie nienaruszalności mogiły
prof. Tadeusza Milewskiego

Grób prof. Bogumiła Pawłowskiego
przed i po odnowieniu

Grób prof. Jana Sleszyńskiego
przed i po odnowieniu

Grób prof. Heleny Willman-Grabowskiej
przed i po odnowieniu

Grób prof. Stanisława Zaremby
przed i po odnowieniu

Grób prof. Ludwika Zejsznera (Zeisznera)
przed i po odnowieniu

Grób prof. Adama Stefana Miodońskiego
przed i po odnowieniu

OSTATNIA DROGA
ZMARŁYCH W OBOZIE SACHSENHAUSEN UCZONYCH
ARESZTOWANYCH 6 LISTOPADA 1939

Wprowadzenie więźniów do obozu

Ciężkie warunki bytowe, w jakich przebywali uwięzieni w obozie
koncentracyjnym Sachsenhausen
krakowscy uczeni, i brak możliwości właściwego leczenia spowodowały liczne zgony.
Jako pierwszy odszedł kierownik Katedry Prawoznawstwa
i Prawa Górniczego Akademii
Górniczej Antoni Meyer – w wigilię
Bożego Narodzenia 1939. Stanisław
Maziarski pisał: Gdy przyjechał

Fot. Archiwum UJ

ZMARLI W OBOZIE

Prof. Antoni Meyer

Prof. Stanisław Estreicher

z nami do obozu, odczuliśmy rychło,
że schorowany, źle wyglądający
i osłabiony [...] niedługo żyć tutaj
będzie. Chory był na raka żołądka,
jeść nic nie mógł, o żadnym leczeniu
ani o diecie nie było przecież mowy,
opadał coraz więcej z sił [...].
Na apele prowadzili go koledzy
i podtrzymywali podczas stania.
Zaniesiony do szpitala, tam zmarł1.
Wielogodzinne wystawanie na
apelach zaostrzyły chorobę nerek, układu moczowego i prostaty
u prawnika i bibliografa, kierownika

ALMA MATER nr 203

47

Archiwum UJ

48

ALMA MATER nr 203

Archiwum UJ
Wikimedia

Seminarium Historii Prawa na Zachodzie Europy Stanisława Estreichera. Jan
Gwiazdomorski i Stanisław Maziarski
pozostawili przejmujące opisy jego
obozowej męki, związanej z postępującą
chorobą i brakiem elementarnej pomocy
medycznej, chorobą – która w normalnych
warunkach była niewątpliwie do opanowania. Sędziwy uczony nie skarżył się na
narastające cierpienia. Ograniczając ilość
płynów, z pragnienia płukał tylko usta
wodą lub lizał sople lodowe zdjęte z okna.
Dobrze wiedział, że nie może liczyć na
Stefan Bednarski
odpowiednią pomoc lekarską2.
Co kilka dni chodził do rewiru, gdzie granicą. Żona mnie nie przeżyje, „Biblioodpuszczano mu stałą restancję moczu grafię”, dzieło mojego życia, skończyłem,
z pęcherza, co, robione nieczysto, potę- ostatni tom leży gotów. Zostawiłem też
gowało nieżyt pęcherza. Stan jego coraz uporządkowane materiały do aneksów,
bardziej był opłakany, sączący się mocz wedle mojego obliczenia na trzy tomy.
wsiąkał w kalesony i spodnie lub w ręcz- Wyda je po wojnie mój syn [...].
Helenę z Longchamps de Beriér Estreinik, jakim się obwijał, i tak zmoczony
chodził na mróz do apeli, co naturalnie cherową odwiedził także prof. Stanisław
jeszcze bardziej podkopywało stan jego Kutrzeba i również przekazał wolę zmarzdrowia. Wreszcie zaczęły występować ob- łego: należy uratować rękopis i materiały
jawy septyczne ogólne, dreszcze, gorączka, bibliograficzne7.
Styczeń 1940 roku przyniósł śmierć
ogólne osłabienie [...]3.
Odprowadzony 27 grudnia 1939 do dziewięciu uczonych. 1 stycznia zmarł
obozowego szpitala przez towarzyszy lektor języka rosyjskiego Stefan Bednarniedoli, szukających dla niego ratun- ski. Jeszcze w grudniu w obozie prowadził
ku, powiedział: Koledzy, nie pozwólcie lekcje języka rosyjskiego i recytował
zmarnować naszych śmierci. Słowa te wiersze Puszkina i Kryłowa. Według
przypomniał Stanisław Pigoń 6 listopada Stanisława Maziarskiego przyjechał do
19594. W rewirze, do którego w końcu obozu już z chronicznym bronchitem.
został przyjęty, Stanisław Estreicher zmarł W warunkach obozowych przerodził się
w ostry bronchit, do któ28 grudnia 19395. Kolerego dołączyło się zapadzy zmarłego zorganizolenie płuc i opłucnej oraz
wali 30 grudnia w baraku
niedomoga serca. Nim
nr 45 spotkanie poświęcoBednarskiego przyjęto do
ne jego pamięci, o zmarszpitala, prowadzany był
łym mówili Stanisław
na apele przez Andrzeja
Kutrzeba, Ignacy ChrzaBolewskiego i Franciszka
nowski i Adam Heydel6.
Mikulskiego8.
Ten wielki uczony odSłabnącego i wychuszedł w obozie świadodzonego geografa Jerzego
my swoich dokonań
Smoleńskiego, członka
i zbliżającej się śmierwielu instytucji naukoci. Świadczą o tym jego
wych krajowych i zawypowiedzi utrwalone
granicznych, prowadzili,
w pamięci obozowych
a następnie nosili na apekolegów i przekazane
le Stanisław Leszczycki
przez nich po zwolnieniu
Prof. Jerzy Smoleński
i Wiktor Ormicki 9. Na
z obozu rodzinie profesora. Córka prof. Estreichera – Krystyna pogarszający się stan zdrowia SmoleńskieGrzybowska niektóre z nich odnotowała go we wspomnieniach zwracał uwagę Jan
we wspomnieniach, w tym zapamiętane Gwiazdomorski: Z końcem grudnia 1939
przez Kazimierza Nitscha: Śmierci oczeku- roku zaczyna niedomagać Smoleński. Daje
ję spokojnie – mówił mu ojciec – ponieważ mu się we znaki biegunka. Ponieważ nie
o los rodziny jestem spokojny, córkami może jeść tego, co nam dają, a czego inzaopiekują się ich mężowie, syn jest za nego nie może dostać, zaczyna gwałtownie

chudnąć i szybko opada z sił. Występują
u niego objawy silnego osłabienia serca.
Nie cierpi, tylko w oczach po prostu gaśnie.
Zdaje sobie sprawę ze swego stanu, mówi
do kolegów: „Mnie się zdaje, że ja już tu
wyciągnę kopyta”. Pomimo to nie skarży
się, nie narzeka; siedzi przy stole i tylko
smutno się uśmiecha10.
Według Stanisława Maziarskiego Smoleński do Sachsenhausen przyjechał w stanie
silnie podupadłym, wyglądał bardzo mizernie, apetytu nie miał żadnego, a cierpiąc na
serce (angina pectoris), miał ciągłe, dotkliwe
bóle, które dręczyły go o każdej porze. Noce
były dla niego okropne, dano mu, gdy ambulatoryjnie zgłosił się do rewiru, jakichś
kropli, które jednak niewiele pomogły.
Wreszcie, gdy było z nim bardzo źle, udało
się jakoś wpakować do rewiru [...].

Zdjęcie lotnicze KL Sachsenhausen wykonane przez RAF; 1943

Archiwum UJ

Do szpitala zaniósł Smoleńskieurzeczeni. Polacy z Westfalii płakali
go Wiktor Ormicki i wrócił pełen
jak dzieci, Niemcy, więźniowie, stali
nadziei. Ze szpitala dochodziły nazasłuchani w dźwięk obcej mowy,
wet informacje o poprawie stanu
lecz odczuwali jej treść i wielkie łzy
zdrowia chorego, lecz było to tylko
spływały im z oczu12.
bałamucenie – jak ocenił owe wieści
W opinii Stanisława Maziarskiego
Maziarski. Po dwudniowym pobycie
wskutek zupełnego upadku sił tak
w szpitalu Smoleński zmarł tam
duchowych, jak i fizycznych zmarł
5 stycznia 1940. Na wieczorze pa9 stycznia zoolog i filozof Tadeusz
mięci o zasługach tego uczonego
Garbowski, a dzień później Feliks
mówili jego koledzy z Instytutu
Rogoziński, profesor fizjologii i hoGeograficznego UJ – Wiktor Ormicki
dowli zwierząt. Ich stan zdrowia
i Stanisław Leszczycki. Wspominali
pogarszał się z dnia na dzień. Witold
go także Tadeusz Banachiewicz,
Krzyżanowski napisał o Garbowskim,
Ignacy Chrzanowski i Michał Sieże wysechł na szczapę. W obozie
Prof. Tadeusz Garbowski
Prof. Feliks Rogoziński
dlecki11. Stanisław Skowron o wspoprowadził wykłady z filozofii idealimnieniu wygłoszonym przez Siedleckiego Nie słyszałem nigdy bodaj Siedleckiego stycznej francuskiej, angielskiej, niemiecnapisał: Mówił, sam będąc u kresu sił. mówiącego tak pięknie i z tak głęboką kiej, a opuścił – jak napisał Władysław
Mówił, choć wstrząsały nim ataki dreszczy. prostotą i uczuciem. Wszyscy stali jak Konopczyński – ten padół najbrutalniej-
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Apel więźniów w KL Sachsenhausen; 1936
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się róża. Już koło Nowego Roku stole. Nie mógł już właściwie chodzić, gdyż
szego materializmu.
nogi spuchły mu tak bardzo, róża nogi, zapoczątkowana skopaniem
Natomiast Stanisław
że był noszony na apele. Jedno Go przez SS-manna w czasie wsiadania
Skowron o Garbowz wydarzeń obozowego życia do pociągu transportującego nas z Wroskim wspominał: Aż
Kostaneckiego i Siedleckiego, cławia do Sachsenhausen, rozszerzyła
do chwili swej śmierci
jakże wymownego, świadczą- się i sprawiała coraz nieznośniejsze bóle.
był zawsze uprzejmy
cego o wielkiej kulturze obu Widząc nas jednak, wstał z trudem z ławy,
i uczynny dla wszystuczonych, w którym wziął udział uścisnął serdecznie, lecz w oczach Jego
kich, ale pozostawał
Stanisław Skowron, przedstawił malował się bezmierny smutek i cierpienie.
tylko sam ze swoimi
ten ostatni: W dniu Nowego Roku Profesor Kostanecki nie byłby jednak tym
myślami i cierpienia1940 jeden z pierwszych współ- grand seigneur w najlepszym znaczeniu
mi. Miałem wrażepracowników protego słowa, jakim znalinie, że jego subtelna
fesora Kostanecśmy Go wszyscy, aby nie
i przewrażliwiona
kiego, prof. Michał
tylko nie podziękował za
natura nie mogła po
Siedlecki,
z
którym
pamięć, ale równocześnie
prostu zrozumieć barProf. Kazimierz Kostanecki
mieszkałem w jednie przesłać wszystkim
barzyństwa hitlerynym bloku, zwrócił się do
zmu. Zmarł załamany psychicznie.
kolegom naszego bloku
Także Feliks Rogoziński załamał się mnie, jako do najmłodszego
swoich życzeń. Życzył
psychicznie i nie chciał nic jeść. W końcu w obozie ucznia prof. Kostanam, abyśmy doczekali
musiano go nosić na apele. W rewirze był neckiego, abyśmy we dwójkę,
się chwili odwrócenia się
wykorzystując chwilę wolną,
tylko kilka godzin13.
karty dziejowej, dożyli
wyzwolenia Polski spod
11 stycznia zmarł Kazimierz Kosta- odwiedzili rektora, który
straszliwej przemocy. To
necki i Michał Siedlecki. Kostanecki, przebywał w innym bloku,
były ostatnie słowa, które
profesor anatomii, były rektor UJ i prezes obok stojącym, przekazując
słyszałem z Jego ust14.
PAU, któremu przyszło w obozie w Boże Mu od najstarszej i najmłodNarodzenie 1939 roku obchodzić 76. szej generacji jego uczniów
Ze stoickim milczeurodziny, do obozu przyjechał z owrzodze- życzenia, Profesor Kostaniem
Kazimierz KostaProf. Michał Siedlecki
niem żylaków i na tym podłożu rozwinęła necki siedział samotnie przy
necki znosił obozowe
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obiema rękami, samotny, milsiedział bezwładnie przy stole,
czący, kiedy niekiedy włączał
z głową spuszczoną, nic do
się do rozmowy, wyrzekł parę
nikogo nie mówiąc i nie dając
słów dowodzących, że słuchał
na pytania żadnej odpowiedzi.
jednak uważnie. Wobec ciężkiej
Na jednym z apeli zejego niedoli byliśmy całkowicie
mdlał, ale do rewiru nie został
bezradni i bezradnością przyprzyjęty. Franciszek Walter
bici. [...] Katastrofa zwaliła się
tak opisał jego ostatni dzień:
na Profesora nagle. Bronchit
Nieprzytomnego w agonii,
przeszedł w zapalenie płuc,
zawlekliśmy do szeregu. Stał
wystąpiła gorączka20.
obok mnie. Ująłem słaniająEugeniusz Brzezicki i Tacego się pod ręce, wspólnie
deusz
Tempka stwierdzili
z jego asystentem, drem S.
Prof. Adam Rożański
zapalenie płuc, zaniedbane
[Franciszkiem Hendzlem],
z powodu trudności w przyjęnie bacząc na przepisy. Wyciu do szpitala. Brzezickiemu
nędzniałe ciało chyliło się
udało się w końcu umieścić
ustawicznie ku ziemi, tak że
Chrzanowskiego w szpitalu,
z trudem mogliśmy trzymać
ale tam – wbrew wiadomogo w pozycji stojącej, ze zwieściom o polepszeniu stanu
szoną głową, aby oko dozorcy
zdrowia – 19 stycznia zmarł21.
nie zauważyło jego nieprzepiNatomiast stan Władysowej postawy. [...] Umierał
sława Taklińskiego, profena naszych rękach, umierał
sora mechaniki teoretycznej
w pozycji stojącej [...]. A kiedy
i wytrzymałości materiałów
apel się skończył, zanieśliśmy
Akademii Górniczej, od pogo do baraku szpitalnego.
czątku pobytu w obozie uskarZmarł 16 stycznia 194018.
Prof. Ignacy Chrzanowski
żającego się na dolegliwości
Stan zdrowia profesora
sercowe, pogarszał się szybko.
honorowego Uniwersytetu
Postępowała opuchlizna nóg,
Jagiellońskiego Ignacego
powodująca pęknięcia skóry.
Chrzanowskiego, historyka
Pojawił się u niego nawet płyn
literatury polskiej, i Władyw jamie brzusznej, nie mógł
sława Taklińskiego, do 1939
już o własnych siłach chodzić
roku rektora Akademii Górna apele, na które wynosił go
niczej, pogorszył się w pona swoich plecach Andrzej
łowie stycznia. O Ignacym
Bolewski. Postanowiono woChrzanowskim wspominał
bec tego, jak napisał StaniWładysław Konopczyński:
sław Maziarski, przemocą
Po nocach nie spał, dusił się
podrzucić go do szpitala [...].
od kaszlu. [...]. Namawiany
Porwaliśmy go tedy po apelu
przez nas, powtarzał w oboProf. Władysław Takliński
jednym porannym na ramiona
zie raz już improwizowane
i biegiem zanieśliśmy go do
w więzieniu [we Wrocławiu]
rewiru; ja przy tej okazji wkręwzorowe wykłady, wspomnieciłem się tam w nadziei, że mi
nia o Sienkiewiczu, Prusie,
dadzą parę pastylek aspiryny,
Korzonie, o życiu literackim
bo byłem silnie przeziębiony,
Warszawy; to mu wyraźną
ale mnie co prędzej wylano,
przynosiło ulgę. Po Wigilii poczuł się gorzej, około
a śp. Takliński pozostał i, nie8 stycznia chwycił go ostry
stety, pozostał na zawsze.
ból w boku, potem gorączka19.
Odszedł 24 stycznia22.
O ostatnich chwilach IgnaW Sachsenhausen zmarcego Chrzanowskiego napisał
ło jeszcze dwóch uczonych:
w Przędziwie pamięci Stanimatematyk, pierwszy rektor
Prof. Antoni Hoborski
sław Pigoń, choć osadzeni byli
Akademii Górniczej Antoni
w różnych barakach: Cierpiał więc coraz Hoborski oraz filolog klasyczny Leon Sternmocniej. Trudno go było już męczyć odwie- bach (20 lutego).
dzinami. W godzinie wolnej siedział przy
Antoni Hoborski bardzo ciężko znosił
stole, obejmując spuszczoną głowę mocno obozowy reżim. Niedołężny, niedowidząFot. Archiwum UJ

udręki. Do rewiru noszono go kilka
razy, zanim został przyjęty do baraku dla
rekonwalescentów, gdzie nie udzielano
żadnej pomocy. I tam zmarł uczony, który
doktorat z medycyny i chirurgii uzyskał na
Uniwersytecie w Berlinie15.
Zoolog Michał Siedlecki, badacz mórz
i oceanów, z zapaleniem płuc, którego
nabawił się po kąpieli w obozowej łaźni,
i ciężką chorobą serca musiał chodzić
z wysoką gorączką na apele przy silnym
mrozie. Zachowywał przy tym niezwykły
spokój i opanowanie. Przejmujące bóle nie
pozwoliły mu czasem w nocy opanować
cichego jęku. Rano zawsze przepraszał nas,
czy przypadkiem nie zakłócił swoimi jękami
naszego snu – pisał Stanisław Skowron,
jego towarzysz na obozowym sienniku,
który w czasie choroby opiekował się
Siedleckim. W książce Biologiczna szkoła
krakowska Siedleckiemu poświęcił wiele
uwagi: Ten człowiek, tak łagodny, tak na
pozór miękki, okazał się w najcięższych
chwilach człowiekiem niezłomnym i nieustępliwym. Pobudzał naszą odporność
psychiczną, nakazywał nam przetrwać zło,
wierzyć w dobre jutro i nie poddawać się
zwątpieniu. Był najlepszym lekarzem, i to
nie tylko dla nas, członków grona nauczającego U.J. i Akademii Górniczej, ale dla
wszystkich współwięźniów, dla czeskich
studentów z Pragi i Brna, dla Niemców,
dla naszych emigrantów, górników z dalekiej Westfalii. [...] Profesor nigdy w tych
strasznych warunkach nie tracił pogody
ducha, witał wszystkich swym przyjaznym
uśmiechem. [...] Dla każdego miał dobre
słowo i ten uśmiech, którego nie można
było zapomnieć. Surowy i nieustępliwy był
tylko, gdy chodziło o godność narodową
i godność człowieka16.
Siedlecki, przyjęty w końcu do szpitala,
dokąd odprowadził go Eugeniusz Brzezicki, wkrótce zmarł. Skowron po powrocie
z Dachau w styczniu 1941 roku przekazał
ostatnie życzenia zmarłego w Sachsenhausen profesora jego żonie i córce17.
W tym czasie chory już był ciężko
Adam Rożański, profesor inżynierii rolniczej. Mimo to, wsparty na ramionach
kolegów, udawał się na apele. O jego stanie
zdrowia Stanisław Maziarski napisał: Nagle
zaczął podupadać gwałtownie, stracił zupełnie apetyt, nic jeść nie mógł, po spożyciu
nawet zupy dostawał wymiotów o zabarwieniu kawy, na co nasi interniści zwrócili
uwagę jako na objaw nowotworu żołądka.
Mizerniał z dniem każdym, słabł coraz więcej, słaniał się przy apelach i przeważnie
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cy, niedosłyszący, nie rozuW sporządzanej w kanOSTATNIA DROGA ZMARŁYCH
miał niemieckich komend,
celarii szpitala dokumenW SACHSENHAUSEN
ledwo włóczył nogami, na
tacji podawano z reguły
dodatek otrzymał podczas
nieprawdziwe przyczyny
O śmierci więźnia w obozie powiadaprzyjęcia do obozu dwa
zgonów – według niej więź- miano jego rodzinę jednozdaniowym telelewe buty. Bez opieki młodniowie umierali na skutek gramem, zawierającym oprócz nazwiska
szych kolegów nie mógł
zapalenia płuc, choroby zmarłego informację o przyczynie zgonu.
sobie dać rady z ubraniem,
serca czy na skutek innych Córka Stanisława Estreichera Krystyna
chodzeniem, jedzeniem.
nieuleczalnych chorób. Grzybowska (1902–1963) opisała wydaDoznał dużo przykrości
Rzeczywistych przyczyn rzenia związane z otrzymaniem telegraod esesmanów, zanim dozgonów tkwiących w obo- mu 30 grudnia 1939, zawiadamiającego
stał żółtą opaskę z trzema
zowym reżimie, warunkach matkę, Helenę, o śmierci ojca, z tekstem:
czarnymi punktami, co
bytowania i celowo prowa- Ehemann am Herztod verstorben (Małoznaczało kalekę i do pewdzonym systemie wynisz- żonek umarł na serce), i swój pobyt na
nego stopnia chroniło przed
czania ludzi nie ujawniano. Pomorskiej 2 na zaproszenie oficera
Prof. Leon Sternbach
szykanami. Nie żądał żadWobec zmarłych uczonych gestapo, który przyszedł do mieszkania
nych ulg dla siebie, a mógł przynajmniej zastosowano metodę doprowadzania do Estreicherów „złożyć kondolencje”.
próbować je uzyskać, gdyż jego matka, śmierci poprzez niedożywianie, głód, W siedzibie policji poinformowano ją
Maria z Mihldorfów, była Niemką. Był tak brak leczenia, mrożenie na apelach, brak o formalnościach związanych z wyzmaltretowany, że – jak pisał Kazimierz odzieży, warunki sanitarne, słowem – re- jazdem do Sachsenhausen, których nie
Stołyhwo – przychodził kilkakrotnie do żim obozowy.
można było przeprowadzić ze względu
niego, komunikując, że rzuci się na druty
Zgony jednych i ciężki stan zdrowia na przerwę w urzędowaniu na przełomie
kolczaste otaczające obóz, pozostające innych powodowały, że uczeni zaczęli starego i nowego roku. Otrzymała jednak
pod napięciem. Na skutek odmrożenia myśleć o testamentach, powierzając so- zapewnienie, że ojciec będzie pogrzebany
nóg amputowano mu w szpitalu obozo- bie nawzajem informacje o podejmowa- na cmentarzu w Oranienburgu, wszystko
wym wielkie palce u stóp, wywiązała się nych decyzjach. Zauważył to Stanisław będzie jak najbardziej „w porządku”, na
gangrena, powstała sytuacja kryzysowa. Urbańczyk: Gdy tak śmierć zabierała grobie będzie postawiony krzyż, a na krzyDecyzja o lutowych zwolnieniach z obozu jednego za drugim (przecież marło też żu umocowana tabliczka, „eine Emailczęści krakowian dotyczyła także Hobor- wielu spoza krakowskiego grona), stało tafel”, z imieniem i nazwiskiem. [...]
skiego, ale nie był on już w stanie opuścić się jasne, że trzeba się każdemu
rewiru i tam zmarł 9 lutego, nazajutrz po przygotować na śmierć, jeśli
wyjeździe kolegów23. Leon Wachholz po się coś radykalnie nie zmieni.
powrocie do Krakowie napisał wiersz W widoczny sposób traciliśmy
bez tytułu, utrzymany w formie dialogu siły i ciało. Przygnębienie było
między Nadpielęgniarzem, Hoborskim wielkie. Zaczęto w listach dysi Wachholzem. Wiersz o ostatnich chwi- kretnie, aby zmylić czujność
lach Antoniego Hoborskiego w Sachsen- cenzury, dawać ostatnie zlecehausen wyrażał pragnienie umierającego nie, ten i ów pisał testament,
Hoborskiego i pozostającego w ciężkim który można było urzędowo
stanie Wachholza powrotu do ojczyzny24. oddać do swoich dokumentów
Powtarzające się zimą przypadki zgo- w przechowalni, albo przynajnów starszych wiekiem krakowian, wy- mniej informować przyjaciół
bitnych postaci polskiej nauki i kultury, o swojej ostatniej woli26.
ludzi z niezwykłą godnością i spokojem
Piotr Biliński w artykule
znoszących reżim obozowy i swoje cier- Okupacyjne losy Władysłapienia, budziły głęboki żal i poruszenie wa Konopczyńskiego przytowśród kolegów. Odbierali te wydarzenia czył zapisy Konopczyńskiego
często bardzo osobiście i przeżywali z dziennika: Kutrzeba powieciężko. Docent Stanisław Skimina, pisząc dział, że na krakowski Oddział
o doświadczeniach obozowych, stwier- PTH przeznacza 10 000 zł (zadzał: Dla mnie najstraszniejszym mo- pis z 6 stycznia); Konopczyński
mentem były śmierci wielkich ludzi [...]. na rzecz PTH przeznaczył taką
I dodawał, że ginęli, gdyż pomoc lekar- samą sumę, a co do rękopisów
ska wobec braku najprymitywniejszych może [Władysław] Czapliński27
środków leczniczych była niemożliwa. i [Józef] Feldman w potrzebie
Umierali pogodnie, z wiarą, która nas udzielą rad (zapis z 14 styczpozostałych przy życiu krzepiła, że ofiara nia); Lepszy zakomunikował
ich życia będzie kiedyś i gdzieś policzona swoją ostatnią wolę: wszystko
Grób Stanisława Estreichera na cmentarzu Rakowickim
na dobro umęczonej ojczyzny25.
dla żony (zapis z 8 lutego)28.

rzeczy jakiś esesman i spytał,
kto z nas był z Bednarskim. Nie
mogliśmy z początku zrozumieć
tego niemądrego pytania. Wreszcie
okazało się, że przyjechała wdowa
po Bednarskim i chciano jej wydać rzeczy jej męża. Tymczasem
w izbie rzeczy był nieporządek
i rzeczy Bednarskiego nie można
było odnaleźć. Zawołano więc nas,
aby ci, którzy byli z Bednarskim we
Wrocławiu, rozpoznali jego rzeczy.
Zgłosiło się kilku kolegów, którzy
w więzieniu wrocławskim siedzieli
z nim w jednej celi, a resztę odesłano do baraku z powrotem. Tak
więc rozwiały się nasze nadzieje35.
Siostrzenica Bednarskiego we
wzmiankowanej relacji napisała
o wydanych wdowie prochach
zmarłego, obrączce i może też i innych rzeczach. Prochy zmarłego
przywiozła w urnie do Krakowa
i tam pochowała je na cmentarzu
Rakowickim 36 . Tak jednak nie
było. Jadwiga Semkowiczowa we
wspomnieniu o mężu nadmieniła,
że spotkała Bednarską, mieszkającą parę kamienic od niej, niosącą Grób Jerzego Smoleńskiego na cmentarzu Rakowickim
przesłaną pocztą paczkę z prochami męża37. Prochy Stanisława Bednarskie- odbył ją w ubraniu cywilnym i z koloratgo złożono na cmentarzu Rakowickim ką. Po przybyciu do Sachsenhausen, po
okazaniu telegramu z odręczną notatką
8 marca 194038.
Helena z Jordanów Smoleńska (1882– Helenę i Stanisława Smoleńskich wpusz1946) po otrzymaniu telegramu o śmierci czono do poczekalni.
Czekaliśmy ponad godzinę, po czym
męża – jak pisał we wspomnieniu o ojcu
ksiądz Stanisław Smoleński (1915–2006), zaprowadzono nas do pustego garażu,
od 1970 roku biskup pomocniczy w ar- w którym w skrzyni, niby w trumnie,
chidiecezji krakowskiej, Prowadząc przykryty kocem leżał mój zmarły ojciec.
głębokie życie religijne, [...] szukała Widoczna była tylko głowa i twarz, straszoparcia w Bogu, ale zarazem zdawała liwie zniszczona wygłodzeniem i chorobą.
sobie sprawę, że ma powierzone trudne Nie przeszkadzano nam, żebyśmy się oboje
zadanie troski o umożliwienie godnego z matką pomodlili39.
Starania o wydanie zwłok na nic się
pogrzebu swego męża. Należało zapobiec grożącej kremacji, a więc zapewnić zdały. Ksiądz Stanisław Smoleński zdołał
pogrzeb w Oranienburgu, aby móc po odprawić mszę w parafii w Oranienburgu.
Maria Smoleńska relacjonowała potem
wojnie przewieźć zwłoki do Krakowa.
Potrzebne formalności związane odwiedzającym ją z kondolencjami swój
z wyjazdem załatwił stryjeczny brat męża pobyt w obozie. Informowała, że nie
najstarszej córki prof. Smoleńskiego Zofii pozwolono jej zobaczyć się z uwięziony(1911–1992), Kazimierz Piotrowski, zna- mi profesorami, mówiła o odprawionej
jący dobrze język niemiecki. Uzyskał on w parafii w Oranienburgu przez jej syna
od policji bezpieczeństwa pozwolenie dla mszy i że tamtejszy ksiądz rozmawiał
Heleny Smoleńskiej i jej syna Stanisława z nimi bojaźliwie, twierdził, że nie wie, kto
na wyjazd. Funkcjonariusz tej policji na jest w obozie, i że do obozu nikt nie ma
telegramie powiadamiającym o śmierci dostępu40. Kremacji dokonano 9 kwietnia
uczonego złożył odręczną notatkę. Na w krematorium znajdującym się w dzielpodróż księdza Stanisława wyraził zgodę nicy Berlina – Treptow41. Prochy Jerzego,
arcybiskup Sapieha, polecił tylko, aby wysłane 25 kwietnia, złożono do grobu
Archiwum Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ

Naiwnie wierząc gestapowcom, oczyma
wyobraźni widzieliśmy tabliczkę na kopczyku z gliny29.
Zapewnienia te były kłamliwe, można
sądzić, że ich celem było odwiedzenie
rodziny od wyjazdu do obozu. W czasie,
gdy przebywali w nim krakowscy uczeni,
zmarłych kremowano w dzielnicy Berlina – Treptow. Rodzina mogła za opłatą
otrzymać urnę z prochami. W Krakowie
pośrednictwem w sprowadzaniu urn
zajmował się Zakład Pogrzebowy „Concordia” Jana Wolnego (plac Szczepański
2)30. Prochy Stanisława Estreichera złożono w grobie na cmentarzu Rakowickim dopiero w osiem miesięcy po jego
zgonie – 28 sierpnia31, gdyż dopiero gdy
w maju 1940 roku Helenie Smoleńskiej
przysłano prochy męża, najbliżsi Estreichera zrozumieli, że zapewnienia oficera
z Pomorskiej to kłamstwo32.
Na podróż do Sachsenhausen zdecydowały się po otrzymaniu telegramu
z informacją o śmierci męża żony:
Stefana Bednarskiego – Janina, Jerzego
Smoleńskiego – Helena, Feliksa Rogozińskiego – Zofia, i Ignacego Chrzanowskiego – Wanda.
Janina z Dubińskich Bednarska
(1912–1941) uzyskała zezwolenie na wyjazd do Berlina dzięki dobrze widzianemu
w kręgach niemieckich gen. Pawło Skoropadskiemu (1873–1945), przebywającemu po zakończeniu pierwszej wojny
światowej na emigracji w Niemczech.
Jan Zaborowski i Stanisław Poznański,
którzy w 1964 roku wydali jako pierwsi
książkę o Sonderaktion Krakau, podali, że
była jego chrzestną córką33, a siostrzenica
Stefana Bednarskiego – Maria Dłuska
pisała, że córka Skoropadskiego mieszkała w Krakowie. Dzięki temu Bednarska
otrzymała zezwolenie, jak pisała Dłuska,
na wydobycie męża z więzienia. Po załatwieniu formalności wyjazdowych była
już na dworcu, by jechać do Berlina, gdy
dogoniono ją z domu z depeszą zawiadamiającą o śmierci męża34. Do Berlina
jednak wyjechała z zamiarem dotarcia do
obozu, ale i po to, aby przekazać wskazanym jej Niemcom informacje o tym,
co stało się z naukowcami Uniwersytetu.
Bednarska do Sachsenhaen dotarła – jak
pisał Jan Gwiazdomorski – około święta
Trzech Króli. Przed barak, w którym
przechowywano rzeczy obozowiczów,
wezwano wszystkich krakowian, mieli
wobec tego nadzieję, że wezwanie to
poprzedza zwolnienie: Wyszedł z izby
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10 maja 194042. Według prof. Antoniego
Jackowskiego niemiecki uczony Paul
Woldstedt, znający Smoleńskiego, miał
dopilnować, aby w urnie znalazły się rzeczywiście prochy Jerzego Smoleńskiego43.
Zofia z Kochanowskich Rogozińska
otrzymała telegram zawiadamiający, że
przyczyną śmierci jej męża miała być skleroza wieńcowych naczyń serca, według
relacji Eugeniusza Brzezickiego zapalenie
płuc. Żegnając się w obozie ze zmarłym
mężem, stwierdziła na jego czole rany. Rogozińską odwiedził po powrocie z obozu
Brzezicki, poinformował ją, że jej mąż, odprowadzony przez kolegów do rewiru, leżąc na ziemi, już na wpółprzytomny, został
przez lekarza SS-mana skopany podkutymi
butami w brzuch i głowę44. Także Roman
Prawocheński w swoich wspomnieniach
wzmiankuje o tym: Biedaczysko skonał
przed szpitalem, otrzymawszy od Smana
[esesmana] przed śmiercią czy po śmierci
(nie dowiedziono) straszny cios butem
w twarz, zniekształcający wyraz twarzy45.
Informację o cichym nabożeństwie
żałobnym za prof. Rogozińskiego w Krakowie zamieścił Edward Kubalski w dzienniku pod datą 23 stycznia. Wcześniej
dla Zofii Rogozińskiej kupował bilet na
podróż do Oranienburga46. Urnę z prochami Feliksa Rogozińskiego złożono
1 lutego 1940 w grobie na cmentarzu Rakowickim47. Była to pierwsza urna, którą
nadesłano do Krakowa na adres firmy
Wolnego, z prochami zmarłego w obozie
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tego dnia Edward Kubalski zanotował:
Wczoraj oddałem cześć prochom prof.
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Rogozińskiego, jednej z 10 ofiar (ostatni
był prof. Kostanecki). Osobliwy i tragiczny widok ta garść popiołów przesłana
w puszcze niezalutowanej – jako zwyczajna
przesyłka pocztowa48.
Wanda Chrzanowska pozostawiła
dramatyczne wspomnienie o swoich przeżyciach od chwili aresztowania męża aż
do chwili ostatniego pożegnania w obozie,
spisane tuż po ciężkiej chorobie, z którą
powróciła z Niemiec49. Opisała starania w Krakowie na gestapo związane z otrzymaniem pozwolenia na
wyjazd do Berlina, w biurze paszportowym, o zezwolenie na wywóz
niemieckich pieniędzy, wyjazd
nocnym pociągiem z córką Hanną
do Berlina, a stamtąd do Oranienburga i drogę do Sachsenhausen.
W poczekalni, która znajdowała się
tuż za bramą obozową, znalazły się
o godzinie 11. Tam oczekiwały aż
do godziny 17, zanim – jak pisała –
przez wielkie podwórze jakiś żołnierz zaprowadził obie panie do
długiego baraku.
Odsuwa wielkie drzwi. Odkręca elektryczność. W jej jaskrawej
jasności Ignaś w czarnej drewnianej prostej trumnie, wieko oparte
o ścianę. Ignaś?! Ten starzec
dziewięćdziesięcioletni najmniej...
Ten Ignaś, już 74-letni, ale tak silny,
krzepki! Czy bym Cię była od razu
poznała, gdybyś leżał w szeregu
z innymi, a nie sam jeden w tym
małym garażu? [...] Ignaś nie był
Grób Feliksa Rogozińskiego na cmentarzu Rakowickim
zmieniony przez to, że widziałam
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go na 6-ty dzień po śmierci [...], ale widać
było na tej biednej twarzy wszystko, co przeszedł i przecierpiał. Nie płakałam ani ja, ani
Hania (teraz płaczę...). Niewypowiedziane
jakieś uczucie grozy, już wyjść, pożegnać
Ignasia... A przecież dla tej właśnie chwili
odbyłyśmy tę pielgrzymkę. Pogłaskałam
po pomarszczonych rękach. Hania je gładzi: „Tatusiu, Tatusiu...”. Pogłaskałam po
krótko ostrzyżonej, mięciutkiej, gęstej siwej
czuprynie, musnęłam ją pocałunkiem...
Leżał Ignaś w białej papierowej koszuli
z białym papierowym krawatem, po pas
przykryty papierowym prześcieradłem.
Nieznośne uczucie męki niewypowiedzianej.
Ja, która nie mam cienia lęku wobec zwłok
[...]. Może ta atmosfera straszliwa całego
obozu, może obecność tego młodego żołnierza, opartego niedbale o drzwi... Ja, z moim
przytępionym słuchem, tego nie słyszałam,
ale Hania powiedziała mi później, że ten
żołnierz cały czas, prowadząc nas przez
podwórze, cały czas, gdyśmy stały przy
trumnie – gwizdał... (Biedna duszo ludzka,
coś do takiego doszła upodlenia!).
Stanęłam u nóg trumny. Co to? Wieniec?! Z jedliny i suchych liści dębu! „Wer
hat das gebracht?” (Kto to przyniósł?).
„Das geben wir für Alle” (To dajemy
wszystkim). Wzdrygam się na ten cynizm.
„Haniu, już wyjdziemy”. Ostatnie poże-
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kilka osób51. 3 października 1947 towanym płaskim dnem (pocztą przysłano
prochy zostały przeniesiono do urnę nie zalutowaną). Na dnie wybity napis:
grobowca rodzinnego52.
„Crematorium w Berlinie”, nazwisko i imię
Telegram o śmierci Michała Ojca i jakieś liczby. Cichy pogrzeb prowaSiedleckiego o treści: Ehemann an dził ks. [Jan] Masny, proboszcz kościoła
Lungenentzuendung verstorben św. Anny. Towarzyszył mu drugi ksiądz, mło(mąż zmarł na zapalenie płuc), dy, poza tym nie było nikogo, tylko my dwie
nadszedł do Krakowa 12 stycznia. i robotnicy. Ksiądz zmówił krótką modlitwę
Doręczono go żonie Annie ze Sta- za Ojca i zmarłych tragicznie profesorów. Na
chiewiczów (1889–1942) dopiero trumience wyryto napis z imieniem i nazwi16 tego miesiąca, tak że na wyjazd skiem Ojca oraz mylną datą: 19 II 194055.
do Sachsenhausen było już za
Leontyna Sternbachowa po otrzymaniu
późno53. Urnę z prochami zło- telegramu z treścią: Ehemann an Darmażono w grobowcu rodzinnym na katarrh gestorben (mąż zmarł na nieżyt
cmentarzu Rakowickim 22 lutego jelit), udała się do Heleny Smoleńskiej:
194054. Córka profesora Ewa tak Zasięgałam porady u prof[esorowej]
to opisała: Na uroczystości tej nie Smoleńskiej w dniu nadejścia telegramu,
było nikogo prócz Matki i mnie. jakim sposobem dostać się do obozu, aby
Nie było nawet moich braci, ani pożegnać prochy, jednakże prof. Smoleńska
sióstr naszego Ojca. Nie chcieli- stanowczo od tego odradziła – po złem dośmy, by ktokolwiek o tym wiedział. świadczeniu, jakie zrobiła. Urnę odesłano
Wobec zastrzeżeń zrobionych mi kilka dni potem56.
jednej z pań profesorowych [choUrnę z prochami po nadejściu ich do
dzi o Marię Smoleńską], której Krakowa złożono na starym cmentarzu
władze nakazały obecność tylko żydowskim przy ul. Szerokiej w Krakodwóch osób na pogrzebie, nie wie. Grób uczonego podzielił los cmenGrób Ignacego Chrzanowskiego na cmentarzu Rakowickim
chcieliśmy narażać ani chłopców, tarza – uległ zniszczeniu57. Obecnie na
ani ks. Marcina [syn siostry Mi- cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej
gnalne spojrzenie. Ale już nie w tej trumnie chała Siedleckiego]. Na cmentarz przyby- w Krakowie znajduje się tylko symbolicztrzeba było Cię szukać, Ignasiu!
łyśmy wcześniej, aby zobaczyć samą urnę. ny grób Leona Sternbacha, w miejscu,
Stanisław Pigoń o tym wieńcu napisał: Trumienka Ojca spoczywała na wspólnej gdzie pochowano w 1946 roku jego żonę.
Trumna z surowych desek, o nią oparty stał Sali domu przedpogrzebowego. Złożona
Prochy Adama Rożańskiego złożono
sfatygowany wieniec z zeschłych gałązek w niej urna jest okrągła, nieduża, z zalu- na cmentarzu Rakowickim 4 marca 1940
i liści. Był to sprzęt ogólnoużytkowy. Tę
służbę dekoratorską pełnił on – jak to
objaśnił wartownik gestapowiec – przy
niejednej już trumnie i oczywiście wtedy tylko, gdy był potrzebny na pokaz50.
Dla Wandy i Hanny Chrzanowskich
nie był to koniec ich dramatycznego
kontaktu z obozem. Wanda Chrzanowska opisała jeszcze odbiór w obozie
kosztowności, pieniędzy i rzeczy osobistych zmarłego męża, powrót następnego dnia po walizkę z resztą jego
rzeczy i po metrykę zgonu w urzędzie
w Oranienburgu, następnie nadaremną
wyprawę do krematorium w Berlinie,
gdzie liczyły na odprawienie mszy
przy trumnie. Dowiedziały się tylko,
jak załatwić formalności, by przesłano
do Krakowa urnę z prochami zmarłego.
Prochy Ignacego Chrzanowskiego
złożono na cmentarzu Rakowickim
7 marca 1940 roku najpierw w grobowcu Kaliszów w obecności 14
osób, gdyż wbrew zakazowi Wanda
Chrzanowska o dacie nabożeństwa Symboliczny grób Leona Sternbacha na nowym cmentarzu
Grób Adama Rożańskiego na cmentarzu
żydowskim w Krakowie
Rakowickim
żałobnego i pogrzebu powiadomiła
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w grobowcu rodzinnym jego żony Barbary z Krokiewiczów58.
Prochy Tadeusza Garbowskiego sprowadziła do Krakowa córka jego długoletniej gospodyni Krystyna Dreścikówna
(po mężu Janiczek) i pochowała 18 kwietnia 1940 w grobie swojej matki Marii
Dreścikowej na cmentarzu Rakowickim.
Spoczywają pod nagrobkiem zaprojektowanym przez Tadeusza Garbowskiego59.
Urnę z prochami Antoniego Meyera
przekazano do Krakowa 19 września
1940 i pogrzebano na cmentarzu Rakowickim60.
Prochy Kazimierza Kostaneckiego,
sprowadzone do Warszawy przez jego
syna Michała, spoczęły w grobowcu rodzinnym tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Piasecznem 11 listopada
1937 żony Janiny Marii z Blochów (ur.
1882) i syna Jana (ur. 1932) na cmentarzu
na Powązkach w Warszawie61.
Pierwszy rektor Akademii Górniczej
Antoni Hoborski ma symboliczny grób –
urnę z ziemią przywiezioną z Sachsenhausen i wmurowaną obok tablicy pamiątkowej. Nie wiadomo, gdzie urna została
złożona. Jego żona zmarła w 1939 roku,
nie miał dzieci. Wiele lat po wojnie grupa
profesorów z AGH przywiozła urnę z ziemią z obozu w Sachsenhausen i wmurowała ją obok tablicy upamiętniającą
30. rocznicę aresztowania profesorów
Akademii Górniczej62.
Do Krakowa nie przekazano urn
z prochami Juliana Metallmanna i Wiktora Ormickiego.
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WSPOMNIENIE O PROFESORZE
WŁADYSŁAWIE GRODZIŃSKIM
w 30. rocznicę śmierci
2018 roku przypada 30. rocznica
śmierci prof. Władysława Grodzińskiego. Profesor chorował przez
wiele lat na serce, pozostając pod opieką
prof. Kaliny Kaweckiej-Jaszcz z Akademii
Medycznej w Krakowie. Po wyczerpaniu
możliwości dalszego leczenia, w 1988
roku zdecydował się na, w tamtych czasach bardzo rewolucyjny i obarczony
dużym ryzykiem, przeszczep serca w Klinice Kardiologii w Zabrzu. 3 maja 1988
operował go prof. Zbigniew Religa. Sama
operacja, choć bardzo skomplikowana,
przebiegła pomyślnie. Niestety, po sześciu
miesiącach nastąpił odrzut przeszczepu,
ostatecznie prowadząc do nieoczekiwanej
śmierci. Zmarł 8 listopada 1988.
Władysław Grodziński urodził się
9 września 1934 w Krakowie. W jego
rodzinie było wielu naukowców. Ojcem
uczonego był Zygmunt Grodziński, także
profesor UJ, specjalizujący się w anatomii porównawczej zwierząt, Dziadkiem
był profesor fizyki teoretycznej UJ –
Władysław Natanson. Obaj byli rektorami
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Matka,
Natalia z Natansonów, także ukończyła
biologię na UJ i była przez wiele lat
nauczycielką tego przedmiotu w Liceum
Sióstr Prezentek. Młodsza siostra, Zofia,
studiowała na Wydziale Farmacji UJ i tam,
po latach, otrzymała stopień profesora.
W 1948 roku Władek ukończył,
nieistniejącą już, Szkołę Podstawową
nr 2 im. św. Wojciecha na pl. Biskupim
w Krakowie, a następnie, w 1951 roku,
II Liceum im. Króla Jana Sobieskiego
w Krakowie. W szkole podstawowej
udzielał się w harcerstwie, należąc do
20. Krakowskiej Drużyny Motorowej
Harcerzy im. św. Krzysztofa, prowadzonej przez Mariana Młynarskiego, późniejszego profesora biologii UJ. Już jako
11-latek złożył przyrzecznie i otrzymał
krzyż harcerski. W harcerstwie przylgnę-

Ze zbiorów rodzinnych

W

Prof. Władysław Grodziński; ok. 1980 roku

ło do niego przezwisko „Murzyn”. Druh
Grodziński był najpierw szeregowym, potem został zastępowym zastępu Jastrzębi,
a wreszcie drużynowym. Przygoda z harcerstwem musiała się, niestety, zakończyć
ze względu na jego likwidację w 1949
roku, kiedy to przekształcono je w tzw.
czerwone harcerstwo, z którym Władysław się już nie identyfikował. Sympatia
do harcerstwa, które nauczyło go samodzielności i zaradności, jak i szacunek do
przekazywanych tam wartości sprawiły,
że w późniejszych latach namówił także
własne dzieci do działania w nim. Zarówno syn Piotr, jak i córka Małgorzata
przez wiele lat udzielali się w krakowskiej
Czarnej Trzynastce.
Po maturze, w 1951 roku, Władysław
Grodziński rozpoczął studia biologiczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizując się w zoologii. Jego pasją od
wczesnej młodości pozostawała turystyka

górska, organizował wycieczki w Gorce
i na Babią Górę. Gdy w 1952 roku otwarto
dla ruchu turystycznego Bieszczady, po
wysiedleniu z nich Łemków, pojechał
ze studentami na wyprawę, której inicjatorami byli jego ojciec i prof. Stanisław
Smreczyński. Potem sam, zachwycony Bieszczadami, zaczął organizować
tam wycieczki. W 1954 roku byłam
uczestniczką jednej z nich. To właśnie
prof. Grodziński stał się orędownikiem
objęcia Bieszczadów ochroną i stworzenia
tam parku narodowego.
W roku 1956 Władysław Grodziński uzyskał magisterium na UJ. Praca
magisterska dotyczyła drobnych ssaków
badanych w ich naturalnym środowisku
na górze Przykrzec koło Jordanowa. Rok
przed złożeniem egzaminu magisterskiego
zaczął pracować jako asystent w Zakładzie
Genetyki i Ewolucjonizmu, prowadzonym
przez ówczesnego rektora prof. Teodora
Marchlewskiego. W 1959 roku odbył staż
naukowy u prof. Naumowa na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie.
W trakcie studiów Władek sympatyzował ze swoją koleżanką z roku, Krystyną Chronowską. Uwieńczeniem ich
miłości był ślub zawarty w marcu 1957
roku w parafii św. Floriana w Krakowie.
Krystyna Grodzińska, także biolog,
rozpoczęła swoją karierę naukową jako
asystent w Instytucie Botaniki PAN, gdzie
pracowała aż do emerytury, ostatecznie
zostając profesorem botaniki. W lipcu
1960 roku urodził się syn Piotr, późniejszy
elektronik i fizyk, obecnie pracujący w National Institutes of Health (USA), a sześć
lat później, w styczniu 1966 roku, córka
Małgorzata, także biolog, obecnie profesor
ekologii w Instytucie Nauk o Środowisku
UJ. Krystyna przez cały okres małżeństwa
pozostawała partnerem, towarzyszem
Władysława, tak w pracy naukowej, jak
i życiu prywatnym.
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Władysław kontynuował swoją karierę naukową, przystępując do pracy
nad doktoratem, którego promotorem był
prof. Marchlewski. Doktorat, złożony
i obroniony w 1962 roku, został wysoko
oceniony przez prof. Augusta Dehnela,
założyciela Zakładu Biologii Ssaków PAN
w Białowieży. Zaraz po doktoracie Władysław Grodziński wyjechał na roczne stypendium Rockefellera do Stanów Zjednoczonych. W USA pracował przez pół roku
u prof. Thomasa Parka na Uniwersytecie
w Chicago, a potem u prof. Laurence’a Irvinga i Petera R. Morrisona w Instytucie Biologii Arktycznej na Alasce. W trakcie pobytu próbował ściągnąć do USA
swoją żonę z dwuletnim wówczas synem.
Niestety, oboje nie otrzymali paszportów.
Takie to były wtedy czasy w Polsce...
Ważnym nurtem w zainteresowaniach
badawczych Władysława, po początkowym poświęceniu się zoologii, stała
się ekologia. Wtedy to była nowa gałąź
badawcza, słabo rozwinięta w Polsce.
Władysław Grodziński stał się jednym
z pionierów ekologii na UJ i w Polsce
i twórcą krakowskiej szkoły ekologii.
Zapoczątkował badania z zakresu bioenergetyki ekologicznej ssaków, wprowadzając pojęcie średniego metabolizmu
dobowego, a także rozwijał modele dobowych budżetów energetycznych ssaków.
Uwieńczeniem tej części działalności
badawczej była habilitacja, którą otrzymał
w 1971 roku w zakresie ekologii i zoologii
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ.
Z czasem zainteresowania Władysława
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w celu ratowania jej przed szkodliwymi
skutkami zanieczyszczeń przemysłowych.
Problemy te były coraz bardziej dostrzegane i nagłaśniane, prowadząc w 1980 roku,
między innymi, do założenia Polskiego
Klubu Ekologicznego, ruchu społecznego
powstałego na fali solidarnościowej. Z Klubem tym pozostawał w stałym kontakcie.
Równolegle angażował się w działalność
Państwowej Rady Ochrony Przyrody
i Społecznej Rady Konsultacyjnej Prezydenta Krakowa, jako przewodniczący Rady

Fot. ze zbiorów rodzinnych

Prof. Władysław Grodziński; 1987

Grodzińskiego zostały rozszerzone na badania ekosystemów leśnych i na studia nad
wpływem zanieczyszczeń przemysłowych
na środowisko przyrodnicze, zdrowie
mieszkańców i zabytki. To z kolei doprowadziło do uzyskania w roku 1977 tytułu
profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych, a 10 lat później, w 1987 roku,
tytułu profesora zwyczajnego. W 1983
roku został członkiem korespondentem
Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1972–1981 Władysław
Grodziński był kierownikiem Zakładu
Ekologii Zwierząt, a od 1984 – kierownikiem Zakładu Ekologii i Ekosystemów
w Instytucie Biologii Środowiskowej
UJ, którego był pomysłodawcą i twórcą.
Po śmierci prof. Kazimierza Pasternaka
kierującego Zakładem Biologii Wód PAN
w Krakowie, na prośbę władz PAN, podjął
się funkcji kierownika tego Zakładu.
Profesor Władysław Grodziński lubił uczyć. Nieprzerwanie od 1956 roku
pozostawał nauczycielem akademickim,
prowadząc na UJ wykłady, seminaria,
ćwiczenia, pracownie i wycieczki kursowe
dla słuchaczy kierunku biologia. Gościnnie wykładał na Politechnice Krakowskiej
i Uniwersytecie Śląskim, a także przez
jeden semestr na Uniwersytecie Wyoming
(Laramie, USA). Od roku 1972 opiekował
się pracami Koła Naukowego Przyrodników Studentów UJ, sam wcześniej będąc
jego członkiem. Warto podkreślić, że
pomimo dużych wymagań od studentów
był bardzo lubianym i cenionym wykładowcą. Wypromował około 80 magistrów, był promotorem 12 doktoratów,
kierował czterema habilitacjami. Ponad
20 razy był recenzentem prac doktorskich
i 10 razy – przewodów habilitacyjnych.
Od 1979 roku pracował w Centralnej
Komisji Kwalifikacyjnej. Trudno zliczyć,
w ilu radach naukowych różnych zakładów
i instytutów uczestniczył, ilu redakcji
i komitetów naukowych czasopism pozostawał członkiem, wreszcie do ilu należał
towarzystw naukowych zagranicznych
i międzynarodowych. Z krajowych było
to, oczywiście, Polskie Towarzystwo
Zoologiczne i Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.
Władysław Grodziński poza działalnością stricte naukową włączał się także
w działalność aplikacyjną i społeczną.
Zawsze to lubił. W 1978 roku z jego inicjatywy i pod jego kierownictwem została
opracowana ekspertyza przebudowy kompleksu leśnego Puszczy Niepołomickiej

Prof. Władysław Grodziński; ok. 1983 roku

Ochrony Środowiska Krakowa. Jego głos
zaważył wówczas na decyzji zamknięcia
Huty Aluminium w Skawinie i ograniczeniu działalności Huty im. Lenina.
Władysław Grodziński był również pierwszym pomysłodawcą nowego
kampusu UJ na powojskowych terenach
w Pychowicach, co zostało zrealizowane
w latach 90. XX wieku.
Pomimo doskonałej opieki medycznej
i wsparcia rodziny stan zdrowia prof. Władysława Grodzińskiego ulegał stopniowo
pogorszeniu. Nie pomógł nawet przeszczep serca. Odszedł za wcześnie, mając
zaledwie 54 lata. Pozostawił rodzinę:
żonę, syna, córkę, siostrę, oraz kolegów,
uczniów i studentów. Jego działalność
naukowa i dydaktyczna jest kontynuowana
do dziś przez pracowników wciąż istniejącego Instytutu Nauk o Środowisku UJ.

Barbara Morawska-Nowak

PROFESOR STANISŁAW PIGOŃ –
ŻOŁNIERZ I WYCHOWAWCA NA FRONTACH
PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
w 50. rocznicę śmierci

R

elacja z konferencji naukowej zorganizowanej 8 maja 2018 w auli Collegium Novum, która ukazała się w 201.
numerze „Alma Mater” 1, jak też inne
omówienia ówczesnych postaw władz
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udziału
jego wykładowców i studentów na frontach pierwszej wojny światowej skłaniają
do przypomnienia jeszcze jednej postaci
z grona profesorów i wychowanków Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. Stanisława
Pigonia (27 września 1885 – 18 grudnia
1968), absolwenta z 1911 roku, profesora
Uniwersytetu Wileńskiego od 1921 roku
(również rektora tego uniwersytetu w latach
1927–1928), a od 1931 roku także profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego
z filarów krakowskiej polonistyki2. Spośród
paru tysięcy jego publikacji naukowych
wspominam tu kilka jedynie, te związane
z obecnością na frontach wojennych.
Urodzony w roku 1885 w Komborni
koło Krosna, Stanisław Pigoń odbył w latach
1906–1911 studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym 1 września
1911 objął stanowisko nauczyciela języka
polskiego w tzw. Nowej Szkole w Prokocimiu. Już wcześniej, w lipcu 1911 roku,
z inicjatywy i sumptem Ignacego Chrzanowskiego wydał drukiem (jako pierwszy
tom redagowanych przez Chrzanowskiego
„Prac Historyczno-Literackich”) dysertację
doktorską O „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza.
1 sierpnia 1914, jako poddany CK Austrii,
został powołany do armii austriackiej
(w stopniu podchorążego) i przydzielony
do baterii moździerzy, z którą już w połowie
tego miesiąca znalazł się na froncie w Belgii
(Chenée, następnie, między innymi, brał
udział w atakach na forty d’Andoy, Maizaret, Dave, Givet; po postojach w okolicach

Stanisław Pigoń; 1919

Verdun i Metz wziął udział w bitwie nad
Marną3). Mianowany na podporucznika

Porucznik Stanisław Pigoń; 1918

1 listopada 1914, w grudniu tego roku został
odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy,
a w roku 1916 mianowany na porucznika-Oberleutnanta (przypuszczalnie za udział na
froncie wołyńskim). Jesienią znalazł się na
froncie włoskim w Styrii, w dolinie Soczy
(wł. Isonzo), która już od roku 1915 była
terenem ciężkich walk włosko-austriackich.
Tam w lutym 1917 roku ukończył szkic
O śpiewie i radości w wychowaniu.
Przez cały ten czas wojowania Stanisław Pigoń podtrzymywał kontakty ze środowiskiem naukowym Krakowa, zwłaszcza
z przybyłym właśnie do Krakowa (w maju
1910) profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Ignacym Chrzanowskim (wysyłał
do niego listy z frontu4). W przerwach
urlopowych brał udział w posiedzeniach
Komisji Filologicznej Akademii Umiejętności i z pewnością wtedy też przygotował
do druku tom studiów Do podstaw wychowania narodowego, wydany w czasie, gdy
on sam przebywał właśnie nad Soczą na
froncie włoskim. Słowo wstępne do tomu
napisał prof. Ignacy Chrzanowski w kwietniu 1917 roku. Podkreślił w nim, że ideą
przewodnią książki Pigonia jest założenie,
że główną podwaliną bytu państwa i społeczeństwa jest wartość moralna charakteru
narodowego. Myśl ta to nie tylko przemyślenie zrodzone w okopach frontowych, lecz
także rezultat lektury pism wielkich romantyków, zwłaszcza Mickiewicza (w tym
Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego),
jak również wcześniejszej działalności
Pigonia z okresu studiów, zwłaszcza w stowarzyszeniu Eleusis, kierowanym przez
Wincentego Lutosławskiego (tu zresztą,
na spotkaniu wyjazdowym w Kosowie
w lipcu 1910 roku, nawiązał Pigoń po
raz pierwszy osobisty kontakt z Ignacym
Chrzanowskim).
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Z frontu włoskiego powrócił Stanisław Pigoń dopiero w roku 1918, już po
załamaniu się ofensywy wojsk włoskich
i przesunięciu się w listopadzie 1917 roku
linii frontu nad Piawę (wł. Piave) w Alpach Wschodnich. Wtedy to, w czerwcu
1917 roku, został odznaczony wojskowym
Krzyżem Zasługi III klasy, zaś w maju 1918
roku wojskowym medalem zasługi Militär-Verdienstmedaille.
Od połowy listopada 1918 do końca
sierpnia 1919 roku, już jako doświadczony
w bojach weteran, odbywał z kolei służbę
w wojsku polskim, w stopniu porucznika
artylerii, i brał udział w walkach o Lwów,
o Przemyśl, na Śląsku Cieszyńskim,
i w końcu w walkach na Ukrainie nad
Stochodem – jako dowódca pociągu pancernego „Hallerczyk”5. Tu w chwilach
wolnych, ale wciąż – jak napisał – „Na pozycji, nad Stochodem, w kwietniu, 1919”,
przygotował przedmowę do II wydania
wspomnianego już, a uzupełnionego nieco
zbioru studiów Do podstaw wychowania
narodowego (tym razem Lwów 1920,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
Poświęcił ten zbiór odrodzonej, wolnej
szkole polskiej, zwracając uwagę na szkody
moralne, które przyniosła ze sobą wojna.
Pisał: Masę ludzką widziałem w bitwach,
pościgach i odwrotach, na ciepłych jeszcze
gruzach Dinant6, na równinach Wołynia
i w rowach Krasu7, na weneckich „paludi”8 i teraz znowu na piaskach wołyńskich,
i wszędzie [...] napotykałem człowieka
rozpętanego9, więcej: przewalające się
w całej ohydzie chełpliwego bezwstydu [...]
zdjablone człowieczeństwo. Przywoływał
zarazem sentencję Łukasza Górnickiego
sprzed trzech z górą wieków, że człowiek
dwoje przyrodzenie ma w sobie, to jest
boskie i bydlęce, [...] przeto trzeba szukać
tych dróg, jakoby to rządziło ludzi, co nie
ma nic bydlęcego w sobie [...]10. Dlatego to
ponawiał Stanisław Pigoń w wydawanym
po raz drugi tomie propozycje pracy nad
wychowaniem młodego pokolenia Polaków. W propozycjach tych podstawową rolę
miała odegrać nowa szkoła, a w niej wzory
wychowawcze wypracowane w literaturze,
zwłaszcza w literaturze romantycznej (stąd,
między innymi, szkic Nauczanie historii
literatury polskiej w wychowaniu narodowem, drukowany wcześniej w numerze 5.
z roku 1916 lubelskiej „Szkoły Polskiej”).
Wśród prac Stanisława Pigonia warto
też zwrócić uwagę na szkic o potrzebie
wychowania muzycznego młodzieży,
a ściślej: o konieczności nauczania śpiewu.
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Stanisław Pigoń z załogą przed pociągiem pancernym „Hallerczyk”; 1919

Wiele z zawartych w nim obserwacji jest
aktualnych do dziś.
Szkic O śpiewie i radości w wychowaniu napisał Stanisław Pigoń nad Soczą,
w lutym 1917, a więc na froncie włoskim,
piąty rok – jak to ujmował – wyrwany
z toku normalnej pracy, na służbie w armii
austriackiej. „Normalną pracą” było stanowisko nauczyciela języka polskiego w tzw.
Nowej Szkole w Prokocimiu, wówczas pod
Krakowem, po ukończeniu w roku 1911
studiów polonistycznych na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Nad styryjsko-słoweńsko-włoską Soczą (wł. Isonzo), a wcześniej
na froncie belgijsko-francuskim próbował
sformułować model wychowania w Polsce,
z nadzieją, że po zakończeniu działań wojennych – już wolnej i samodzielnej. Oryginał
przyciąga specyficzną atmosferą tamtych
lat, obecną nawet w odmiennej ortografii,
ale przede wszystkim w specyficznym obrazowym języku Profesora. Zawiera też wiele
ciekawych, a czysto praktycznych i wprost
z życia wziętych informacji, jak choćby tę,
że już na froncie belgijskim dowodził oddziałem (moździerzy) blisko stuosobowym,
zróżnicowanym narodowościowo. W takim
to gronie wyprowadza Stanisław Pigoń bardzo praktyczne wnioski o potrzebie śpiewu
i radości w wychowaniu młodzieży. Nawet
i w tym przypadku wzorem dla niego jest
Mickiewicz –filomata i jego biesiadna pieśń
Hej, użyjmy żywota. Nawiązuje też Pigoń do
równie praktycznej obserwacji dominikanina
o. Jacka Woronieckiego o typowo polskiej
„manierze patosu” w wychowaniu i w życiu publicznym. Na tym to tle widzieć dziś
trzeba propozycję Profesora o upowszechnieniu śpiewu poprzez popularyzację pieśni
i melodii ludowych – przy obserwowanym

już wówczas zjawisku przenoszenia się
mieszkańców wsi do miast i zatracania
swych wiejskich korzeni. Nawet i te jednak,
historyczne już dziś, propozycje odsłaniają
osobowość „Profesora z Komborni”, który
przybywszy na stałe do Krakowa, a wcześniej do Poznania i Wilna – zachował
świeżość wiejskiego spojrzenia na świat
i jego sprawy.

Jan Okoń

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
w Krakowie
Zdjęcia (ze zbiorów rodzinnych Pigoniów, wybrane przez red. Marię Rydlową) z książki „Stanisław
Pigoń. Człowiek i dzieło”. Praca zbiorowa pod red.
H. Markiewicza, M. Rydlowej, T. Ulewicza, Kraków
1967, Wydawnictwo Literackie, nr 14–15 i 17.
Zob. zwłaszcza: R. Pagacz-Moczarska, Uniwersytet u progu niepodległości, „Alma Mater” 2008, nr 201, s. 26–29; A.
Chwalba, Uniwersytet czasów wielkiej wojny 1914–1918,
tamże, s. 30–31; P.M. Żukowski, Polityczne postawy profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego u progu niepodległości,
tamże, s. 32–36.
2
Zob. m.in. Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej, T. Ulewicza, Kraków 1967; Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń
w czterdziestą rocznicę śmierci, pod red. K. Fiołka, redakcja
naukowa F. Ziejka, C. Kłak, J. Gruchała, Kraków 2010.
3
Te i poniższe dane według: J. Starnawski, Kronika życia
i działalności Stanisława Pigonia, [w:] Stanisław Pigoń.
Człowiek i dzieło, s. 406–413; S. Pigoń, Z przędziwa pamięci:
urywki wspomnień, Warszawa 1968, s. 83–102.
4
Zob. Mistrz i uczeń (Chrzanowski – Pigoń). Korespondencja
wzajemna (1914–1936), do druku przygotował C. Kłak,
Rzeszów 2005.
5
Zob. S. Pigoń, Nad Stochodem, [w:] C. Kłak, Stanisław Pigoń. Szkice do portretu, Rzeszów 1993, s. 167–175 (datowane „w maju 1919 r.”), s. 4–5.
6
Dinant – miasto w południowej Belgii, w dolinie Mozy; do
dzisiaj zachowane fragmenty cytadeli.
7
Chodzi o tereny krasowe w Słowenii i północnowschodniej
Italii, ogólnie rzecz biorąc o dolinę Soczy (Isonzo).
8
Z wł.: bagna.
9
Podkreślenie Pigonia.
10
S. Pigoń, Do podstaw wychowania narodowego, Lwów 1920,
s. 4–5.
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Stanisław Pigoń

Z ROZMYŚLAŃ OBOZOWYCH
O śpiewie i radości w wychowaniu
(fragment książki „Do podstaw wychowania narodowego”, Lwów 1920)

Rudolf Balogh / Wikimedia

Zgarnęła wojna w jedno, skłębiła w przepastnem kotłowisku nie tylko wielkie pasje: wielkie cierpienia
i nienawiści, – zmieszała również w sobie, jak nowa
wieża Babel, stany, narody, rasy, języki. Zorganizowała też i prześlicznie ułatwiła – masową, poniewolną turystykę. […] Kto wróci, przyniesie z tej włóczęgi po lądach i ludach sporą wiązkę doświadczeń,
rozmyślań i zestawień-porównań, z daleką, jedyną,
własną ojcowizną. Wyrośnie z tego materjału kiedyś
może niejedna myśl naprawy, przebudowy w zakresie własnych stosunków.
Z pośród podobnych zauważeń i pomyśleń chciałem
tu poruszyć jedno, które – sądzę – z bliska tyczyć
może nauczyciela polskiego.
Przypatrując i przysłuchując się tym przeróżnym nacjom, jakie reprezentowane są chociażby w mojej Żołnierze armii Austro-Węgier w okopach na froncie włoskim; 1917
baterji, trudno nie zauważyć cechy zdawałoby się –
bagatelnej, a przecież w istocie bardzo znamiennej; mnie przynajmniej zawsze uderzało, że szeregowcy polscy gromadnie
nie śpiewają, śpiewać nie umieją. Na postojach, a przedewszystkiem w długich pochodach, kiedy to pospólna piosenka
staje się czynnikiem wytrwałości, wprost podnosi w zgodny takt stopy strudzone, zawsze wtedy w oddziale moim, zawierającym połowę Polaków, a po jedną czwartą Czechów i Niemców – zawsze rozlegała się śpiewka czeska, rzadziej
niemiecka, nigdy polska. Nie żeby Polacy szli ponuro i w mrukliwości, owszem śpiewali... razem z Czechami, ich nutę
i słowa. Że przyczyną objawu nie był przypadkowy skład oddziału, ale że wyrażała się w tem jakaś charakterystyczna
cecha narodowa, sprawdzałem niejednokrotnie wśród swoich i obcych podkomendnych. Nie wiem, jak jest w formacjach
językowo jednolicie polskich, o mieszanych daję świadectwo wierzytelne. Tutaj szeregowiec polski – najpierw nie ma
co śpiewać, zasób jego śpiewek jest przeraźliwie szczupły, powtóre: śpiewać gromadnie, pieśń swą narzucić – trochę się
wstydzi, – zresztą nie umie. Dotyczy to nawet nie tylko śpiewów świeckich. […]
Faktów na ten temat możnaby jeszcze ze wspomnień opowiedzieć więcej, a wszystkie (dla mnie przynajmniej) składają się
na świadectwo, że zjawisko naszego upośledzenia w kierunku śpiewności nie jest sporadyczne. […]
Mówiąc o roli śpiewu w całokształcie wychowania polskiego, wyjść trzeba od arcytrafnej i głębokiej obserwacji
o. Jacka Woronieckiego, że wychowanie polskie cierpi na manierę patosu, nie ma zmysłu dla humoru, czynnika radości
w ukształcaniu duszy dziecka. Taki nasz wychowawca podaje prawdę jakąś, moralną czy socjologiczną – tylko w hieratycznem namaszczeniu, z patosem kaznodziei; wśród uczniów utrzymaćby pragnął ustawiczne napięcie wzniosłości. Nie
zdaje sobie widać sprawy, że taka wychowawcza metoda świadczy w pierwszym rzędzie o jego własnem wewnętrznem
niedojrzeniu, nieustatkowaniu, następnie zaś – małą daje nadzieję owocności. […]
Budzące się w młodych duszach siły wzrostu, rozpędy tęsknot i sprężenia woli, wyładować się winny i muszą w ponośnym
okrzyku, pieśni nie skrępowanej, radosnej jak pieśń skowronka nad wiosennie pachnącą skibą, stworzyć muszą nierzadko
burzącym się treściom duszy – własny wyraz. Granic, łożysk tym pieśniom budować nie trzeba. I cóż, że są swobodne,
raźne, niefrasobliwe, jak pęd potoku? Maniera patosu, wymaganie chronicznego namaszczenia, odczute być mogą jako
zapora, ucisk, mogą na szwank podać ostateczną, prawdziwą powagę wychowania. To jedno.
Powtóre, – zbyt częste nastrajanie dusz młodych do wyżyn wielkich wezwań prowadzi w prostej linji do marnowania
narodowej energji. Napięcie wszystkich odnośnych strun uczuciowych, wyekscytowanie duszy do najwyższego poziomu zbiorowej egzaltacji – a z tego w rezultacie… nic. Obudzone siły wystarczyłyby do podjęcia i wykonania jakiegoś
gromadzkiego czynu, a zmarnowano je na nastrój. […] Przygniatającą wyłączność śpiewów narodowych sprzeciwważyć
tedy trzeba wśród młodzieży. […] Kiedy myślę o tej sprawie, uporczywie mi się przypominają filomaci. Ci rozumieli rolę,
znaczenie piosenki w ukształcaniu młodości, posiadali też wspaniale wiedzę jej umiaru i doboru. […] Wysznurowani
doktrynerzy morału dziś jeszcze nie mogą zrozumieć, jak mógł dla tych rygorystów moralności i służby narodowej, dla
abstynentów i zaprzysiężeńców czystości, ich śpiewak naczelny i jeden z kierowników napisać swawolne „Hej, użyjmy
żywota” i gorszą się, że piosenka mogła się przyjąć.
Powtóre – już filomaci pokazali źródła, skąd się uzupełniać winien skarbiec pieśni pospólnych w narodzie, źródła
niewyzyskiwane należycie do dzisiaj; – rehabitowali pieśń ludową. Niektórzy z nich zbierali je wśród ludu polskiego,
litewskiego, wiemy, że na zebraniach śpiewano i białoruskie pieśni. W takiej to atmosferze wzrastały ballady, przygotowywał się przewrót w literaturze i umysłowości polskiej.
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61

Żołnierze podczas nawiązywania łączności
przez tornistrową radiostację dywizyjną RKD

C

yfry, kody, szyfry – 100 lat Niepodległej
to tytuł wystawy, którą od 29 września
do 12 października 2018 można było oglądać w krakowskim Pałacu Czeczotka, położonym u zbiegu ulic św. Anny i Wiślnej.
Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut
Kościuszki – krakowski niezależny think-tank skupiający się w swojej działalności
naukowo-badawczej na problemach rozwoju społeczno-gospodarczego i bezpieczeństwa Polski jako aktywnego członka Unii
Europejskiej oraz NATO.
Wystawa była wydarzeniem towarzyszącym organizowanego przez Instytut Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa –
CYBERSEC, które odbywało się w dniach
7–8 października 2018 w Centrum Konferencyjnym ICE w Krakowie. Unikatowe
na skalę europejską wydarzenie, jakim jest
CYBERSEC, gromadzące ekspertów sektora ICT z całego świata, rozprawiających
o strategicznych aspektach cyberprzestrzeni
i cyberbezpieczeństwa, stało się okazją do
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zaprezentowania gościom Forum osiągnięć
polskiej matematyki oraz kryptologii.
Przedsięwzięcie w znakomity sposób
wpisało się w obchody setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wystawa była dla zwiedzających swoistą podróżą w czasie i przestrzeni. Złożyły
się na nią historie życia kilkudziesięciu
genialnych uczonych – wybitnych ludzi
o umysłach wyprzedzających swoją epokę. Zwiedzający mogli zobaczyć chwile
wielkiej euforii z odzyskania niepodległości wśród dźwięków jazzowych kapel
i kłębów papierosowego dymu lat międzywojennych, grozę niemieckiej i sowieckiej
okupacji, aż po powojenną gorzką nadzieję
i wreszcie czasy współczesnego intelektualnego i technologicznego ożywienia.
Wystawę rozpoczynało przypomnienie
zdarzenia, które miało miejsce w 1916 roku
na krakowskich Plantach, gdzie spotkali się
trzej znakomici matematycy: Hugo Steinhaus, Otto Nikodym i nieznany wówczas

Ze zbiorów Wojskowego Biura Historycznego

CYFRY, KODY, SZYFRY – 100 LAT NIEPODLEGLEJ

nikomu genialny samouk i niezwykły
talent matematyczny – Stefan Banach.
Przypadkowo zasłyszana przez Steinhausa
rozmowa dwóch pozostałych poświęcona
całce Lebesque’a (do której, wiedziony
instynktem naukowca, się włączył) zmieniła życie ich wszystkich. Choć na mapie
świata Polski jeszcze wówczas nie było,
uczeni zdecydowali się na powołanie Towarzystwa Matematycznego, które miało
zrzeszać polskich matematyków i służyć
jako płaszczyzna wymiany doświadczeń
oraz wspólnego rozwiązywania problemów.
Wizja uczonych ziściła się w 1920 roku,
kiedy oficjalnie utworzono Polskie Towarzystwo Matematyczne, łączące matematyków z wszystkich wcześniej podzielonych
ziem Polski.
Powstanie państwa polskiego w 1918
roku wiązało narrację wystawy z walką
o ustanowienie i zabezpieczenie granic
II Rzeczpospolitej. Dopiero niedawno światło dzienne ujrzały dokumenty polskiego

Ze zbiorów Wojskowego Biura Historycznego

wywiadu z okresu wojny polsko-bolszewickiej, które rzuciły całkiem nowe światło na
polskie zwycięstwo w tej wojnie. Naczelne
Dowództwo Wojska Polskiego, dzięki
pracy kryptologów (jak chociażby por.
Jana Kowalewskiego, którego wspierali,
między innymi, profesorowie matematyki
Uniwersytetu Warszawskiego Stefan Mazurkiewicz, Stanisław Leśniewski i Wacław
Sierpiński), znało pozycje wojsk bolszewickich, wiedziało o ich słabościach, a w kluczowym momencie ofensywy było w stanie
zagłuszyć i sparaliżować ich łączność.
Choć tajemnicę polskiego radiowywiadu ściśle chroniono, renoma wojskowych
kryptologów wśród profesjonalistów z innych krajów wzrosła, czego najlepszym
dowodem była nawiązana w 1922 roku
polsko-japońska współpraca w łamaniu
szyfrów sowieckich, w której strona polska (między innymi reprezentowana przez
wspomnianego już Jana Kowalewskiego)
odgrywała rolę wiodącego partnera i nauczyciela.
W odrodzonej Polsce śmiało odwoływano się do wiedzy kadry akademickiej,
także w dziedzinie kryptologii. W 1929
roku we współpracy z prof. Zdzisławem
Krygowskim z Uniwersytetu Poznańskiego
pracownicy polskiego wywiadu przeprowadzili dla wskazanych studentów wydziału
matematyczno-filozoficznego kurs kryptologii. Na kursie tym znalazło się trzech
młodych i obiecujących studentów: Marian
Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Niedługo później wszyscy trzej zostali
zatrudnieni najpierw przez poznańską filię
Biura Szyfrów, a potem (po jej likwidacji)
przez jego warszawską centralę przy pracy
podczas rozszyfrowywania niemieckich
depesz, które kodowano przy użyciu nowej
maszyny szyfrującej znanej później jako
Enigma, od 1928 roku wykorzystywanej
przez armię niemiecką.
Polscy kryptolodzy osiągnęli to, czego
nie udało się dokonać, między innymi wywiadowi francuskiemu czy brytyjskiemu.
Bazując na metodach czysto matematycznych, złamali niemieckie szyfry wojskowe
i byli w stanie odczytywać (w pewnych
okresach) nawet do 75 procent niemieckiej
korespondencji. Wszystko to przy braku
zaplecza i środków, którymi dysponowali
ich zachodnioeuropejscy odpowiednicy.
Postęp w rozwoju niemieckich maszyn
szyfrowych i brak czasu (oraz środków)
do rozwoju własnych technik dekryptażu
zmusił polski wywiad w obliczu nadchodzącej wojny do ujawnienia sojusznikom

Sowiecka depesza ze śladami rozszyfrowania przez polski radiowywiad

wszystkich zgromadzonych danych, co
miało miejsce 25 lipca 1939 w tajnym
ośrodku polskiego radiowywiadu w Pyrach
(Las Kabacki). Polacy przekazali aliantom
wytworzone przez siebie repliki Enigmy
oraz szczegółową dokumentację używaną
do dekryptażu jej wiadomości.
Wybuch wojny oznaczał początek
zagranicznej odysei pracowników Biura
Szyfrów. Przez Rumunię zostali oni ewakuowani do Francji, gdzie podjęli pracę
w zorganizowanym przez wywiad francuski
ośrodku PC Bruno w miejscowości Gretz-Armainvilliers. Tam też odwiedzał ich
(konsultując z polskimi kryptologami własne

pomysły i korzystając z ich rad) Alan Turing,
któremu dzisiaj przypisuje się (niezbyt
słusznie) wiodącą rolę w złamaniu szyfrów
Enigmy. Prace ośrodka trwały aż do kapitulacji Francji, zaś wkrótce po niej polskich
kryptologów ewakuowano do francuskiego
Algieru. Następnie, po podziale Francji na
strefę okupowaną przez Niemców oraz wasalne wobec nich Państwo Francuskie (tzw.
Francję Vichy), polscy kryptolodzy skrycie
powrócili do południowej Francji, gdzie
w miejscowości Uzès utworzono placówkę
o kryptonimie Cadix.
Zajęcie przez Niemców południowej
Francji zmusiło pracowników Biura Szy-
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frów do kolejnej wędrówki. Niektórzy
zostali ujęci przez Niemców. Żaden z nich
nie wydał jednak największego sekretu
wojny: tajemnicy złamania przez Polaków
szyfrów Enigmy.
Drugim wątkiem poruszonym na wystawie była historia najbardziej prominentnej
z polskich szkół matematycznych – szkoły
lwowskiej. We Lwowie żywa jeszcze była
tradycja środkowoeuropejskich kawiarnianych debat, wielogodzinnych spotkań wśród
zapachu kawy i tytoniowego dymu, rozmów
o nauce, polityce, sztuce, które gromadziły
szerokie grona dyskutantów. Dlatego też
naturalnym środowiskiem dla lwowskich matematyków stała się (oprócz sali wykładowej)
Kawiarnia Szkocka – gdzie przy marmurowym stoliku rodziły się wyprzedzające swoją
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epokę matematyczne koncepcje
z zakresu analizy funkcjonalnej. Przy kawiarnianych stoliku,
oprócz Stefana Banacha czy
Hugo Steinhausa, mogli zasiąść
Leon Chwistek – matematyk,
artysta malarz, teoretyk sztuki,
czy Kazimierz Bartel – profesor
Politechniki Lwowskiej, specjalista od geometrii wykreślnej, autor
jednej z pierwszych na świecie
prac poświęconych perspektywie
malarskiej oraz pięciokrotny
premier rządu RP. W Szkockiej
pojawiali się przyjezdni matematycy z obcych krajów, w tym
Henri Lebesque czy John von
Neumann.

Klucz szyfrowy sowieckiego szyfru „Rewolucja”
przygotowany przez polski radiowywiad

Fot. Ze zbiorów Wojskowego Biura Historycznego

Tłumaczenie sowieckiego szyfrogramu, podpisane przez por. Kowalewskiego

Stefan Banach, kuszony przez Johna
von Neumanna i Norberta Wienera wyjazdem do USA, między innymi za pomocą
czeku, na którym miał wpisać po jedynce
dowolną liczbę zer – odmówił, twierdząc,
że każda suma jest za mała, aby opuścić
Polskę. Wraz z większością swoich kolegów
pozostał we Lwowie, przeżył grozę oblężenia, okupacji sowieckiej, potem wejście
wojsk niemieckich. Uniknął zbrodniczego
mordu lwowskich profesorów, pracując
przez większość czasu jako karmiciel wszy
w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym
i Wirusami prof. Rudolfa Weigla wraz z innym wybitnym lwowskim matematykiem
Władysławem Orliczem. Niestety, tuż przed
wyjazdem do Krakowa w 1945 roku pokonała go śmiertelna choroba. Hugo Steinhaus
uciekł mordercom spod znaku swastyki
i do końca wojny ukrywał się na wsi pod
przybranym nazwiskiem.
Wywiady państw zachodniej Europy
skorzystały na wynalazkach Polaków,
jednocześnie starannie pomijając ich rolę
w zwycięstwie nad Niemcami. Z kolei niektórzy z lwowskich matematyków, jak Stanisław Ulam czy Marek Kac, jeszcze przed
wybuchem wojny znaleźli się w Stanach
Zjednoczonych, gdzie mogli (jak pracujący
w Los Alamos Ulam) włączyć się w tworzenie jednych z najbardziej przełomowych
wynalazków w dziejach ludzkości.
Trzon wystawy został zaprezentowany na tablicach, na których można było
zobaczyć zdjęcia, między innymi, z Wojskowego Biura Historycznego, Instytutu
Matematycznego Polskiej Akademii Nauk,
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Nieocenioną pomocą przy organizacji wystawy służył dr Zdzisław J. Kapera, jeden

Joanna Świerad

Joanna Świerad

Prezentowana na wystawie wojskowa maszyna szyfrująca Enigma (po lewej widok ogólny, z prawej zbliżenie łącznicy kablowej), ze zbiorów Agencji Wywiadu

Listę Pamięci Świata prowadzoną przez
UNESCO.
Odtworzono też biurko pracownika
polskiego wywiadu, zajmującego się deszyfrowaniem wrogich wiadomości, a także

Martyna Szulakiewicz

z najwybitniejszych polskich badaczy dziejów Enigmy, który udostępnił organizatorom
unikatowe fotografie polskich kryptologów.
Na wystawie wyeksponowano także
(zarówno w postaci wizerunków na plan-

Uczestnicy Forum CYBERSEC w czasie zwiedzania wystawy, na pierwszym planie widoczny telegraf
z początku lat 20. XX wieku, wypożyczony z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

stolik w Kawiarni Szkockiej we Lwowie.
Na tym ostatnim znalazły się reprodukcje
Księgi Szkockiej – zbioru problemów matematycznych stawianych przez lwowskich
matematyków w czasie ich wspólnych
biesiad (w wersji polskiej oraz angielskiej).
Joanna Świerad

szach, jak i faksymilowych wydruków czy
wielkoformatowych naklejek na ściany)
reprodukcje dokumentów polskiego radiowywiadu z okresu wojny polsko-bolszewickiej (ze zbiorów WBH), które w 2017
roku wpisane zostały na międzynarodową

Prawdziwym rarytasem dla miłośników
kryptologii była możliwość zobaczenia
egzemplarza wojskowej Enigmy z 1937
roku, udostępnionej na czas wystawy przez
Agencję Wywiadu. Wraz z wypożyczonym
przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku telegrafem z początku lat 20. XX
wieku zapewniała ona skromną ilościowo,
acz znaczącą jakościowo reprezentację
materialnych eksponatów na wystawie.
Możliwość zobaczenia niemieckiej maszyny szyfrującej w całej krasie była niewątpliwym magnesem dla zwiedzających.
Ekspozycja, przygotowana w języku
polskim i angielskim, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem przede wszystkim
gości Forum CYBERSEC, wśród których
były rodziny Mariana Rejewskiego, Jerzego
Różyckiego i Henryka Zygalskiego, a także
sir Dermot Turing – bratanek Alana Turinga, autor książki X, Y & Z: The Real Story
of How Enigma Was Broken, jak również
ministrowie: Marek Zagórski i Tomasz
Zdzikot.
Pomimo krótkiego czasu ekspozycji
organizatorzy wystawy (zespół realizujący wystawę: Izabela Albrycht, Mirosława
Bałazy, Wioletta Brzęcka, Małgorzata
Kopecka, Joanna Świerad, Aneta Urban,
Michał Chlipała) mają nadzieję, że pokazała ona współczesnym następcom wielkich
polskich matematyków i kryptologów, że
mogą z dumą patrzeć w przeszłość swoich
profesji, w której nie brakuje polskich
nazwisk. Jednocześnie zamiarem organizatorów było pobudzenie refleksji nad
koniecznością pracy i nauki, by zapewnić
kolejnych pokoleniom bezpieczeństwo,
także w niezmiernie dzisiaj ważnym wymiarze cyfrowym.

Michał Chlipała

Katedra Historii Medycyny UJ CM
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Michał Worgacz

września 2018 w Belwederze odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową
Programu UNESCO „Pamięć Świata” (III
edycja). Wśród wyróżnionych obiektów
znalazły się dokumenty przechowywane
w Bibliotece Jagiellońskiej: atlas, mapa
i rękopisy Eugeniusza Romera związane
z jego działalnością w procesie kształtowania granic Polski (1916–1920).
W imieniu Biblioteki Jagiellońskiej certyfikat odebrał wicedyrektor ds.
zbiorów Krzysztof Frankowicz.
W ramach Dni Otwartych zorganizowanych w Belwederze w dniach 29–30
września 2018 zwiedzający mieli możliwość obejrzenia wystawy Pamięć Polski.
Dokumenty Niepodległej, na której zaprezentowano uhonorowane archiwalia.

Ewa Valde-Nowak

Wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej ds. zbiorów Krzysztof Frankowicz odbiera certyfikat wpisu na
III edycję Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata z rąk naczelnego dyrektora Archiwów
Państwowych, przewodniczącego Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata dr. Wojciecha
Woźniaka oraz sekretarza generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Sławomira Ratajskiego
Jacek Rajkowski

Ewa Valde-Nowak

Jacek Rajkowski

Biblioteka Jagiellońska

Otwarcie wystawy Pamięć Polski. Dokumenty Niepodległej; wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury
i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego prof. Piotr Gliński
w rozmowie z wicedyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej ds. zbiorów Krzysztofem Frankowiczem, pierwszy z lewej naczelny dyrektor Archiwów Państwowych,
przewodniczący Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata dr Wojciech Woźniak
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WALKA O POWRÓT POLSKI NA MAPY ŚWIATA
Atlas, mapa i rękopisy Eugeniusza Romera związane z jego działalnością
w procesie kształtowania granic Polski (1916–1920)

E

Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

ugeniusz Mikołaj Romer (1871– matycznej o granice Polski w 1atach 1919– techniczna informacja, która dla rodzącego
1954), geograf, profesor uniwersy- 1920. Pamiętnik paryski (1919) i diariusz się państwa miała jednak fundamentalne
tetów we Lwowie i w Krakowie, twórca preliminarzy pokojowych w Rydze (1920) znaczenie: Mapa na której wykreśliłem
nowoczesnej kartografii polskiej, to jedna to unikatowe relacje naocznego świadka, granicę polsko-rosyjską z traktatu /prez tych postaci, które swoją wiedzą
i umiejętnościami w ogromnym stopniu
przysłużyły się odbudowie państwa
polskiego po okresie rozbiorów.
Walka Romera o kształt odrodzonej
Polski toczyła się poza polami bitew,
jednak jej ogromnego znaczenia nie
można zakwestionować. Romer zaangażował się w wytyczenie i ustalenie
granic kraju po latach nieistnienia na
mapach świata, czyli w prace mające
fundamentalne znaczenie dla odbudowy
polskiej państwowości. Problemem tym
zajmował się jeszcze podczas trwania
pierwszej wojny światowej – w 1916
roku wraz ze swymi współpracownikami opracował geograficzno-statystyczny atlas Polski, w którym przedstawił
podstawowe dane dotyczące ziem polskich z zakresu podziału administracyjnego, geografii fizycznej, gospodarki,
rolnictwa i demografii, wykorzystane
w późniejszych pertraktacjach pokojowych dotyczących ustalania granic
odrodzonej po zaborach Polski.
W kwestie związane z ustaleniem
ostatecznych granic Polski Eugeniusz
Romer zaangażował się szczególnie
mocno w najbardziej gorącym okresie,
w latach 1918–1921. Jako ekspert
polskiej delegacji na konferencję pokojową w Paryżu (1919–1920) brał
udział w negocjacjach dotyczących Mapa z Geograficzno-statystycznego atlasu Polski, zredagowanego i opracowanego przez Eugeniusza Romera
z współudziałem licznych współpracowników, Warszawa; Kraków 1916
spraw geograficznych. Uczestniczył
tam w ponad 70 konferencjach z udzia- pokazujące szczegółowy przebieg negocja- liminarz/ rygskiego[!] dnia 8/X około
łem ekspertów z innych krajów, podczas cji pokojowych i procesów rozwiązywania 4 rano – rysunek zaaprobowany z poprawką przez eksp. rosyjskiego, jen. [Teodora]
których ustalany był kształt Europy po sporów o granice państwa polskiego.
zakończeniu pierwszej wojny światowej,
Mapa, będąca wynikiem rozmów Nowickiego. E. Romer. Ryga 8. X. 1920.
Miejsce przechowywania: Uniwersyw tym granice odradzającej się Polski. pokojowych z przedstawicielami Rosji
Podobną rolę pełnił również podczas kon- Radzieckiej w Rydze, jest jedynym zacho- tet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska
ferencji w Rydze (1920), gdzie decydował wanym w zbiorach polskich dokumentem w Krakowie.
się kształt wschodniej granicy Polski.
przedstawiającym dokładny, naniesiony
Fragment z folderu „Pamięć Polski. Dokumenty
Pozostałe po Romerze materiały – atlas, czerwonym atramentem, przebieg graNiepodległej”, towarzyszącego III edycji wystawy
mapa i rękopisy – są podstawowymi źródła- nicy polsko-rosyjskiej z 1920 roku. Na
Polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO
mi wiedzy na temat przebiegu walki dyplo- jej odwrocie widnieje krótka, odręczna,
Pamięć Świata
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IMPRESSIONES

ADAM MICKIEWICZ W KRAKOWIE
łosy Adama Mickiewicza oprawione w czarną owalną ramkę, świadectwo ukończenia przez niego szóstej
klasy szkoły publicznej w Nowogródku,
autografy dzieł poety, tom 27 jego listów
do Bohdana Zaleskiego z lat 1835–1855,
dwa pierwodruki Sonetów – jeden z dedykacją dla Marii Szymanowskiej, drugi
z autografem Wojciecha Kornelego Stattlera, Mickiewiczowski przekład Giaura, dokumenty dotyczące powtórnego pogrzebu
autora Pana Tadeusza w Krakowie 4 lipca
1890 roku oraz uroczystości uniwersyteckich z okazji setnej rocznicy urodzin poety,
a także jedyny zachowany afisz polskiej
premiery III części Dziadów w krakowskim
Teatrze Narodowym 3 września 1848 roku,
wypożyczony z Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza w Warszawie – to
zaledwie kilka z wielu absolutnie wyjątkowych eksponatów zaprezentowanych na
wystawie Adam Mickiewicz w Krakowie,
którą jeszcze do 15 listopada 2018 można
oglądać na parterze Collegium Maius w pomieszczeniu zwanym „rezydencją czwartą”,
obok starodawnego Lectorium Platona.
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Przedsięwzięcie zostało zorganizowane z inicjatywy kierownika Katedry
Komparatystyki Literackiej prof. Marii
Korytowskiej oraz dyrektora Biblioteki
Kraków dr. Stanisława Dziedzica dla
uczczenia 220. rocznicy urodzin poety.
Z tej okazji w Collegium Maius w dniach
15–16 października 2018 odbyła się także
konferencja naukowa Mickiewiczowskie
konteksty, przygotowana przez Katedrę
Komparatystyki Literackiej Wydziału
Polonistyki UJ.
– Tytuł, jaki nadano wystawie: „Adam
Mickiewicz w Krakowie”, brzmi trochę
zaskakująco. Autor „Pana Tadeusza”
nigdy przecież nie odwiedził dawnej
stolicy Polski, a spoczął w wawelskiej
krypcie katedralnej dopiero w 1890 roku,
w trzydzieści pięć lat po śmierci, w czasach autonomii galicyjskiej. Ale formy
obecności Wieszcza w mieście, w którym
miał objąć katedrę literatury polskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego – „odwiecznej szkole jagiellońskiej” (1848),
do czego ówczesne władze zaborcze nie
dopuściły, jeszcze za jego życia doczekały

się wymiaru symbolicznego – piszą w publikacji towarzyszącej wystawie dyrektor
Biblioteki Kraków dr Stanisław Dziedzic
oraz dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka, dodając, że po śmierci poety
pamiątki z nim związane pieczołowicie
przechowywano jako relikwie narodowe.
Wśród wybranych na wystawę przez prof.
Marię Korytowską i dr. Stanisława Dziedzica autografów i pierwodruków Wieszcza podczas zwiedzania ekspozycji warto
też zwrócić uwagę na portrety pochodzące
z różnych okresów życia Mickiewicza,
jego ostatnią fotografię z cygarem, jak
również na niegdyś należące do niego:
czapkę, tabakierkę, kasetkę na fajkę,
przybory fajczarskie, kopciuch na tytoń
czy portfel, który miał mieć przy sobie
podczas podróży do Konstantynopola.
Ciekawostką są również dwa cygara,
zapalone 5 maja 1830 przez Adama Mickiewicza i Antoniego Edwarda Odyńca na
Wezuwiuszu, podczas włoskiej podróży
przyjaciół.
– Wystawa przypomina także o zapomnianym pomniku – epitafium, jaki Uni-
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Uroczyste otwarcie wystawy z udziałem prorektora UJ prof. Jacka Popiela, prof. Marii Korytowskiej, dr. Stanisława Dziedzica, kustosz Beaty Frontczak,
wicedyrektora Muzeum UJ Włodzimierza Kiszy, prof. Franciszka Ziejki i uczestników konferencji

Fot. Janusz Smulski

W

Fot. Janusz Smulski

wersytet Jagielloński, dzięki hojnym datkom wielu darczyńców, wystawił poecie
w westybulu pod arkadami na pierwszym
piętrze Collegium Novum, i o uroczystości
uniwersyteckiej, która została z tej okazji
zorganizowana w Collegium Novum przez
Uniwersytet Jagielloński 5 grudnia 1898
roku – podkreśla kustosz Działu Rzemiosła Artystycznego Beata Frontczak, która
z ramienia Muzeum UJ zajęła się organizacją ekspozycji i ostatecznym wyborem
materiałów.
Prezentowane na wystawie obiekty
pochodzą głównie ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum UJ oraz
Muzeum Narodowego w Krakowie, ale
nie tylko. Wybrane pamiątki mickiewiczowskie ze swoich zbiorów udostępniły
także: Archiwum Narodowe w Krakowie,
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Muzeum Adama Mickiewicza
w Paryżu, Biblioteka Czartoryskich,
Parafia Archikatedralna św. Stanisława
M.B. i św. Wacława M.

Wystawę Adam Mickiewicz w Krakowie zorganizowaną na parterze Collegium Maius można oglądać
do 15 listopada 2018

Doskonałym pomysłem organizatorów
przedsięwzięcia było, by – ze względu na
niewielką przestrzeń wystawienniczą, która
nie pozwoliła na wyeksponowanie w niej
wszystkich pamiątek związanych z Adamem
Mickiewiczem, jakie udało się pozyskać –
tuż przy wejściu na wystawę zainstalować

komputerowy kiosk informacyjny umożliwiający ciekawe zaprezentowanie ich
w wersji elektronicznej.
Wystawa dostępna jest dla zwiedzających od poniedziałku do soboty w godzinach 10–13.
Rita Pagacz-Moczarska
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Fragment wystawy; po prawej: popiersie Adama Mickiewicza, model w glinie Marceli Guyski (1890);
odlew, Paryż, odlewnia Ferdinanda Barbedienne (1893); dar Franciszka Xawerego Pusłowskiego (1953); ze zbiorów Muzeum UJ
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DZIEŁA HANSA VON KULMBACHA
M

istrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa to
tytuł wystawy, którą do 27 stycznia 2019
można oglądać w Pałacu Biskupa Erazma

Paweł Gąsior

zapomnianego dziś malarza – Hansa Suessa von Kulmbacha.
– Wystawa buduje narrację wokół jednego dzieła i jest swego rodzaju studium
dotyczącym zagadnień transmisji
wzorców i wpływów, migracji
i przewrotów artystycznych.
Jest zarazem świadectwem jedności kulturowej Europy Środka
w pierwszej połowie XVI wieku
– mówi dyrektor MNK dr hab.
Andrzej Betlej.
– Sercem wystawy jest sześć
kwater z ołtarza w Bazylice
Mariackiej, obrazujących życie
św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Niedawno zakończyła się ich
konserwacja prowadzona przez
Wydział Konserwacji i Restauracji Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie dzięki grantowi Fundacji
J. Paula Getty’ego. Efekt to świadectwo potencjału naukowego
i umiejętności środowiska krakowskich konserwatorów – informuje kurator ekspozycji ze strony
MNK dr hab. Mirosław P. Kruk.
Malowidła z Bazyliki Mariackiej zestawione zostały
z fragmentami innych dzieł
Hansa Suessa z Kulmbachu
wykonanych dla Krakowa: rozproszonego dziś tryptyku maryjnego (kwatera Ucieczka do
Egiptu przechowywana jest
w klasztorze Paulinów na Skałce,
kwatera z postacią św. Katarzyny
Aleksandryjskiej – w Muzeum
Książąt Czartoryskich) oraz
ołtarza św. Janów.
Części malarskie zostały
zrabowane przez Niemców
w czasie drugiej wojny światowej, zachowała się fragmentarycznie grupa Chrztu Chrystusa
Hans von Kulmbach (†1522), Męczeństwo cesarzowej Faustyny,
oraz
wykonane w XIX wieku
1514–1515; drewno lipowe, tempera i olej; Kraków, Bazylika Mariacka
znakomite kopie zniszczonych
Ciołka, oddziale Muzeum Narodowego przez czas kwater rzeźbiarskich). Na
w Krakowie przy ul. Kanoniczej.
ekspozycji w Pałacu Biskupa EraWystawa przypomina sylwetkę i prace zma Ciołka można zobaczyć także
jednego z najzdolniejszych uczniów Al- przypisywane Kulmbachowi malowabrechta Dürera, znakomitego, ale niestety ne tablice z tryptyku św. Stanisława
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z Pławna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
Uzupełnienie dzieł Hansa Suessa stanowią prace innych norymberczyków, między
innymi. Michała Lancza (Św. Hieronim
z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu)
oraz Georga Pencza (Koronacja Matki Bożej od krakowskich dominikanów). Godny
uwagi jest Portret Zygmunta I Starego ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, uznawany niekiedy za dzieło Mistrza
z Kulmbachu.
Ekspozycję wzbogacają najwyższej klasy dzieła malarskie, złotnicze oraz tkaniny,
zamawiane w warsztatach norymberskich
przez króla Zygmunta Starego oraz krakowskich patrycjuszy. Wielką wartością
wystawy jest prezentacja recepcji dzieł
Hansa z Kulmbachu wśród krakowskich
artystów z późniejszych wieków. Na ekspozycji zaprezentowane zostały, bazujące
na pracach wczesnorenesansowego mistrza,
studia kostiumologiczne Jana Matejki, rysunki Stanisława Wyspiańskiego i przerysy
Waleriana Krycińskiego. Bogaty zestaw
archiwalnych zdjęć Ignacego Kriegera
pozwala zobaczyć prace zniszczone lub zaginione podczas drugiej wojny światowej.
Okazji do zapoznania się ze metodami
pracy Hansa z Kulmbachu dostarczają zdjęcia w podczerwieni z cyklu o żywocie św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, ujawniające
tajniki warsztatu artysty, oraz rysunki przygotowawcze, w tym studium rysunkowe
z paryskiego Luwru oraz szkic do witrażu
ze sceną Męczeństwo św. Stanisława z Kunsthalle w Bremie.
To pierwsza i być może jedyna okazja,
by wymienione wspaniałe dzieła można
było zobaczyć zestawione razem.
Ekspozycji, której kuratorami są:
Mirosław P. Kruk (Muzeum Narodowe
w Krakowie), Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Bazylika Mariacka) oraz Aleksandra Hola
(Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) –
towarzyszy bogato ilustrowana publikacja,
będąca nie tylko katalogiem wystawy, ale
przede wszystkim podsumowaniem najnowszych badań nad twórczością Hansa
z Kulmbachu dla Krakowa oraz losami jego
dzieł stworzonych dla tego miasta.

MB

Małgorzata Kistryn

D

Wojciech Nowak 2 października podczas
wernisażu.
– Są takie miejsca duszy, które każdy
z nas przemierza, zwabiony przez pejzaż,
starożytne miasteczko, górę, zakole rzeki,
przez powiew morskiej bryzy [...] Morza
Śródziemnego. Tymi miejscami się żyje,
odczuwając bardzo intymne emocje, trudne do przekazania innym, należą bowiem
do podświadomości własnej paraboli
egzystencjalnej. Odkrywamy te miejsca,
podróżując, bo każda podróż jest Bildungsreise – doświadczeniem znaczącym
fundamentalne etapy życia, kształtującym
i ukazującym nasz charakter, nasze zainteresowania i wrażliwość. Wszystko to można
uchwycić w obrazach, które Małgorzata
Kistryn przywozi ze swych wędrówek po
Italii, swej ziemi wybranej jako miejsce
duszy, symptomatycznie wzywana przez
uporczywy zew [...]. Powraca do drogich
sobie miejsc lub odkrywa nowe, w różnych porach roku, by zaspokajać ciekawy
i wrażliwy umysł, jest bowiem zafascynowana wszystkim, co mikrofizycznie utrwala
obiektywem fotograficznym – napisał w katalogu towarzyszącym wystawie dyrektor
Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie
Ugo Rufino. Podczas wernisażu podziękował artystce za zaangażowanie w przyMartina Batticciotto

o wirtualnej podróży po Italii, oglądanej
poprzez pryzmat optycznego odbicia,
zaprosiła miłośników fotografii dr Małgorzata Kistryn, absolwentka Uniwersytetu
Jagiellońskiego, przygotowując niecodzienną wystawę Riflessi d’Italia – Odbicia Italii.
Ekspozycję zdjęć jej autorstwa, ukazującą
różnorodne obrazy włoskiej architektury,
dostrzeżone przez artystkę na tafli rzeki,
w kałużach, okiennych szybach, maskach
samochodów czy witrynach sklepów – można było oglądać w dniach 2–14 października
2018 w salach ekspozycyjnych Włoskiego
Instytutu Kultury w Krakowie.
Ten artystyczny projekt powstał we
współpracy z gminą Gubbio we Włoszech,
gdzie Małgorzata Kistryn również pokazuje swoje prace. Zaledwie dwa miesiące
przed wystawą w Krakowie, w dniach
11–30 lipca 2018, fotografie artystki już
po raz drugi prezentowane były w murach
prestiżowej Galerii di Via Lucarelli w Palazzo Pretorio, pod patronatem Urzędu
Miasta Gubbio i Norcii.
– Żyjemy w czasach, kiedy każdy może
robić zdjęcia, choćby telefonem komórkowym. Sztuką jednak jest zrobić zdjęcie
piękne, wyjątkowe. Ta umiejętność jest dana
artystom, do których niewątpliwie należy dr
Małgorzata Kistryn – mówił rektor UJ prof.

Barbara Nowak

ODBICIA ITALII
Autorka wystawy dr Małgorzata Kistryn

gotowanie wystawy, a także za miłość,
jaką darzy Włochy, wyrażając przy tym
pewność, że kolejna ekspozycja zdjęć
jej autorstwa będzie równie niezwykła.
Prace Małgorzaty Kistryn prezentowane
są w Instytucie Kultury Włoskiej już po
raz trzeci, co – jak podkreślił Ugo Rufino
– jest kolejnym dowodem zacieśniania
współpracy pomiędzy Uniwersytetem
Jagiellońskim a Instytutem.
– Mam nadzieję, że moja nowa opowieść
o Italii spodoba się Państwu. Chciałam w ten
sposób wyrazić moje subiektywne spojrzenie,
emocje, a także radość z tego, że fotografia
daje możliwość uchwycenia ulotnych chwil,
mniej lub bardziej tajemniczych obrazów.
Poprzez niedopowiedziane odbicia chciałam
także zachęcić oglądających moje fotografie
do zadumania się nad niezwykłym dziedzictwem artystycznym i krajobrazowym Włoch
– mówiła Małgorzata Kistryn, a w odpowiedzi na słowa rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka, który podczas swego wystąpienia
wyraził tęsknotę za dawnym pięknem
włoskiej przyrody i włoskich miasteczek,
zadeptywanych dziś przez niekończące się
fale wszechobecnych turystów, zaznaczyła:
Mam nadzieję, że harmonijne współistnienie
przestrzeni urbanistycznych i krajobrazowych, których człowiek może i powinien
być integralnym elementem, pozostanie na
zawsze faktem w świecie realnym, a nie stanie się jedynie wspomnieniem utrwalonym
przez fotografie.

Rita Pagacz-Moczarska
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Uczestnicy wernisażu, wśród których nie zabrakło rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka
oraz dyrektora Instytutu Kultury Włoskiej Ugo Rufino
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estiwal KultURO to jedyne w swoim
rodzaju przedsięwzięcie w tak niekonwencjonalny i spektakularny sposób
przełamujące wstyd mówienia o chorobach układu moczowego i zachęcające do
systematycznych badań profilaktycznych.
Celem organizatorów jest uświadomienie
pacjentom, że w dużej mierze oni sami
mogą poprawić swój stan zdrowia. Pomysłodawcą Festiwalu, który w dniach
24–29 września 2018 odbył się w Krakowie już po raz czwarty, jest prezes
Polskiego Towarzystwa Urologicznego
i kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ
prof. Piotr Chłosta. W ramach tegorocznego wydarzenia w Klinice Urologii przy

Jerzy Sawicz

Energetyczny koncert zespołu EndoPower

Paweł Moczarski

CZWARTA EDYCJA FESTIWALU KultURO

Jerzy Sawicz

Na scenie w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie nie zabrakło legendy polskiego jazzu i założyciela
grupy Laboratorium Janusza Grzywacza z towarzyszeniem wirtuoza gry na wibrafonie Bernarda Maselego
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Paweł Moczarski

Tomasz Wiatr (drugi z lewej) i Jakub Szmer (drugi z prawej)
w ogniu pytań znakomitych konferansjerów
Ewy Drzyzgi oraz Rafała Bryndala

Paweł Moczarski
Paweł Moczarski

Zespoł EndoPower podczas brawurowego wykonania jednego z utworów ze swojego najnowszego albumu
zatytułowanego Credo

Zespoł EndoPower – najbardziej rockowa grupa wśród urologów; od lewej Wojciech Stec (gitara basowa,
wokal), Piotr Chłosta (skrzypce, gitara), Tomasz Szydełko (wokal, instrumenty klawiszowe), Marcin Słojewski
(gitara prowadząca), Bartłomiej „Grabb” Gamracy (perkusja)

Jerzy Sawicz

ul. Grzegórzeckiej przez pięć dni krakowianie mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji i otwartych spotkań z najlepszymi
specjalistami w dziedzinie urologii, a także
warsztatów dla pacjentów i ich rodzin.
Zwieńczeniem czwartej edycji Festiwalu był, jak zawsze wyjątkowy, koncert rockowy zatytułowany EndoPower
i Przyjaciele.
29 września na scenie przygotowanej w Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie wystąpili: znany z Formacji
Nieżywych Schabuff Olek Klepacz, tym
razem w solowym projekcie z OZD, legenda polskiego jazzu i założyciel grupy
Laboratorium Janusz Grzywacz z towarzyszeniem wirtuoza gry na wibrafonie
Bernarda Maselego, krakowska formacja
Kurtyna Siemiradzkiego, Ilona Anna
Kowalik w duecie z basistą EndoPower
Wojtkiem Stecem, żywiołowa proszowicka Prokoncepcja oraz muzycy z formacji
Syndrom Białej Chusteczki, którzy oczarowali publiczność mocnymi coverami
Maanamu. Goście Festiwalu mieli także
okazję usłyszeć, jak gra na saksofonie
sekretarz Amerykańskiego Towarzystwa
Urologicznego prof. Manoj Monga. Do
tańca i wspólnego śpiewania porwała zebranych niemiecka grupa lekarzy z Kliniki
Wolfenbuettel występująca pod nazwą
Doc in the Fog.
Kulminacyjnym punktem koncertu,
poprowadzonego przez parę znakomitych
konferansjerów Ewę Drzyzgę oraz Rafała
Bryndala, był występ najbardziej rockowej
grupy wśród urologów – zespołu EndoPower, w składzie którego są profesorowie
urologii: Piotr Chłosta, Marcin Słojewski
i Tomasz Szydełko, oraz muzycy Wojciech
Stec i Bartłomiej „Grabb” Gamracy.
Zespół brawurowo zagrał utwory ze
swojego najnowszego albumu zatytułowanego Credo. Na płycie, poza autorskimi
kompozycjami, znalazły się teksty Jacka
Cygana oraz Rafała Bryndala.
W przerwach między występami poszczególnych grup muzycznych przybyli
na koncert goście mogli również zobaczyć
wystawę Uchwycone w kadrze, kreską
wyrażone. Zaprezentowane zostały na niej
prace dwóch uzdolnionych artystycznie
lekarzy z Kliniki Urologii UJ CM: Tomasza Wiatra, który przedstawił portrety
rysowane węglem, oraz Jakuba Szmera,
który pokazał zdjęcia górskich pejzaży.
Piąta edycja Festiwalu KultURO już
za rok!

Więcej informacji o zespole
EndoPower można znaleźć
na stronie internetowej:
www.facebook.com/endopower

Jerzy Sawicz

RPM

W ramach Festiwalu
KultURO można też było
zobaczyć prace dwóch
uzdolnionych artystycznie
urologów – Tomasza
Wiatra, który przedstawił portrety rysowane
węglem oraz Jakuba
Szmera, który pokazał
zdjęcia górskich pejzaży
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SCHOLARIS

DZIEŃ WYDZIAŁU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH UJ
8

Wykład inauguracyjny prodziekana ds. dydaktycznych WSMiP UJ dr. hab. Pawła Laidlera, profesora UJ

rowanej do najmłodszych studentów, którzy 1 października stali się pełnoprawnymi
członkami wydziałowej społeczności.
Prezentacja przybliżyła strukturę Wydziału, a także dane dotyczące prowadzonych
kierunków studiów. Warte podkreślenia
były przede wszystkim dane odnoszące się
do liczby studentów, których Wydział ma
ponad cztery tysiące, w tym ponad pięciuset studentów zagranicznych, co stawia go

w czołówce jednostek Uniwersytetu pod
kątem internacjonalizacji.
Po wystąpieniu przedstawicieli Samorządu, Darii Jagielskiej oraz Krzysztofa
Platy, odbyła się debata, w której udział
wzięli naukowcy pracujący na Wydziale:
prof. Bogdan Szlachta, prof. Tadeusz
Paleczny, dr hab. Ewa Michna, dr Małgorzata Kułakowska oraz dr Karolina
Rak. Eksperci rozważali, jakie są oblicza
wielokulturowości, w jaki sposób
powinno się realizować politykę wielokulturowości i jakie niesie ona za
sobą szanse i zagrożenia. Kluczem do
sukcesu debaty był dobór dyskutantów,
reprezentujących nie tylko różne dyscypliny naukowe (kulturoznawstwo,
socjologię, politologię, prawo, filozofię,
filologię), ale przede wszystkim różne
podejście do tego, w jaki sposób należy
badać wielokulturowość i jakie są jej
rzeczywiste wyzwania.
Podczas dwóch paneli studenckich
wystąpiło łącznie dziesięcioro studentów
prezentując wyniki swoich badań dotyczących różnych aspektów wielokulturowości. Po polsku dyskutowano na temat
Fot. Anna Wojnar

października 2018 na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ odbył się Dzień Wydziału,
stanowiący kontynuację idei Dnia Kół
Naukowych, którego pierwsza edycja
miała miejsce rok wcześniej. Pomysł na
wspólne spędzenie czasu przez studentów,
doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz absolwentów jednostki
został zainicjowany przez Samorząd
Studentów WSMiP UJ jako płaszczyzna
do dyskusji naukowych, promocji kół
naukowych, a nade wszystko sposób na
integrację społeczności akademickiej. Tematem wiodącym była wielokulturowość,
z jednej strony dostrzegalna w bogatej
ofercie dydaktycznej Wydziału oraz w interdyscyplinarnym dorobku naukowym
pracowników jednostki, z drugiej zaś
wyrażona w różnorodności rasowej i etnicznej studentów Wydziału.
Program Dnia WSMiP UJ skupiał
się wokół kwestii wyzwań wielokulturowości oraz różnych jej wymiarów, czego
wyrazem były wszystkie cztery panele:
ekspercki, dwa studenckie (w języku
polskim i angielskim) oraz absolwencki.
Kwestie wielokulturowości były również
motywem przewodnim prezentacji na
temat Wydziału, przedstawionej przez
dr. hab. Pawła Laidlera, profesora UJ, skie-
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Uczestnicy Dnia Wydziału
podczas paneli dyskusyjnych

Anna Wojnar

Członkowie Kół Naukowych WSMiP UJ

Należy podkreślić, że podczas obchodów Dnia WSMiP UJ swoją działalność
promowało trzynaście kół naukowych
zrzeszonych na Wydziale. Prezentowały
one swoją aktywność naukową zachęcając nowych studentów do zasilenia ich
szeregów i włączenia się w różnorodne
inicjatywy kulturalne. Zarówno stoiska
kół naukowych, jak i tablice ze zdjęciami autorstwa studentów i pracowników
Wydziału sprawiły, że sale wystawowe
w Auditorium Maximum stały się wielokulturowe i wielokolorowe.
Dzień WSMiP UJ zgromadził znaczną
liczbę studentów, którzy nie tylko z powodu obowiązujących tego dnia godzin
dziekańskich zdecydowali się aktywnie
uczestniczyć w święcie Wydziału, zarówno w części oficjalnej, jak i mniej
oficjalnej – podczas wieczornej imprezy integracyjnej w klubie studenckim

„Żaczek”. Frekwencja oraz komentarze
uczestników Dnia WSMiP UJ dowodzą,
że wydarzenia tego typu są potrzebne,
z jednej strony uwrażliwiając na problemy i wyzwania współczesnego świata,
z drugiej zaś pogłębiając integrację społeczności akademickiej. Sukces nie byłby
możliwy bez wsparcia członków komitetu
organizacyjnego: dr Magdaleny Banaszkiewicz, Judyty Mutwil-Grodeckiej,
Darii Jagielskiej, Małgorzaty Jasek, Anny
Łukaszewicz-Derwich, dr Piotra Bajora,
Krzysztofa Platy i Jakuba Serafina. Dzięki
ich energii i pasji, a także dzięki wsparciu
finansowemu Wydziału oraz Fundacji
„Bratniak”, integracja wielokulturowej
społeczności stała się faktem.

Paweł Laidler

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ

Anna Wojnar

Paweł Laidler

dialogu międzykulturowego papieża Jana
Pawła II (Agnieszka Tarnowska), konfliktów etnicznych w Azji Centralnej (Paweł
Panasiuk), seksturystyki w relacjach międzykulturowych (Ludmiła Malinowska),
kulturze kraju Basków (Mateusz Kowalski) oraz o projekcie „Inter-Polit Leader”
(Paulina Adamik). Natomiast w panelu
anglojęzycznym poruszono takie kwestie
jak: polityka ochrony środowiska (Adam
Filus), wielokulturowość we francuskim
szkolnictwie (Elodie Thevenin), wyzwania
globalizacji (Alejandro Leal), Wielka Brytania w erze Brexitu (Marie Suchcitz) czy
integracja muzułmanów w Europie (Musab
Alnour). Uwagę publiczności zwróciła
pogłębiona wiedza studentów na temat analizowanych zjawisk, znaczna świadomość
wyzwań współczesnego świata, a także
umiejętność zwięzłego przedstawienia
najważniejszych tez wystąpień.
Do ostatniego panelu zaproszono pięcioro absolwentów studiów na WSMiP
UJ, reprezentujących różne profesje.
Podczas krótkich wystąpień przedstawili
oni swoją ścieżkę kariery zawodowej,
która – jak wielokrotnie podkreślano – nie
byłaby możliwa bez wiedzy i umiejętności
uzyskanych podczas studiów. Wśród panelistów znaleźli się Kaja Kałużyńska (kulturoznawca, analityk mediów i tłumacz),
dr Piotr Bajor (politolog, adiunkt w INPiSM
UJ), Aleksander Koenig (kulturoznawca,
biznesmen), Karol Kuraszkiewicz (politolog, bankowiec) oraz Kamil Turecki (amerykanista, dziennikarz). Sądząc po komentarzach zgromadzonych na sali studentów,
większość z nich uznała panel absolwencki
za ważny i potrzebny w kontekście ich
przyszłych planów zawodowych.

Debata ekspertów zatytułowana Wyzwania wielokulturowości w XXI wieku

Panel absolwencki Studia na Wydziale, a kariera zawodowa
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20 LAT
STUDENCKIEJ
SESJI
PLAKATOWEJ
W INSTYTUCIE
FIZYKI
P

lakat (ang. poster) to bardzo popularna i zarazem efektywna metoda
zwięzłej prezentacji wyników badań na
różnego typu konferencjach naukowych,
sympozjach czy wystawach. Rolą plakatu
jest nie tylko informowanie, ale także
zainteresowanie uczestników spotkania,
również tych niezwiązanych bezpośrednio
z prezentowaną tematyką. Dobry plakat
naukowy powinien przyciągać uwagę
swoją formą graficzną, a jednocześnie
zawierać wszystkie informacje i dane
niezbędne do przyswojenia i zrozumienia
jego treści w krótkim czasie. Miarą jakości
plakatu są pytania zadawane przez oglądające osoby. Przeczytanie dobrego plakatu
pozwala ponadto zainteresowanym na
zrozumienie prezentowanych badań i ich
wyników również pod nieobecność autora.
Prezentacja badań w formie plakatu może
również wzbogacić CV autora, pokazując
potencjalnym pracodawcom jego zmotywowanie, kreatywność oraz umiejętności
komunikacji i promocji wyników swojej
pracy. Dobry i atrakcyjny plakat to wynik
umiejętnego połączenia tekstu z grafiką
(zdjęcia, tabele, wykresy i szkice), do czego
obecnie używamy komputerów i takich
programów jak Microsoft PowerPoint czy
CorelDRAW.
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Krzysztof Magda

W nowej siedzibie WFAIS przy ul. Łojasiewicza 11. Dyskusja przy plakatach,
w której udział wzięli prof. Ewa Gudowska-Nowak, dziekan WFAIS,
oraz prof. Andrzej Warczak, kierownik IIPF i PMFB w latach 2002–2012

Jak wykonać dobry plakat, który byłby i jego prezentację. Jury konkursu składa ferencji lub szkole naukowej. Każdy z jej
i efektowny, i atrakcyjny, samoobjaśniający się ze wszystkich biorących udział w sesji, uczestników otrzymał ponadto pamiątkową
się, ale jednocześnie czytelny i pouczający pracowników naukowych WFAIS, a wybór filiżankę z nadrukowanym logo XX SSP.
oraz przeznaczony dla konkretnej docelo- laureata dokonywany jest na drodze głoso- Fundatorami nagród, oprócz, jak zwykle,
wej grupy odbiorców? Tego wszystkiego wania, drogą sms-ową. Wśród laureatów Instytutu Fizyki UJ, były firmy handlustaramy się nauczyć na III roku
jące pomocami edukacyjnymi:
kierunków fizyka i biofizyka
EDUKA – FRSK z Lesznowoli
w ramach pracowni studenckich ‒
(województwo mazowieckie)
II Pracowni Fizycznej (IIPF)
i 2Photons z Gdańska.
i Pracowni Metod Fizycznych
Sesja plakatowa to dla jej
Biologii (PMFB) ‒ na Wydziale
uczestników nie tylko możliwość
Fizyki, Astronomii i Informatyprzedstawienia wyników swojej
ki Stosowanej, organizując co
pracy doświadczalnej ale, co rówroku Studencką Sesję Plakatową
nie ważne, okazja do dyskusji ze
(SSP). Pierwsza SSP odbyła się
starszymi kolegami i naukowcaw 1999 roku z inicjatywy prof.
mi. Widzowie podziwiają olbrzyKarola Musioła, ówczesnego kiemie zaangażowanie emocjonalne
rownika II Pracowni Fizycznej,
studentów i zazwyczaj bardzo
późniejszego rektora UJ. 9 maja
wysoki poziom merytoryczny
2018 w holu głównym budynku
wystawianych plakatów i prezenWFAIS odbyła się jej jubileuszotacji ustnych. Ćwiczenie obu tych
wa, XX już, edycja.
form zwięzłej prezentacji – ustnej
Każdy student odbywający
i graficznej – to podstawa dobrego
zajęcia w ramach IIPF i PMFB,
przygotowania do pracy naukona podstawie jednego z wykonawej, czego staramy się uczyć
nych przez siebie eksperymentów,
naszych przyszłych kolegów.
przygotowuje plakat w formie
Już teraz gorąco zapraszamy
elektronicznej, zamieszczając
do udziału w kolejnej XXI SSP,
na nim opis metod badawczych,
która odbędzie się w maju 2019
otrzymane wyniki pomiarów,
roku w holu głównym budynku
ich analizę i interpretację. Cały
WFAIS przy ul. Łojasiewicza 11.
proces projektowania i wykonaFotoreportaże z wielu dotychnia plakatu, od wyboru tematu
czasowych Studenckich Sesji
eksperymentu poprzez projekt
Plakatowych organizowanych
Studenckie Sesje Plakatowe w starej (górne zdjęcie) i nowej siedzibie
graficzny po merytoryczną pre- (dolne zdjęcie) Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ na WFAIS oraz szczegółowe
zentację oraz dyskusję wyników
informacje na temat sesji można
i ich niepewności, odbywa się w konsultacji SSP można znaleźć wielu obecnych pra- znaleźć pod adresem: www.2pf.if.uj.edu.pl
z opiekunem naukowym. Odpowiednio cowników Wydziału Fizyki, Astronomii
wysoko ocenione przez opiekunów projek- i Informatyki Stosowanej. Główną nagrodą
Krzysztof Dzierżęga
ty biorą następnie udział w SSP, połączonej tegorocznej SSP było pokrycie kosztów
Romualda Kloch
Instytut Fizyki UJ
z konkursem na najlepszy plakat naukowy udziału w wybranej przez laureata konArtur Michałek

Artur Michałek

W starej siedzibie WFAIS przy ul. Reymonta 4.
Od lewej: ówczesny rektor UJ prof. Karol Musioł, kierownik IIPF w latach 1998–2002 i zarazem pomysłodawca Studenckiej Sesji Plakatowej
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PSYCHODEBIUTY
K

oło Nauk Psychologicznych „Pragma”, działające przy Instytucie
Psychologii Stosowanej UJ, już po raz
dziewiąty organizuje ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową
Psychodebiuty. Jej celem jest stworzenie,
dla młodych naukowców z całej Polski,
przestrzeni do prezentacji swoich wyni-

Standforda: Sukces to nie
kwestia wrodzonego talentu,
błyskotliwej inteligencji ani
szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie
przekonani o tym, że wciąż mogą się
wiele nauczyć.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony
zostanie najlepszym pracom magisterskim

ków badań naukowych i konfrontacji ich
z opiniami ekspertów, co nie tylko daje
ogromną satysfakcję, ale także umożliwia
samorozwój i pogłębia chęć zdobywania
wiedzy.
Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach
7–8 grudnia 2018 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy
ul. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie. Jego hasłem przewodnim jest idea
Growth Mindset.
– Wybór tego motywu przewodniego
nie jest przypadkowy – mówi koordynatorka komitetu organizacyjnego konferencji
Natalia Bogacz. – Chcemy zachęcić studentów do pogłębiania wiedzy naukowej
poprzez prowadzenie badań, a także do
podejmowania wyzwań i wyciągania wniosków z konstruktywnej krytyki.
Jak definiuje autorka pojęcia, Carol
Dweck, psycholożka z Uniwersytetu
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Fot. Barbara Sieczka, Jakub Porzycki

Od lewej: Iwona Wojtak i Agnieszka Pacut

absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, które zostały
wyróżnione przez promotorów
Instytutu Psychologii Stosowanej
UJ. Drugi dzień wydarzenia poświęcony
będzie natomiast najlepszym studentom
i doktorantom z całej Polski – podkreśla
koordynator Działu PR i Marketingu Psychodebiutów Maria Prokop.
Podczas dwudniowej konferencji
każdy student może poczuć się jak ekspert, opowiadając o swoim obszarze
zainteresowań, a także nauczyć się jak
występować przed publicznością i jak
dzielić się swoją wiedzą z innymi. Jest to
idealna okazja, aby zachwycić się nauką,
jaką jest psychologia.
– W „Psychodebiutach” po raz pierwszy brałam udział na drugim roku studiów.
Do wystąpienia namówiła mnie koleżanka –
wspomina tegoroczna magistrantka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim Agnieszka Pacut. – Pamiętam
dobrze, z jakim zaangażowaniem i pasją
tworzyłyśmy poster, zwłaszcza że dotyczył
on zagadnienia z niezwykle ciekawej
psychodietetyki. Proces przygotowania
wystąpienia, zbierania materiałów był
mocno pouczający i motywował do zgłębiania wiedzy. To był niezwykle inspirujący

Prezentacja podczas Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Psychodebiuty”

Fot. Barbara Sieczka, Jakub Porzycki

Od lewej: Natalia Bogacz, Wioletta Borowiec, Monika Sztuka, Aleksandra Majchrzak

czas. Podczas konferencji miałam okazję
nabyć wiele praktycznych umiejętności
dotyczących sposobu prezentacji badań
naukowych. Nasz wkład i zaangażowanie zostały docenione, zdobyłyśmy wyróżnienie. Było warto. [...] Uważam, że
„Psychodebiuty” dają szansę, poznania
„naukowego” świata w przystępnej for-

mie. Wszystkim, którzy zastanawiają się,
czy warto wziąć udział w kolejnej edycji,
bez wahania mówię: Tak!
Rejestracja na konferencję prowadzona
będzie internetowo już od końca października. Informacje pojawiać się będą na
bieżąco na portalach społecznościowych
Psychodebiutów oraz na stronie http://www.

Uczestnicy konferencji

psychodebiuty.wzks.uj.edu.pl/internetowej:http://www.psychodebiuty.wzks.uj.edu.pl/
www.psychodebiuty.wzks.uj.edu.pl

Magdalena Kozicka

komitet organizacyjny IX Ogólnopolskiej
Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej
„Psychodebiuty”

12 spacerów na 12 miesięcy to cykl spotkań organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w ramach
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.
24 listopada 2018, o godzinie 11 spotkanie zatytułowane
Gaudeamus igitur poprowadzi historyk sztuki Kama Guzik. Podczas trzygodzinnego spaceru uczestnicy będą mieli
okazję poznać Uniwersytet Jagielloński przez pryzmat historii XIX wieku oraz najważniejszych postaci i wydarzeń,
związanych z Uczelnią tamtego okresu. Głównym punktem
trasy będzie budynek Collegium Novum UJ projektu Feliksa Księżarskiego, wywierający wrażenie na zwiedzających
swoją monumentalną architekturą, zagospodarowaniem
przestrzeni i rozmieszczeniem sal.
Zbiórka przed Collegium Novum, ul. Gołębia 24 (wstęp
bezpłatny). Więcej informacji można uzyskać pod tel.: 12
42 42 860 lub wysyłając e-mail na adres: warsztaty@mck.
krakow.pl
Red.

Z archiwum Działu Promocji UJ

GAUDEAMUS IGITUR
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CONVENTIONES

DIAGNOSTYKA I TERAPIA W HEMATOLOGII

W

względu na brak przyjętych standardów
postępowania, wymaga wybitnie indywidualnego podejścia.
Obrady otworzył pełnomocnik rektora
do spraw klinicznych CM UJ prof. Marek
Sanak, który przywitał zgromadzonych
gości, po czym rozpoczęła się sesja,
której przewodniczyli prof. Lidia Gil
z Poznania i zasiadający w komitecie
naukowym konferencji prof. Aleksander
B. Skotnicki.
Wymagająca dla wykładowców
tematyka spotkania okazała się bardzo
atrakcyjna dla środowiska hematolo-

gów i przyciągnęła do Krakowa wielu
lekarzy z dziewięciu ośrodków hematologicznych. W konferencji, na zaproszenie organizatorów, wzięła udział
także delegacja pacjentów zrzeszonych
w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Ciekawe wykłady dotyczące
diagnostyki (o trudnościach diagnostyki
histologicznej mówiła dr Krystyna Gałązka z Katedry Patomorfologii UJ CM),
patogenezy molekularnej i genetycznych
czynników rokowniczych (o zaburzeniach genetycznych wykład wygłosił
dr hab. Tomasz Sacha) oraz możliwości

Fot. Jerzy Sawicz

yzwania w hematologii to tytuł specjalistycznej konferencji poświęconej
rzadkim nowotworowym schorzeniom
układu krwiotwórczego stanowiącym grupę chorób mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych (MDS-MPN), która w dniach
7–8 września 2018 odbyła się w Krakowie.
Organizator konferencji dr hab. Tomasz Sacha z Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM postawił sobie za cel zwrócenie
uwagi na tematykę rzadko goszczącą na
innych sympozjach naukowych i omówienie schorzeń sprawiających duże trudności diagnostyczne, których leczenie, ze

Dr Marek Dudziński
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Prof. Joanna Góra-Tybor

Prof. Lidia Gil

Prof. Valeria Santini

Prof. Marek Sanak

Dr hab. Tomasz Sacha

Prof. Aleksander B. Skotnicki

Dr hab. Krystyna Gałązka

Fot. Jerzy Sawicz

Uczestnicy konferencji

leczenia MDS-MPN (leczenie
farmakologiczne omówiła wybitna
ekspertka w tej dziedzinie prof.
Valeria Santini z Uniwersytetu
we Florencji, a zastosowanie alogenicznej transplantacji komórek
krwiotwórczych prof. Lidia Gil)
uzupełniła sesja poświęcona opisom przypadków przygotowanych
w języku angielskim, co umożliwiło
dyskusję z udziałem prof. Valerii
Santini. Po wykładach dotyczących
wskaźników rokowniczych i metod
leczenia samoistnego włóknienia
szpiku (mielofibrozy) (swoją wiedzą o aktualnych możliwościach
leczenia podzieliła się prof. Joanna
Góra-Tybor z Warszawy) odbyła
się debata poświęcona problemom,
jakie napotykane są w trakcie leczenia tego schorzenia inhibitorem
Jak-2 (Ruxolitynib). Część dyskusji, w której wzięli udział paneliści
(prof. Joanna Góra-Tybor, prof.
Lidia Gil i dr hab. Tomasz Sacha),
uczestniczący w konferencji lekarze
oraz przedstawicielki PKPO, poświęcono omówieniu konieczności
i możliwości zmian bardzo restrykcyjnych kryteriów oceny skuteczności terapii (nieistniejących poza
naszym krajem) zmuszających do
zaprzestawania leczenia i wyłączania
chorych z programu lekowego oferującego ruxolitynib ‒ jedyną skuteczną
terapię farmakologiczną samoistnego
włóknienia szpiku. Duże zainteresowanie konferencją oraz wysokie
oceny programu i organizacji wystawiane przez jej uczestników pozwalają mieć nadzieję, że Wyzwania
w hematologii znajdą w przyszłości
swoje stałe miejsce w kalendarzu polskich wydarzeń hematologicznych.

Tomasz Sacha

Koncert chóru Cracow Singers

Klinika Hematologii CM UJ
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PEDAGOGIKA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Anna Wojnar

50-lecie Instytutu Pedagogiki

Siedziba Instytutu Pedagogiki UJ przy ul. Stefana Batorego 12 – willa Pod Stańczykiem

oczątki pedagogiki na Uniwersytecie
Jagiellońskim wiążą się z reformą Kołłątajowską przeprowadzoną przez Komisję
Edukacji Narodowej pod koniec XVIII
wieku. Zadaniem powstałego wówczas
Seminarium Nauczycielskiego było lepsze
przygotowanie pedagogiczne nauczycieli
szkół średnich. Pierwsze wykłady z pedagogiki, odnotowane w spisach wykładów
na początku XIX wieku, były prowadzone
przez profesora filozofii Wacława Voigta
(1805–1809), co w znaczący sposób łączyło uniwersytecką myśl pedagogiczną
z Wydziałem Filozoficznym.
Pomimo dość powszechnego wtedy
poglądu, że zadaniem uniwersytetów jest
pielęgnowanie nauki i że zawód można
opanować tylko poprzez praktykę –
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Z archiwum Anny Łukawskiej

P

Od lewej dr hab. Jan Zborowski i prof. Zygmunt Mysłakowski

Z archiwum Krystyny Ablewicz

Z archiwum Instytutu Pedagogiki UJ

Z archiwum Instytutu Pedagogiki UJ

zgodnie ze współczesnymi
na początku XX wieku. dopiero w roku 1926, po uzyskaniu przez
przeobrażeniami na uniW związku z tym szukano dr. Zygmunta Mysłakowskiego (1890–
wersytetach europejskich
innych rozwiązań umożli- 1971) habilitacji i powierzeniu mu kie– w Alma Mater podjęte
wiających instytucjonalne rownictwa Katedry Pedagogiki, która
zostały starania, by meryzaistnienie pedagogiki na stała się zarazem strukturalnym zalążkiem
toryczne przygotowywaUniwersytecie. W 1913 obecnego Instytutu Pedagogiki. W tym
nie nauczycieli wesprzeć
roku powstało w Krako- samym roku zorganizowano też pierwsze
instytucjonalnie, a zarawie Towarzystwo Instytutu czteroletnie, specjalistyczne studia magizem badawczo, i w ten
Pedagogicznego, z którego sterskie z zakresu pedagogiki oraz dwuletsposób silniej osadzić peinicjatywy, już w niepodle- nie kursy pedagogiczne dla absolwentów
dagogikę na Uniwersygłej Polsce, w roku 1921, innych kierunków, pozwalające uzyskać
tecie. I tak w 1833 roku
powołano przy Wydziale kwalifikacje nauczycielskie potrzebne do
powołana została Katedra
Filozoficznym Studium nauczania przedmiotów pedagogicznych
Religii, Pedagogiki i JęPedagogiczne, kierowane w zakładach kształcenia nauczycieli.
zyka Greckiego, która –
przez profesora filozofii
Badania naukowe podejmowane
Prof. Jan Konopnicki
z dużymi utrudnieniami –
i psychologii Władysława w okresie międzywojennym koncentrowały
działała przez siedemnaście lat. Wykłady Heinricha (1869–1957) – prezesa TIP-u.
się przede wszystkim wokół problematyki
i ćwiczenia z pedagogiki powierzano filoZadaniem Studium
pedagogiki ogólnej, pezofom, którzy prowadzili je sporadycznie była organizacja progradagogiki społecznej oraz
i nieodpłatnie. Równolegle jednak trwały mu kształcenia pedagopedagogiki kultury. Pod
starania o utworzenie oddzielnej katedry gicznego kandydatów do
koniec lat 30. XX wieku
pedagogiki i dydaktyki.
zawodu nauczycielskiego
zapoczątkowane zostały
Pierwszym uczonym, który habilito- w szkolnictwie średnim.
badania z zakresu kształcewał się z pedagogiki, prowadził wykłady Jakkolwiek utworzenie
nia dorosłych. W 1937 roku
i ćwiczenia wyłącznie z tego zakresu Studium było bardzo
zorganizowano w Studium
(już odpłatnie), był Leon Kulczyński, ważnym wydarzeniem
Pedagogicznym wykłady
nauczyciel i dyrektor Gimnazjum św. w historii uniwersyteckiej
z oświaty pozaszkolnej, poAnny. Z nim wiąże się usamodzielnienie pedagogiki, a jego dziawierzając je – na wniosek
się pedagogiki oraz oddzielenie jej od filo- łalność stała na wysokim
prof. Heinricha – dr. Makzofii, co znalazło wyraz we wprowadzeniu poziomie, to związana była
symilianowi Siemieńskiestałych wykładów i ćwiczeń praktycznych wyłącznie z kształceniem
mu, instruktorowi szkolz zakresu pedagogiki w wymiarze pięciu nauczycieli i rozwojem
nictwa dla dorosłych i unigodzin tygodniowo (1885).
dydaktyki. W dalszym ciąwersytetów powszechnych
Prof. Maksymilian Siemieński
Przedłużające się trudności z utwo- gu trwały więc starania
przy Kuratorium Okręgu
rzeniem katedry pedagogiki były nie- o zapewnienie pedagogice należnego Krakowskiego.
zależne od władz Uczelni i wynikały miejsca wśród uniwersyteckich dyscyRozwój pedagogiki na Uniwersytecie
z sytuacji polityczno-historycznej Polski plin naukowych. Możliwe stało się to Jagiellońskim przerwały wydarzenia
drugiej wojny światowej. Po jej
zakończeniu, w 1946 roku, reaktywowano przedwojenną Katedrę Pedagogiki pod kierunkiem
prof. Zygmunta Mysłakowskiego
oraz powołano Katedrę Kultury
i Oświaty Dorosłych, którą powierzono prof. Maksymilianowi
Siemieńskiemu. Podjęto w niej
badania nad nauczaniem początkowym dorosłych, szkolnictwem
dla pracujących oraz analfabetyzmem. Podkreślano wówczas
potrzebę dobrego przygotowania
nauczycieli do pracy z osobami
dorosłymi1. Profesor Siemieński
był również inicjatorem redagowanego w latach 1945–1949
miesięcznika „Oświata i Kultura”.
Ponadto uruchomiono czteroletnie
studia magisterskie z zakresu teorii
Grupa studentów Instytutu Pedagogiki: w środku Barbara Turlejska, Krystyna Ablewicz – letni obóz naukowy
oświaty dorosłych.
w Łucznicy, koniec lat 80.
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Z archiwum Mariusza Sztuki

Od lewej: dr Edward Wasyl, prof. Stanisław Palka, prof. Bronisław Urban,
dr Anna Żarow-Nitoń, Instytut Pedagogiki; koniec lat 80.

praktykami ciągłymi. Pojawiły się nowe
koncepcje kształcenia nauczycieli wraz
z decyzją powołania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, której organizację powierzono
prof. Mysłakowskiemu.
Pod koniec lat 50. prace
badawcze w katedrach pedagogiki oraz kultury i oświaty
koncentrowały się wokół
problematyki szkolnictwa dla
dorosłych i samokształcenia
pracujących2. Reaktywowano specjalistyczne pięcioletnie studia z pedagogiki o nowym charakterze. Studenci
mogli kształcić się w zakresie
czterech specjalizacji: ściśle
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace Pedagozwiązanej z pracą w szkole,
giczne” redagowane przez pracowników Instytutu Pedagogiki
opieki specjalnej nad dziecPedagogiczne. Powstałe niegdyś w jego kiem, oświaty dla dorosłych oraz w zakresie
INSTYTUT PEDAGOGIKI 1968–2018
ramach katedry połączono w katedry historii oświaty i szkolnictwa.
zbiorcze, które weszły w skład Wydziału
Początek lat 60. XX wieku charaktePierwszym dyrektorem Instytutu
Filozoficzno-Społecznego. Zgodnie z no- ryzowały intensywne badania z zakresu
Pedagogiki został prof. Jan Konopnicki
wymi programami nauczania wprowadzono teorii wychowania, teorii nauczania i me(1968–1972). Początkowo wyodrębniow roku akademickim 1951/1952 wykłady todyki. W roku 1959 doc. Jan Zborowski,
no dwa zakłady: Zakład Dydaktyki pod
z metodyki poszczególnych przedmiotów
wraz z ćwiczeniami oraz praktykę w szkoObrona prac magisterskich, od lewej prof. Bronisław Urban, za nim mgr Mariusz Sztuka,
w środku dr Anna Żarow-Nitoń, z prawej dr Edward Wasyl; 1992
łach. W 1953 roku, we wrześniu, doszło
do połączenia Wydziału Filozoficzno-Społecznego z Wydziałem Historycznym
w Wydział Filozoficzno-Historyczny, który
funkcjonował do 1992 roku. Pierwsza
dekada po drugiej wojnie światowej była
okresem stagnacji w rozwoju naukowym
pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działania pracowników Katedry
Pedagogiki UJ sprowadzały się głównie
do kształcenia przyszłych nauczycieli
szkół średnich w zakresie elementów nauk
pedagogicznych, sprawowania opieki nad
Andrzej Sepiał

Renata Pater

Początek lat 50. ubiegłego stulecia to
czas reformy studiów uniwersyteckich. Na
mocy ustawy uległo likwidacji Studium

dostrzegając w doborze odpowiedniej
metody możliwości pobudzania aktywności uczącego się, zainicjował badania
nad nowym systemem pracy dydaktycznej
polegającym na nauczaniu problemowym
i programowym oraz nauce własnej ucznia3.
W 1961 roku opiekę nad Katedrą przejął
prof. Jan Konopnicki (kierownik powołanego w 1942 roku Polskiego Studium
Pedagogicznego w Edynburgu), który zogniskował problematykę badawczą wokół
zjawiska społecznego niedostosowania
oraz uwarunkowań procesów nauczania
i wychowania4. W krakowskim środowisku
szczególnego znaczenia nabrały badania
nad zaburzeniami w zachowaniu. Wyjaśnienie istoty, objawów i etiologii tych zjawisk
prof. Konopnicki oparł na aktualnym dorobku psychologii zachodniej oraz strategii
metodologicznej i narzędziach diagnostycznych wypracowanych na uniwersytetach
szkockich i angielskich (Arkusz diagnostyczny D.H. Stotta). Drugi nurt badań
koncentrował się na problemach drugoroczności i odsiewie szkolnym. W tym czasie
doc. Jan Zborowski rozwijał badania nad
metodyką nauczania początkowego.
Pod koniec lat 60. Katedra Pedagogiki
przeżywała dynamiczny rozwój, działały
wówczas dwa Zakłady: Zakład Pedagogiki
(pod kierownictwem prof. Jana Konopnickiego) i Zakład Dydaktyki (pod kierownictwem prof. Jana Zborowskiego). Dyskutowano wówczas intensywnie o integracji
rozdrobnionych zakładów i katedr, co stało
się w 1968 roku w związku z powołaniem
Instytutu Pedagogiki.
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kierunkiem prof. Zborowskiego i Zakład
Teorii Wychowania, którego kierownikiem
został prof. Konopnicki. Na początku
1970 roku powołano Zakład Pedagogiki
Dorosłych pod kierunkiem doc. dr. hab.
Tadeusza Gołaszewskiego. Od 1974 roku
kierownikiem Zakładu Dydaktyki był doc.
dr hab. Stefan Baścik.
W tym okresie pod kierunkiem prof. Jana
Konopnickiego powołano zespół, który zainicjował badania nad niedostosowaniem
społecznym, a później przestępczością
nieletnich. Ich efektem było, między innymi, skonstruowanie i zweryfikowanie
narzędzi badawczych służących do wykrywania i diagnozowania rodzaju oraz
przyczyn niedostosowania społecznego.
Badania kontynuowano w zespole naukowo-badawczym ds. profilaktyki społecznej
i resocjalizacji, kierowanym przez dr Annę
Żarow-Nitoń.
W kolejnych latach dyrektorami Instytutu byli: prof. Kamila Mrozowska (1972–
1978), doc. Henryk Moroz (1977–1979)
i doc. Wojciech Kojs (1979–1981). Każdy
z dyrektorów wnosił własne doświadczenie i zainteresowania badawcze, które
w pewnym stopniu oddziaływały na kierunki podejmowanych prac naukowo-badawczych, tematów prac seminaryjnych,
magisterskich. Liczne publikacje, zarówno autorskie monografie, jak i artykuły
i materiały pokonferencyjne, wydawano
w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu
Jagiellońskiego” w serii „Psychologia
i pedagogika” (1957–1983) – między innymi prace pod redakcją Anny Łukawskiej
i Tadeusza Gołaszewskiego.
W latach 60. i 70. XX wieku uruchomiono w Instytucie nowe kierunki studiów
(w trybie stacjonarnym i zaocznym):
z zakresu pedagogiki kulturalno-oświatowej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki
resocjalizacyjnej, a następnie nauczania
początkowego. Nawiązano współpracę

Obrona doktorska Krystyny Ablewicz; lipiec 1992. Od lewej: prof. Bernard Gawlina, prof. Franciszek
Adamski (ówczesny dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ), ksiądz prof. Józef Tischner, Krystyna Ablewicz

Z archiwum Krystyny Ablewicz

Renata Pater

z instytucjami kultury, zainicjowano teoria wychowania, procesy socjalizacji
działalność koła naukowego studentów, i ich uwarunkowania, a także współczesne
w którym powołano sekcję badawczą koncepcje modernizacji szkoły.
i kulturalno-oświatową (mgr Barbara
W 1983 roku z inicjatywy prof. StaniTurlejska, mgr Czesław Rzońca). Był to sława Palki, dyrektora Instytutu w latach
również ważny okres rozwoju prac
badawczych młodych pracowników naukowych (Stefan Baścik,
Anna Łukawska, Henryk Moroz,
Stanisław Palka, Bernard Gawlina,
Bronisław Urban, Joanna Grochulska, późniejsza Danilewska, Tadeusz
Aleksander).
Gdy dyrektorem Instytutu był
prof. Tadeusz Gołaszewski (1981–
1984), w Instytucie działały cztery
zakłady: Zakład Pedagogiki Dorosłych (kierowany przez prof. GoProf. Franciszek Adamski – dyrektor Instytutu Pedagogiki
łaszewskiego), Zakład Dydaktyki w latach 1996–1999
(kierowany przez doc. dr hab. Anną
Łukawską (1978–1996), a następnie 1983–1996, powstał Zakład Metodoloprzez prof. Grochulską), Zakład Na- gicznych Podstaw Pedagogiki.
uczania Początkowego (kierowany przez
Rok później zaczęły ukazywać się
dr. hab. Wojciecha Kojsa, później przez „Zeszyty Naukowe UJ” – „Prace Pedadr hab. Jadwigę Włodek-Chronowską) oraz gogiczne” (1984–1999), pod redakcją
Zakład Teorii Wychowania (kierowany Stanisława Palki (1984–1991), Anny Łuprzez dr. hab. Bernarda Gawlinę). Główne kawskiej (1990), Franciszka Adamskiego
nurty zainteresowań naukowych stanowiły (1991–1993), Bronisława Urbana (1995)
oraz Jadwigi Włodek-Chronowskiej
Wymiana studentów – pobyt w Fachhochschule Düsseldorf (na pierwszym planie
(1991–1996), Bernarda Gawliny (1998),
dr Bogusława Matwijów, dr Krystyna Ablewicz, pośrodku z tyłu dr Barbara Turlejska; 1992
Tadeusza Aleksandra (1992, 1999). Na łamach „Zeszytów” ukazywały się zarówno
autorskie prace monograficzne, jak i prace
redakcyjne prezentujące aktualne wyniki
badań. W sumie ukazało się 27 numerów.
Ważnym wówczas wydarzeniem było
zorganizowanie w październiku 1985
roku międzynarodowej konferencji Szanse naukowego rozwoju pedagogiki, która
zgromadziła wybitnych badaczy, między
innymi z uniwersytetów w Niemczech
i Austrii5. W zasadzie wszystkie projekty

ALMA MATER nr 203

85

Archiwum Barbary Łuczyńskiej

badawcze Zakładu Metodologicznych
Podstaw Pedagogiki zajmowały się rozwijaniem ogólnej, teoretycznej wiedzy
pedagogicznej i jej instrumentarium
metodologicznego. Efektem poszukiwań
badawczych są, między innymi, publikacje
zbiorowe pod redakcją Stanisława Palki:
Zagadnienia teorii pedagogicznej (1986),
Teoretyczne podstawy pedagogiki (1987),
Szanse naukowego rozwoju pedagogiki
(1987), Nauki pedagogiczne a praktyka
edukacyjna (1989), Innowacyjna i eksperymentalna działalność szkół (1991),
Możliwości rozwijania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej
(1994), Orientacje w metodologii badań
pedagogicznych (1998). Swoistym wyznacznikiem rozwoju naukowo-badawczego Zakładu są autorskie książki prof.
Palki: Teoria pedagogiczna a praktyczne

Prof. Stanisław Palka (dyrektor Instytutu Pedagogiki
w latach 1983–1996) przed wejściem do budynku
przy ul. Stefana Batorego 12

doświadczenia nauczycieli (1989) i Pedagogika w stanie tworzenia (1999).
Społecznie istotną problematykę
podejmowały autorskie prace: Władysława Cichonia – Aksjologiczne podstawy
teorii wychowania (1980), Kazimiery
Pacławskiej – Dojrzałość szkolna i umiejętność czytania i pisania uczniów szkoły
podstawowej – dynamika zmian (1989),
Uwarunkowania efektywności kształcenia
wczesnoszkolnego w środowisku wiejskim
(1990), Krystyny Ablewicz – Hermeneutyczno-fenomenologiczna koncepcja
badań w pedagogice (1994), Bogusławy
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Matwijów – Samokształtowanie się czło- warunki lokalowe. W 1987 roku siedziba
wieka w pedagogicznych koncepcjach Instytutu przeniesiona została z kamienicy
XX wieku (1994). Trzeba też wymienić przy ul. Manifestu Lipcowego 13 (obecnie
badania związków pedagogiki i socjologii ul. Józefa Piłsudskiego) do gmachu przy
oraz metodologię badań jakościowych ul. Stefana Batorego 12. Sale dydaktyczne
i ilościowych (Ewy Zaręby), badania pra- rozmieszczone były w różnych punktach
widłowości pedagogicznych i eksplikację miasta, a później przy ul. Piastowskiej 26
pojęć (Barbary Kozłowskiej), metodologię i ul. Reymonta 4.
Pod kierunkiem doc. dr hab. Jadwigi
badań programów szkolnych (Danuty
Skulicz), metodologię badań procesów sa- Włodek-Chronowskiej w 1988 roku pomokształtowania (Bogusławy Matwijów) wołany został Zakład Wczesnej Diagnozy
i badania jakościowe zjawisk kulturowych i Terapii Pedagogicznej. W zespole podejmowano problemy diagnozy i terapii psy(Barbary Turlejskiej)6.
W roku akademickim 1982/1983 chopedagogicznej, prowadzono badania
zatrudniono w Instytucie Pedagogiki UJ nad orientacją i poradnictwem zawododwóch pracowników nauki: prof. Fran- wym oraz komunikacją interpersonalną.
ciszka Adamskiego, socjologa szczególnie Profesor Jadwiga Włodek-Chronowska
zainteresowanego socjologią rodziny rozwijała autorską metodę reedukacji
i socjologią kultury, oraz doc. dr. hab. Jana i stymulacji procesu czytania. Z Zakładem
współpracowały mgr Maria Ziejka, dr BarSamka – historyka sztuki.
W latach 80. szczególnie dobrze bara Niemiec, dr Barbara Białek.
W 1990 roku powołano, pod kierunukładała się i rozwijała współpraca z zagranicznymi ośrodkami nauki. W 1987 kiem prof. Franciszka Adamskiego, Zakład
roku ukazała się książka Aesthetische Pedagogiki Społecznej, którego członkami
Erziehung, będąca owocem konferencji byli, między innymi, Ewa Bobrowska,
i wieloletniej współpracy Instytutu Pe- Katarzyna Wrońska, Barbara Turlejska,
dagogiki z Fachhochschule
w Düsseldorfie. W ramach
Obrona doktorska Renaty Pater. Od lewej:
tej współpracy prowadzono
prof. Janina Kostkiewicz, prof. Jan Samek,
również wyjazdy studyjne
prof. Bogusław Żurakowski,
prof. Tadeusz Aleksander
i wymiany studentów.
W tym czasie nastąpił znaczący wzrost kadry naukowej
i dydaktycznej Instytutu, pojawiły się nowe specjalności
studiów i znacząco zwiększyła się liczba studentów,
utworzono również studia zaoczne i podyplomowe. Od tej
sytuacji i potrzeb odbiegały
Wojciech Pater

Renata Pater

I Festiwal Nauki – dr Barbara Łuczyńska i studentki Koła Naukowego Pedagogów
Opiekunów Instytutu Pedagogiki UJ

Renata Pater

Andrzej Wróblewski

Bogusław Żurakowski, Renata
Doniec. Prowadzone prace
badawcze dotyczyły nowych
obszarów badań problematyki
pluralizmu w kulturze polskiej,
pedagogiki personalistycznej,
badań nad rodziną, modelami funkcjonowania domów
kultury. Ukazała się również
publikacja zespołu pod red.
Franciszka Adamskiego Wartości – społeczeństwo – wychowanie. Studia z pedagogiki
społecznej (1995). W 1998 roku
odbyła się konferencja Wychowanie na rozdrożu. Ważnym
wydarzeniem w 1990 roku była
konferencja międzynarodo- Pracownicy Instytutu Pedagogiki w ogrodzie Instytutu Pedagogiki przy ul. Stefana Batorego 12; czerwiec 2003
wa, zorganizowana w ramach
badań, Innowacyjna i eksperymentalna rowska, Ewa Haslinger, Renata Gaj, Joanna doskonaleniem i kształceniem nauczycieli
działalność szkół, która zgromadziła Konieczny, Krystyna Grzesiak, Marian na Uniwersytecie, unowocześnianiem
przedstawicieli wiodących ośrodków Bursztyn). Z Zakładem współpracował procesu wychowania, modernizacją proakademickich z kraju i zagranicy (z Berna prof. Stanisław Rodziński (późniejszy rek- cesu upowszechniania kultury, systemem
w Szwajcarii, Solingen, Bochum w Niem- tor Akademii Sztuk Pięknych). Pod kierun- oddziaływań profilaktyczno-resocjalizaczech, Salzburga w Austrii).
kiem prof. Samka organizowane były sesje cyjnych oraz metodologicznymi podstaPodjęto nowy obszar badań w powo- naukowe, których owocem są publikacje wami pedagogiki7. Kolejnym dyrektorem
łanym w 1996 roku pod kierunkiem prof. Sztuka i pedagogika (1997, 1999).
Instytutu był prof. Bronisław Urban. WówJana Samka w Zakładzie Wychowania
W roku 1996 dyrektorem Instytutu zo- czas wygaszono dotychczasowe kierunki
przez Sztukę. Zainteresowania pracow- stał prof. Franciszek Adamski. W tym też studiów, uruchomiono pięcioletnie studia
magisterskie z zakresu pedagogiki ogólnej.
Od 1999 roku przez dwie kolejne kadencje
Instytutem kierowała dr hab. Joanna Danilewska-Grochulska, profesor UJ. W tym
czasie zorganizowano ważne konferencje
naukowe i poszerzono współpracę międzynarodową. Pracownicy Instytutu również
współpracowali regionalnie, sprawując
opiekę naukową nad Wyższą Szkołą Zawodową w Rabce (dr Danuta Skulicz),
w Krośnie (dr Jadwiga Kędzierska) oraz
Kolegium Resocjalizacyjnym w Bielsku-Białej (prof. Bronisław Urban).
W latach 1997 Instytut zainicjował
opracowanie modelu studiów trzystopniowych, wtedy też podjęto starania
o powołanie studiów doktoranckich przy
Instytucie oraz decyzję o wprowadzeniu
punktacji transferowej (ECTS) za wyniki w nauce. Pracami kierował dr hab.
Bogusław Żurakowski. W 1998 roku, po
odejściu na emeryturę prof. Jadwigi WłoBiblioteka Instytutu Pedagogiki przy ul. Ingardena 3. Od lewej: Renata Ziarnko, mgr Małgorzata
dek-Chronowskiej, zlikwidowano Zakład
Gałuszka-Kostuch (kierownik), mgr Halina Dobrzańska
Wczesnej Diagnozy i Terapii. W roku
ników i doktorantów dotyczyły relacji roku zmieniono nazwę Zakładu Dydaktyki 1999 przy Zakładzie Teorii Wychowapedagogiki i sztuki, wychowawczo-kultu- Ogólnej na Zakład Pedagogiki Szkolnej nia powstało z inicjatywy dr Barbary
rowej funkcji sztuki, edukacji kulturalnej, pod kierunkiem doc. dr hab. Joanny Gro- Łuczyńskiej Koło Naukowe Pedagogów
edukacji na rzecz dziedzictwa kultury chulskiej, profesor UJ. W Instytucie rozwi- Opiekunów.
i upowszechniania sztuki (Bogusław jano badania nad zagadnieniami innowacji
Lata 90. XX wieku przyniosły nowe
Żurakowski, Barbara Niemiec, Joanna To- i eksperymentalnej działalności szkół oraz zmiany. W wyniku reorganizacji Instytut
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Dr hab. Krystyna Ablewicz, profesor UJ – dyrektor Instytutu
Pedagogiki w latach 2008–2016

Przemysław Kozera

znalazł się w obrębie Wydziału Filozoficznego. Likwidacji uległy kierunki studiów:
nauczanie początkowe, pedagogika resocjalizacyjna i kulturalno-oświatowa. Uruchomiono natomiast pięcioletnie studia
magisterskie z zakresu pedagogiki ogólnej.
W roku 2000 wraz z poszerzeniem
obszaru badań i refleksji metodologicznej nastąpiła zmiana nazwy Zakładu
Metodologicznych Podstaw Pedagogiki
na Zakład Pedagogiki Ogólnej. Kierownikiem Zakładu pozostał prof. Stanisław
Palka, a główne prace badawcze dotyczyły

Przemysław Kozera

Renata Pater

Prof. Joanna Danilewska – dyrektor Instytutu
Pedagogiki w latach 2000–2008

opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna oraz
animacja kultury, studia uzupełniające magisterskie, na których
oprócz wymienionych specjalności prowadzona była pedagogika
wczesnoszkolna (studia drugiego stopnia), oraz czteroletnie
studia doktoranckie, a także
studia zaoczne (dwuletnie studia
uzupełniające magisterskie) na
specjalnościach: pedagogika
wczesnoszkolna, resocjalizacja
i profilaktyka społeczna. Ponadto
realizowane były studia podyplomowe dla nauczycieli: edukacja
i reforma oraz profilaktyka i resocjalizacja. Dużym powodzeniem
cieszył się kurs pedagogiki Marii
Montessori, skierowany do studentów pedagogiki, psychologii
i innych kierunków.

metodologicznych podstaw i kierunków
badań pedagogicznych. W 2011 roku kierownictwo zakładu objęła dr hab. Krystyna
Ablewicz, profesor UJ. Zorganizowano
ogólnopolskie konferencje i spotkania
metodologiczne.
We wrześniu 2000 roku, z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii
Krakowskiej oraz 75. rocznicy utworzenia
Katedry Pedagogiki na UJ, z inicjatywy
prof. Tadeusza Aleksandra w Instytucie
zorganizowano konferencję naukową Myśl
pedagogiczna przełomu wieków.
W kolejnych latach Instytut prowadził
trzystopniowe studia dzienne: licencjackie
w trzech specjalnościach: pedagogika
88
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Rozpoczęcie roku akademickiego w Instytucie Pedagogiki UJ; 2013. Od lewej: dr Anna Sajdak,
dr hab. Krystyna Ablewicz, profesor UJ, dr Jacek Bylica, prof. Joanna Danilewska

Po przejściu na emeryturę prof. Jana
Samka w 2000 roku została zmieniona
nazwa Zakładu Wychowania przez Sztukę
na Zakład Pedagogiki Kultury. Kierownikiem został dr hab. Bogusław Żurakowski,
profesor UJ, pod którego redakcją przygotowane zostały dwie prace zbiorowe:
Pedagogika kultury – wychowanie do
wyboru wartości (2003) oraz Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania (2011).
W latach 2009–2011 Zakładem Pedagogiki
Kultury kierowała dr hab. Krystyna Ablewicz, profesor UJ.
Po przejściu na emeryturę w 2000 roku
prof. Franciszka Adamskiego utworzono
Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki pod kierunkiem prof. Tadeusza
Aleksandra. Kontynuowano badania nad
funkcjonowaniem instytucji kształcenia
dorosłych (prof. Aleksander, dr Bogusława

Spotkanie naukowe członków krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego działającego przy Instytucie Pedagogiki UJ od 1983 do 2017 roku. Wykład dr Doroty Pauluk – sala konferencyjna w Instytucie Pedagogiki przy ul. Stefana Batorego 12

Pracownicy, studenci i doktoranci Instytutu Pedagogiki – inauguracja roku akademickiego 2015/2016

międzynarodowa interdyscyplinarna
konferencja naukowa Europejskie spo-

też miejsce realizacja międzynarodowego
i międzykulturowego projektu pedago-

Obchody Dni Instytutu Pedagogiki – koncert w ogrodzie przy ul. Stefana Batorego 12; lipiec 2016

łeczeństwo wielokulturowe. Dialog na
pograniczu kultur. W tym czasie miała

Promocja habilitacyjna pracowników Instytutu Pedagogiki: dr hab. Anny Sajdak
i dr. hab. Mariusza Sztuki. Od lewej: prof. Jarosław Górniak (dziekan Wydziału Filozoficznego UJ),
prof. Joanna Danilewska, dr hab. Anna Sajdak, dr hab. Mariusz Sztuka,
dr hab. Michel Henri Kowalewicz, prof. UJ

Fot. Przemysław Kozera

Jodłowska, dr Wanda Poznańska) i uczących
się w nich populacji (dr Dorota Barwińska,
dr Beata Cyboran), refleksji nad instytucjami samorządowymi (dr Ewa Bobrowska),
wychowaniem we współczesnej rodzinie
polskiej (dr Renata Doniec), aktywnością
kulturalną młodzieży (dr Joanna Olszewska-Gniadek).
W 2002 roku odbyło się I Seminarium
Dydaktyki Akademickiej, przy współpracy z krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pod
kierunkiem dr Danuty Skulicz. W tym
samym roku zorganizowana została
również przez pracowników Instytutu
międzynarodowa konferencja Edukacyjne
wyzwania w krajach postkomunistycznych
z udziałem badaczy z Białorusi, Czech,
Estonii, Litwy, Słowacji, Słowenii, Rumunii, Węgier, Ukrainy, Rosji. Wydaniem
pokonferencyjnym jest publikacja pod
redakcją Krzysztofa Polaka i Bronisława
Urbana Edukacyjne wyzwania w krajach
postkomunistycznych (2003). W maju
2003 roku odbyła się konferencja Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej młodzieży, poświęcona pamięci
prof. Jana Konopnickiego. Znaczącą
dla środowiska była międzynarodowa
konferencja naukowa Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, zorganizowana przez
Zakład Pedagogiki Szkolnej w 2004
roku8. W konferencji uczestniczyli również uczeni z Francji, Łotwy, Niemiec,
Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii
oraz krajów Ameryki Południowej, Australii, Nepalu i USA. W kwietniu 2006
roku zorganizowano międzynarodową
konferencję Stan i perspektywy rozwoju
refleksji nad edukacją dorosłych z okazji
60-lecia powołania na Uniwersytecie
Jagiellońskim Katedry Oświaty i Kultury
Dorosłych. W maju 2006 roku, wspólnie
z Kołem Naukowym Animatorów Kultury, zorganizowana została w Instytucie

gicznego „Childrennow” 9. Kolejnym
wydarzeniem była również konferencja
Koła Naukowego Animatorów Kultury
„KNAK”.
Z inicjatywy prof. Janiny Kostkiewicz
zorganizowano istotną społecznie konferencję Aksjologiczne obszary uniwersyteckiej edukacji pedagogów. Podkreślenia
wymaga inicjatywa Zakładu Pedagogiki
Dorosłych, którą był I Ogólnopolski
Zjazd Andragogiczny, zorganizowany
w czerwcu 2009 roku, podczas którego
dyskutowano o Edukacji dorosłych jako
czynniku rozwoju społecznego. Środowiskowe znaczenie miała również konferencja naukowa Profilaktyka i probacja
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w środowisku lokalnym, zorganizowana Wychowania i Opieki, którego kierownicprzez Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji two powierzono prof. Franciszkowi Wojw ramach obchodów 20-lecia Zakładu ciechowskiemu. Od września 2017 roku
kierownikiem Zakładu jest dr hab. Bogu(wrzesień 2011).
W 2009 roku do Zakładu Pedagogiki sław Bieszczad. Obecnie badania skupiają
Kultury przyjęto dr. hab. Michela Henri się nad językiem pedagogiki. PracowKowalewicza, historyka idei i później- nicy Zakładu tworzą zespoły badawcze
szego założyciela Centrum Badań nad i prowadzą indywidualne autorskie
Historią Idei na Wydziale Filozoficznym. prace naukowe (pedagogika zdrowia –
W 2011 roku Zakład zmienił nazwę na dr hab. Anna Gaweł, pedagogika porówZakład Pedagogiki Kultury i Historii nawcza – dr Renata Sigva, teoria i opieka
Idei Pedagogicznych, którego kierowni- pedagogiczna – prof. Franciszek Wojciekiem został prof. Michel Henri
Kowalewicz. W tym czasie
prowadzono badania nad wpływami poszczególnych modeli
Oświecenia na historię myśli
i kultury europejskiej. W Zakładzie rozwijana była pedagogika
dziedzictwa oraz badania nad
historią idei pedagogicznych
(dr Torowska), badania nad pedagogiką i animacją kulturową
(dr Agnieszka Sojka), badania
nad teorią i praktyką edukacji
muzealnej, pedagogiką kultury
(dr Renata Pater). W latach
2006–2013 z zakładem związana była dr Katarzyna Wrońska,
koncentrująca swoje badania
wokół pedagogiki klasycznego
liberalizmu. Z inicjatywy doktorantów, w partnerstwie z krakowskim oddziałem Polskiego
III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej w Instytucie Pedagogiki UJ. Na pierwszym planie
Towarzystwa Pedagogicznego
prof. Janina Kostkiewicz (pomysłodawczyni i organizator seminariów, kierownik Zakładu Pedagogiki
została zorganizowana ogólSzkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej); 2017
nopolska konferencja naukowa
Ideologie edukacji. Od listopada 2016 roku chowski, dr Anna Dąbrowska, pomiar kierunkiem dr hab. Małgorzaty Michel
funkcję p.o. kierownika pełnił dr hab. Ma- pedagogiczny – dr Barbara Ostafińska- redaguje czasopismo „RESKA”) oraz
Koła Naukowego Pedagogów Opiekunów
riusz Sztuka. 1 lutego 2018 zakład został -Molik).
W roku 2014 nastąpiła zmiana nazwy (od 1999 roku).
zlikwidowany.
Pracownicy Instytutu Pedagogiki akW lutym 2012 roku Zakład Teorii Wy- Zakładu Pedagogiki Ogólnej na Zakład
chowania zmienił nazwę na Zakład Teorii Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej, tywnie włączają się w prace na rzecz środo-
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Konferencja naukowa Ideologie edukacji zorganizowana przez doktorantów i pracowników Zakładu
Pedagogiki Kultury i Historii Idei Pedagogicznych Instytutu Pedagogiki UJ; 16 września 2016

którego kierownikiem została dr hab.
Krystyna Ablewicz, profesor UJ, a od
września 2017 dr hab. Katarzyna Wrońska. W 2016 zmieniono nazwę Zakładu
Pedagogiki Szkoły Wyższej na Zakład
Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej
Myśli Pedagogicznej.
W latach 2008–2016 dyrektorem
Instytutu Pedagogiki była dr hab. Krystyna Ablewicz, profesor UJ. Znaczącym
renowacjom poddano pomieszczenia
w budynku i jego otoczenie. Podjęto
współpracę z nowymi uczelniami zagranicznymi w ramach wymiany pracowników i studentów. Poszerzono współpracę
międzyinstytucjonalną, nawiązując
kontakty z Międzynarodowym Centrum
Kultury oraz z Narodowym Instytutem
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Obecna aktywność studentów realizuje się w pracach podejmowanych
w ramach trzech kół naukowych, których profil odpowiada ugruntowanym
w Instytucie specjalnościom studiów:
Studenckiego Koła Naukowego Animatorów Kultury „KNAK” (od 2000
roku), Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych UJ (od 2003 roku; pod

drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków
(2016–2017), wskaźników skuteczności
terapii hazardzistów w oparciu o syntezę
metaanalityczną – opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii
Hazardzistów (2017–2018), oceny bezpośrednich i odroczonych efektów terapii
osób uzależnionych od narkotyków,
model czynników warunkujących (2018).
Prowadzone są badania wykorzystujące
podejście jakościowe dla penetracji współ-

w różnych obszarach tematycznych. W zespole pracują: dr hab. Krystyna Ablewicz,
dr Bożena Czerska, dr Marek Kościelniak,
dr Krzysztof Polak, dr Małgorzata Turczyk, dr Justyna Kusztal, dr Katarzyna
Smoter, dr Magdalena Świgost.
Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki tworzy obecnie zespół dziewięcioosobowy pod kierunkiem dr hab. Ewy
Bobrowskiej. Wspólne działania badawcze
skoncentrowane są wokół zagadnienia
edukacji obywatelskiej, której poświęcone

Katarzyna Ptaśnik

wiska. Przy Instytucie w latach 1983–2017
działał krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Skupiał pracowników Instytutu oraz uczelni Krakowa
i regionu. Pracami oddziału kierowali kolejno: wówczas dr hab. Tadeusz Aleksander,
dr. hab. Bronisław Urban, dr Danuta Skulicz,
dr Anna Sajdak, dr Renata Pater). Krakowski
Oddział PTP był organizatorem i współorganizatorem konferencji ogólnopolskich, seminariów, spotkań naukowych, warsztatów dydaktyczno-metodycznych, prac eksperckich.
Z inicjatywy dr Bożeny Czerskiej i dr
Jadwigi Michalik-Surówki przy Instytucie
działa Doradztwo Pedagogiczne „Proficio”
(od 2002 roku). Jego celem jest pomoc
w trudnych sytuacjach życiowych studentów. Obecnie konsultacje prowadzą dr hab.
Krystyna Ablewicz, dr Justyna Kusztal,
dr Małgorzata Turczyk i dr Jadwiga Michalik-Surówka.
Od września 2016 roku funkcję dyrektora pełni dr hab. Anna Gaweł. W Instytucie działa sześć zespołów badawczych.
W styczniu 2018 funkcję kierownika
Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej objęła dr hab. Katarzyna Wrońska.
Również w tym roku, w związku z likwidacją Zakładu Pedagogiki Kultury, do
zespołu dołączyły dr Renata Pater oraz
dr Joanna Torowska. Natomiast dr hab.
Krystyna Ablewicz przeszła do Zakładu
Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej. Obecnie problematyka badawcza
zespołu koncentruje się głównie wokół filozoficznych, teoretycznych i kulturowych
podstaw koncepcji pedagogicznych oraz
praktyk edukacyjnych. Do zespołu należą
również prof. Stanisław Palka (profesor
emerytowany), dr Barbara Turlejska,
dr Bartłomiej Gołek, dr Tomasz Leś oraz
grono doktorantów.
W Zakładzie Teorii Wychowania
i Opieki funkcję kierownika sprawuje
dr hab. Bogusław Bieszczad. Zespół
badawczy tworzą prof. Franciszek Wojciechowski, dr hab. Anna Gaweł, dr Renata Sigva, dr Barbara Ostafińska-Molik,
dr Anna Dąbrowska, dr Paweł Grygiel,
dr Barbara Jamrozowicz.
W Zakładzie Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji, kierowanym przez dr. hab.
Mariusza Sztukę, prowadzone są badania
skoncentrowane na identyfikacji czynników ryzyka powtórnej przestępczości.
Realizowane są projekty o charakterze
wdrożeniowym na rzecz Ministerstwa
Zdrowia (Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii) dotyczące określenia na

Uczestnicy projektu CURE realizowanego przez pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej
i Andragogiki Instytutu Pedagogiki UJ. Na zdjęciu pracownicy Zakładu i uczestnicy projektu z Gruzji
i Izraela w ogrodzie przy ul. Stefana Batorego 12

czesnych obszarów interwencji profilaktycznej i resocjalizacyjnej. Zespół tworzą
pracownicy: dr hab. Małgorzata Michel,
dr Jacek Bylica, dr Łukasz Szwejka, dr
Lucas Mazur, dr Małgorzata Piasecka oraz
dr Sylwia Opozda-Suder.
Zakładem Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej kieruje dr hab. Anna
Sajdak-Burska. Aktualne prace ogniskują
się w obszarze badań dotyczących identyfikacji dominującego paradygmatu
dydaktycznego w Polsce i innych krajach
Europy Środkowo-Wschodniej, mające na
celu również rozpoznanie procesu implementacji nowoczesnych modeli kształcenia w dydaktyce akademickiej obecnych
w kształceniu w Europie Zachodniej
i USA, a promowanych pod hasłem the
shift from teaching to learning. Prowadzone są indywidualne prace pracowników
i doktorantów o zróżnicowanej tematyce

są cykliczne międzynarodowe konferencje
oraz międzynarodowy projekt „CURE
(Curriculum Reform for Promoting Civic
Education and Democratic Principles in
Israel and in Georgia)” kierowany przez
dr hab. Dorotę Gierszewski. Owocem
prac badawczych są publikacje monografii zbiorowych. Prace indywidualne
skoncentrowane są wokół problemów
animacji społecznej oraz oddolnych
procesów demokratycznych, uwarunkowania demokracji, analizy dyskursów
publicznych, roli edukacji obywatelskiej
w lokalnych wspólnotach, samorządności
uczniowskiej, instytucjonalnych kontekstów animacji społecznej w Polsce, roli
teatru w animacji społecznej, a także badań
nad przemianami rodziny w polskim społeczeństwie (dr Beata Cyboran, dr Renata
Doniec, dr Julia Kluzowicz, dr Joanna
Olszewska-Gniadek). Ponadto w Zakła-
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niem narzędzi badawczych o wysokich
właściwościach psychometrycznych,
użytecznych w diagnozach pedagogicznych. Ponadto odbywają się cykliczne
seminaria Jagiellońskiego Forum
Oświatowego z udziałem przedstawicieli różnych środowisk edukacji
i oświaty samorządowej organizowane
przez dr. Krzysztofa Polaka.
Studenci mogą wybierać specjalności na trzech poziomach studiów
pedagogicznych stacjonarnych: trzyletnie I stopnia (licencjacie), dwuletnie
II stopnia (magisterskie) i czteroletnie III
stopnia (doktoranckie), oraz na dwóch
poziomach studiów niestacjonarnych.
Specjalności, które są oferowane, to
animacja społeczno-kulturowa, pedaPracownicy Instytutu Pedagogiki w ogrodzie przy ul. Stefana Batorego 12; 28 września 2018 gogika społeczno-opiekuńcza, resocjadzie podejmowane są prace o charakterze Corocznie organizowane jest Seminarium lizacja i pedagogika szkolna.
wdrożeniowym, realizowany jest między- Polskiej Myśli Pedagogicznej.
Wartą podkreślenia jest działalność
wydziałowy projekt „Paidagogos PRO –
Obecnie w Instytucie realizowane prowadzona przy Instytucie od 2014
Model zwiększania szans absolwentów są badania w zakresie różnych obsza- roku przez Stowarzyszenie „Paideia”
kierunków humanistycznych i społecz- rów i tematów badawczych. Zespół pod pod kierunkiem mgr. Andrzeja Śledzia.
nych na zatrudnienie i zmiany nastawienia kierunkiem dr. Pawła Grygla zajmuje Aktywne działania studentów i absolśrodowiska społeczno-gospodarczego wo- się w konkursie „Opus 14” badaniami wentów Instytutu Pedagogiki przejawiają
bec ich potencjału zawodowego”, którego ukierunkowanymi na rozpoznawanie uwa- się, między innymi, w realizacji spotkań
kierownikiem jest dr Łukasz Hajduk.
runkowań procesu nawiązywania relacji edukacyjno-naukowych czy integracyjnoOd 2014 roku funkcjonuje Zakład Pe- rówieśniczych wśród młodzieży w kon- -artystycznych („Przedszkolak na Unidagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli tekście ich zdrowia psychospołecznego.
wersytecie”, Dzień Instytutu Pedagogiki
Pedagogicznej, którym kieruje prof. Janina
Od 2017 roku przy Instytucie działa UJ, bal pedagoga).
Kostkiewicz. Zakład jest kontynuacją badawcza jednostka pomocnicza PraSiedziba Instytutu mieści się przy
powołanego w 2002 roku pod kierunkiem cownia Diagnoz Pedagogicznych. Pod ul. Stefana Batorego 12 w zabytkowych
dr hab. Kazimiery Pacławskiej Zakładu kierunkiem dr Barbary Ostafińskiej-Molik wnętrzach Collegium Sanockiego, zaPedagogiki Szkoły Wyższej. Obecnie prowadzone są badania nad konstruowa- projektowanego i zbudowanego w latach
prace zespołu skoncentrowane
są wokół zapomnianego i zaniedbanego dorobku polskiej myśli
pedagogicznej (przedstawiciele,
koncepcje, kierunki rozwoju).
Pracownicy zespołu diagnozują
stan dziedzictwa polskiej myśli
pedagogicznej ze szczególnym
akcentem na pedagogikę katolicką, poszukują nowych obszarów teorii i praktyki wychowania i kształcenia w dziedzinie
pedagogiki szkoły wyższej,
pedagogiki ogólnej i filozofii
wychowania, pedagogiki społecznej i opiekuńczej (dr hab.
Dorota Pauluk, dr hab. Beata
Gola, dr Dominika Jagielska,
dr Jolanta Nazaruk). Z inicjatywy prof. Janiny Kostkiewicz
od 2015 roku wydawany jest
rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna”, na łamach którego
Ogród przy Instytucie Pedagogiki; ul. Stefana Batorego 12
publikowane są wyniki badań.
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Pracownicy Instytutu Pedagogiki UJ w pawilonie ogrodu (dawnej pracowni fotograficznej Józefa Sebalda) przy ul. Batorego 12. Od lewej siedzą: dr hab.
Dorota Pauluk, dr Julia Kluzowicz, dr hab. Dorota Gierszewski, prof. Stanisław Palka, dr hab. Krystyna Ablewicz, dr hab. Anna Gaweł (dyrektor Instytutu
Pedagogiki od 2016 roku), prof. Franciszek Wojciechowski, dr hab. Anna Sajdak-Burska, dr Bożena Czerska, dr hab. Małgorzata Michel; od lewej stoją:
dr hab. Bogusław Bieszczad, dr Renata Sigva, dr Renata Pater, dr Agata Łopatkiewicz dr Julia Łosiak-Pilch, dr hab. Katarzyna Wrońska, dr Lukas Mazur,
dr hab. Beata Gola, dr Barbara Jamrozowicz, dr Tomasz Leś, dr Katarzyna Smoter, dr Joanna Torowska, dr Jacek Bylica, dr Bartłomiej Gołek, dr Małgorzata
Piasecka, dr Justyna Kusztal, dr Magdalena Świgost, dr Krzysztof Polak, dr Małgorzata Turczyk, mgr Andrzej Wróblewski, dr hab. Mariusz Sztuka, dr Łukasz
Szwejka, dr Renata Doniec

1882–1884 jako dom własny – Dom pod
Stańczykiem, przez krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Sale dydaktyczne znajdują się obecnie na drugim
i trzecim piętrze przy ul. Krupniczej 2.
Przy Instytucie działa również biblioteka z bogatym księgozbiorem, której
pomieszczenia znajdują się na parterze
przy ul. Romana Ingardena 3. Pracami
biblioteki kieruje mgr Małgorzata Gałuszka-Kostuch, a jej współpracownikami są Renata Ziarnko oraz mgr Halina
Dobrzańska.
W ramach obchodów jubileuszu
50-lecia istnienia Instytutu Pedagogiki
UJ organizowana jest międzynarodowa
konferencja naukowa Dobra edukacji

i ich pedagogiczna eksploracja, która
odbędzie się w dniach 3–4 grudnia 2018.

Renata Pater
Joanna Torowska

4

Autorki dziękują wszystkim osobom, które
przyczyniły się do powstania niniejszego artykułu

5

Instytut Pedagogiki UJ

1

2

3

Z tego okresu pochodzą, między innymi, publikacje
M. Siemieńskiego, Oświatowe i społeczne funkcje kształcenia dorosłych w Polsce współczesnej, wyd. PZWS, Warszawa 1947, Stan i struktura analfabetyzmu w Polsce, odbitka
z „Oświata i Kultura”, Kraków 1948.
M.in. prace: Z badań nad kształceniem dorosłych, pod red.
M. Siemieńskiego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, Z badań nad działalnością kulturalno-oświatową w Nowej Hucie.
Budżet czasu pracownika a możliwości jego uczestnictwa
w działalności kulturalno-oświatowej, Wrocław- Warszawa-Kraków 1961.
J. Zborowski, Proces nauki domowej ucznia, Zastosowanie cybernetyki w systemie metod nauczania, Środki audiowizualne

6

7

8

9

i techniczne w procesie nauczania, Opole 1967, Dydaktyczne
i pedagogiczne przygotowanie studenta UJ do pracy w szkole,
Dydaktyczna funkcja szkoły polskiej WSP, Opole 1974.
M.in. prace: J. Konopnicki, Comprehensive Schools i inne eksperymenty selekcyjne w Wielkiej Brytanii, Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i środowisko, Problem opóźnienia w nauce
szkolnej, Wrocław 1961.
„Zeszyty Naukowe UJ” – „Prace Pedagogiczne” 1987, nr 6.
B. Matwijów, Rozwój metodologicznej myśli pedagogicznej
na Uniwersytecie Jagiellońskim, w: Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, pod red. S. Palki, Kraków 2004,
s. 321.
R. Dutkowa, Uniwersytet Jagielloński. Czasy współczesne,
Kraków 1990, s. 35–36.
W wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazały się publikacje pokonferencyjne pod red. J. Danilewskiej, Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, oraz pod red.
A. Sajdak, Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia
edukacyjnej wspólnoty; Kultura jako fundament wspólnoty
edukacyjnej, Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa
dla wszystkich; Praktyka tworzenia edukacyjnej wspólnoty,
Kraków 2005.
www.terazdzieci.com, data konsultacji 28 lipca 2007

DOBRA EDUKACJI
Wydarzeniem zamykającym obchody jubileuszu 50-lecia powołania Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie międzynarodowa konferencja naukowa Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja, która odbędzie się
w dniach 3–4 grudnia 2018. Jej organizatorzy zapraszają do rozważenia pedagogicznego sensu i znaczenia szeroko rozumianej edukacji. Ujęcie edukacji, w którym wychowanie przegląda się w kształceniu i na odwrót, pozwala wydatniej
uchwycić relacyjność tych procesów, ich wzajemne powiązania – tak ważne dla pedagogiki i jej tożsamości. Z tej perspektywy będą stawiane pytania o dobra edukacji. Przyjęta formuła konferencji obejmuje wystąpienia w sesjach plenarnych,
tematycznych oraz plakatowych.
Obrady rozpoczną się 3 grudnia w auli Collegium Novum o godzinie 10. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.dobraedukacji.confer.uj.edu.pl/o-konferencji/koncepcja
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ĆWIERĆ WIEKU EUROPEISTYKI
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Pałac Spiski przy Rynku Głównym 34 – pierwsza siedziba Międzywydziałowego Zakładu Studiów Europejskich

1

października 2018 minęło 25 lat od założenia pierwszej jednostki studiów europejskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1993 roku powstał Międzywydziałowy
Zakład Studiów Europejskich – pierwsza
w strukturze UJ i jedna z pierwszych w Polsce jednostka akademicka o tak określonym przedmiocie badań. W 1999 roku
Zakład został przekształcony w Katedrę
Europeistyki na Wydziale Filozoficznym,
która po powstaniu Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych w 2001
roku weszła na parę lat w skład Instytutu
Studiów Regionalnych, by od 2004 roku,
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decyzją Senatu UJ, uzyskać samodzielność
jako Instytut Europeistyki.
Powstanie i rozwój europeistyki na UJ
nie byłoby możliwe bez osobistego zaangażowania pomysłodawcy i twórcy tego
przedsięwzięcia, ówczesnego dziekana
Wydziału Filozoficznego i pierwszego dyrektora Instytutu prof. Zdzisława Macha.
Jego naukowe doświadczenie antropologa
społecznego, zainteresowanego badaniem
europejskich społeczeństw i procesu europeizacji w okresie transformacji, niewątpliwe zdolności organizacyjne i rozległe
kontakty naukowe zbiegły się z rosnącym

zapotrzebowaniem na wiedzę naukową
obejmującą procesy integracji Europy
i funkcjonowanie Unii Europejskiej.
Profesor Zdzisław Mach dziś tak
postrzega misję i założenia Instytutu:
Od początku istnienia zajmowaliśmy się
Unią Europejską, ale zajmujemy się także
Europą w nieco szerszym ujęciu. Nigdy
nie ukrywałem, że byłem i jestem gorącym
zwolennikiem jak najściślejszej integracji
Unii Europejskiej, po pierwsze, dlatego,
że uważam, że Europa stanowi wartość
samą w sobie jako dziedzictwo i jako
współczesna formuła integracji w różnych

programów anglojęzycznych, programów
studiów magisterskich, licencjackich. I to
będzie nadal rozwijane – mamy coraz
więcej coraz lepszych studentów.
Spośród wielu wyzwań, którym początkowo musieli sprostać twórcy europeistyki, istotne było dostosowanie planów
rozwoju jednostki do złożoności wiedzy
o Europie, której zakres zdecydowanie
wykracza poza jedną dyscyplinę. Plan,
który w pełni udało się zrealizować, zakładał zatem szeroką interdyscyplinarność –
zbudowanie ośrodka, który zgromadzi specjalistów reprezentujących antropologię
społeczną, historię, politologię, ekonomię,
socjologię, kulturoznawstwo, nauki prawnicze oraz nauki o komunikacji społecznej
i mediach.
W pierwszym roku działania Międzywydziałowego Zakładu Studiów Europejskich (w roku akademickim 1993/1994)
udało się zbudować spory zespół współpracowników oraz powołać Radę Naukową, której przewodniczył kończący
kadencję rektora UJ prof. Andrzej Pelczar,
a w której zasiadali przedstawiciele niemal
wszystkich wydziałów UJ. Początkowo
prace Zakładu koordynowali prof. Zdzisław Mach oraz jego asystent, obecny
dyrektor Instytutu, a wtedy magister,
Dariusz Niedźwiedzki. Fundamentalne
znaczenie miała zgoda władz rektorskich
na utworzenie studiów doktoranckich
w zakresie europeistyki, począwszy od
roku akademickiego 1994/1995, a później,

Dariusz Niedźwiedzki

wymiarach, ale także dlatego, że – patrząc
z polskiej jedynie perspektywy – mogę
powiedzieć, że to jest najlepsze dla Polski.
Przez 25 lat cały zespół pracował
bardzo intensywnie nad tym, by rozwijać
interdyscyplinarne, wielostronnie zróżnicowane studia. Ta formuła sprawdziła
się bardzo dobrze, mimo że na samym
początku były też alternatywne pomysły
na europeistykę, które chciały ją widzieć
jako specjalność w ramach studiów ekonomicznych czy prawnych. Na początku
staraliśmy się sprostać wielkiemu zainteresowaniu społecznemu Unią Europejską,
integracją i w ogóle Europą, co odzwierciedlało się w wielkiej popularności
studiów europejskich. Konieczne było
skupienie się na kształceniu kadr, i to zarówno urzędniczych, jak i akademickich.
Pod tym względem udało nam się pewną
rolę odegrać. Dzięki programom międzynarodowym, europejskim, których byliśmy
beneficjentami, udało się wykształcić silny
zespół akademicki, który w tej chwili
stanowi trzon europeistyki, stanowiąc
o tożsamości środowiska.
Obecnie sytuacja wygląda nieco
inaczej – ta charakterystyczna dla lat
90. ubiegłego wieku wielka ciekawość
Europy osłabła, więc trochę zmieniły
się też nasze zadania. Nadal kształcimy
ludzi, którzy specjalizują się w sprawach
europejskich, pod różnymi kątami do nich
podchodząc. Mamy bardzo wiele różnych
umów o współpracy, prowadzimy też wiele

Prof. Zdzisław Mach, pomysłodawca, założyciel
i pierwszy dyrektor Instytutu Europeistyki

od roku 1996, dwuletnich studiów podyplomowych. Absolwenci tych studiów
stopniowo zasilali kadrę Zakładu, później
Katedry, a w końcu Instytutu Europeistyki.
Dyrektor Instytutu Europeistyki prof.
Dariusz Niedźwiedzki tak definiuje naukowy profil jednostki: Najistotniejsze wydaje
mi się to, że formuła uprawiania europeistyki w wymiarze dydaktycznym i w wymiarze badawczym, jaką na początku sobie
wyobraziliśmy, zdała egzamin. Fakt, że
mamy specjalistów w gruncie rzeczy z najistotniejszych dyscyplin nauk społecznych
i humanistyki, jest czymś, co coraz częściej
w rozmowach z innymi dyrektorami jednostek europeistycznych dostrzegane jest
jako nasza przewaga, wartość dodatkowa.
W większości przypadków europeistyka
w Polsce i na Zachodzie jest uprawiana
z dość monolitycznym podejściem pod
względem organizacji instytucji.
Nasze myślenie, że Europa jest obszarem badawczym wielodyscyplinarnym,
zdaje się bardziej właściwe. Zjawiska

Wybrane prestiżowe międzynarodowe granty badawcze i edukacyjne uzyskane ostatnio przez pracowników Instytutu
Europeistyki
– „Horyzont” 2020: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: PLATO – The Post-crisis Legitimacy of the
European Union – European Training Network – studia doktoranckie we współpracy z uniwersytetami w Antwerpii,
Berlinie, Cambridge, Oslo, Paryżu, Pradze, Twente i Wiedniu
– „Horyzont” 2020: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network: FATIGUE – Delayed Transformational Fatigue
in Central and Eastern Europe: Responding to the Rise of Illiberalism/Populism – studia doktoranckie we współpracy
z University College London oraz uniwersytetami: Karola w Pradze, Korwina w Budapeszcie, w Tartu, w Belgradzie
– „Horyzont” 2020: EU3D. EU Differentiation, Dominance and Democracy [#EU3D]: projekt badań empirycznych we
współpracy z instytucjami akademickimi i wiodącymi europejskimi think-tankami (Uniwersytet w Oslo, Breugel, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy – ELIAMEP z Grecji, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, LUISS
School of Governance w Rzymie, Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet w Konstancji, Science Po Grenoble (The
Grenoble Institute of Political Studies) i Uniwersytet w Oxfordzie)
– „Horyzont” 2020: Populistyczny bunt przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej XXI wieku: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm (POPREBEL), we współpracy z University College London oraz konsorcjum uczelni: Uniwersytet
Korwina w Budapeszcie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Belgradzie oraz Uniwersytet w Tartu
– Jean Monnet Networks REACTIK – poszerzanie dziedziny studiów europeistycznych i dialogu akademickiego o wiedzę w zakresie Europejskiej Dyplomacji Kulturalnej oraz Europejskiej Polityki Kulturalnej – we współpracy z Akademią
Sztuk Pięknych i Projektowania Bezalel w Izraelu, Uniwersytetem Ben Guriona (Izrael), Uniwersytetem w Kopenhadze
(Dania), Uniwersytetem Jawaharlala Nehru (Indie), Uniwersytetem Waseda (Japonia), oraz Uniwersytetem w Canterbury
(Nowa Zelandia)
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Zamek w Przegorzałach – siedziba Instytutu Europeistyki w latach 2004–2018

zachodzące w Europie, te istotne i ważne,
możemy analizować w sposób wielowątkowy, potrafi się w taką analizę zaangażować wiele osób i, co więcej, nie
mówimy tego samego i nie patrzymy na
dane zjawisko tak samo. Jesteśmy w stanie analizować je w sposób przekrojowy,

mając do dyspozycji wiedzę pracowników,
którzy specjalizują się w ramach już nie
tylko dyscyplin, ale i subdyscyplin nauk
społecznych i humanistycznych. Dobrym
i bardzo aktualnym przykładem są migracje – na wrześniową, najważniejszą,
konferencję w Polsce poświęconą mi-

gracjom, zorganizowaną przez Komitet
Badań nad Migracjami PAN, z naszego
Instytutu jedzie pięć osób: politolog, socjolog, dwóch prawników i antropolog...
Życzyłbym sobie i Instytutowi, aby ta formuła była konsekwentnie utrzymywana,
abyśmy pamiętali, że powinniśmy mieć
w swoim gronie filozofów, ekonomistów,
politologów i socjologów, antropologów,
etnologów, historyków, nie zapominając
o żadnej istotnej perspektywie wiedzy
naukowej.
Łączeniu wielu perspektyw poznawczych towarzyszyło fundamentalne dla
europeistyki przekonanie o konieczności
ścisłej współpracy z zagranicznymi partnerami. Dzięki współpracy z najlepszymi
ośrodkami w Europie, począwszy od
Instytutu Europejskiego we Florencji,
poprzez kolejnych partnerów z uczelni
europejskich: Katolicki Uniwersytet
w Leuven, Trinity College w Dublinie,

Prowadzone w Instytucie Europeistyki studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim
– kursy typu Undergraduate / Study Abroad
– studia I stopnia, licencjackie (BA in European Studies: Politics and Society in a Global Context)
– studia II stopnia, dające tytuł magistra europeistyki (MA in European Studies) – pięć ścieżek do wyboru: EU Studies, Central
and Eastern European Studies, Central and Eastern European Studies – research track, Europeanization and Governance
in CEE, Studies in the Holocaust and the Totalitarian Systems, Central and East European, Russian and Eurasian Studies
– w przygotowaniu studia doktoranckie (PhD in European Studies)
Prowadzone w Instytucie Europeistyki studia magisterskie w języku angielskim kończące się podwójnym dyplomem
(double degree)
– europeistyka / nauki polityczne – wspólnie z Uniwersytetem w Strasburgu
– europeistyka – wspólnie z Uniwersytetem w Padwie
– europeistyka „Governance, Leadership and Democracy Studies” – wspólnie z Katolickim Uniwersytetem w Lizbonie
– Europejskie Studia Regionalne / nauki społeczne – wspólnie z Uniwersytetem w Tartu
– europeistyka / nauki polityczne – wspólnie z Uniwersytetem w Kobe
– stosunki międzynarodowe „Europe from Visegrad Perspective”, zakończone wspólnym dyplomem czterech uczelni (joint
degree): Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy), Uniwersytetu w Pecsu (Węgry) i Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
Prowadzone w Instytucie Europeistyki magisterskie studia europejskie w języku angielskim
w ramach konsorcjów Erasmus Mundus
– polityka i społeczeństwo w Europie („Vaclav Havel Joint Master Programme”) – (konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Lejdzie, Uniwersytet Pompeu Fabra w Barcelonie)
– wiedza o Europie Środkowej i Wschodniej, Rosji oraz studia eurazjatyckie (konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Glasgow, Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska, Państwowy Uniwersytet im. Łobaczewskiego w Niżnym Nowgorodzie, Uniwersytet w Ałma Acie, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi)
– ekonomia państwa i społeczeństwa (konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński, University College London, Uniwersytet
w Belgradzie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie, Uniwersytet w Helsinkach, Wyższa
Szkoła Ekonomii w Moskwie, Uniwersytet w Tartu)
– „Euroculture – Europe in a Wider World” (konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Deusto w Bilbao, Uniwersytet Georga Augusta w Göttingen, Uniwersytet w Udine, Uniwersytet w Uppsali, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu,
Uniwersytet w Strasburgu, Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Indiana w Indianapolis, Uniwersytet w Osace, Uniwersytet w Pune, Narodowy Uniwersytet Autonomiczny w Meksyku)
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też w coraz większym stopniu stawali
się ośrodkiem przede wszystkim badawczym, wzmacniającym naszą widoczność
i obecność w europejskim świecie badań
naukowych. Nieźle nam się to obecnie
udaje, jeżeli spojrzymy na międzynarodowe publikacje, na międzynarodowe
granty badawcze, które uzyskujemy. Ale
tak jak przez pierwsze lata rozwijaliśmy
się przede wszystkim dydaktycznie, nigdy

nie zapominając o badaniach, chciałbym,
żebyśmy jeszcze bardziej kładli nacisk na
naszą tożsamość jako silnego ośrodka badawczego, co w coraz większym stopniu
będzie się odzwierciedlać w międzynarodowych publikacjach – dostrzeganych,
cytowanych w Europie i na świecie.

Opracowanie: Jacek H. Kołodziej

Instytut Europeistyki UJ

Anna Wojnar

uczelni w Bristolu, Montpellier III, Sienie, Heidelbergu, Oxfordzie, Londynie,
Oslo, Paryżu, Rzymie, Groningen, Lund,
Pradze, Wiedniu, Budapeszcie... – by
wymienić tylko początek listy, udało się
wypracować zarówno dydaktyczne, jak
i badawcze know-how na wysokim, europejskim poziomie.
Obecnie w Instytucie Europeistyki
działają cztery katedry (Kultury i Społeczeństwa Europy, Dziedzictwa Europejskiego, Systemu Politycznego UE, Katedra
UNESCO ds. Edukacji o Holokauście)
i sześć zakładów (Filozofii Europejskiej,
Historii Europy, Historii i Kultury Europy Środkowej, Systemu Finansowego UE
oraz Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich),
nie licząc Centrum
Studiów Europejskich, prowadzącego
zajęcia wyłącznie w języku angielskim.
Nasza anglojęzyczna oferta studiów nie ma
sobie równych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z wyjątkiem Collegium Medicum).
Rok akademicki 2018/2019 ma dla
nas szczególne znaczenie. Zmienia się
siedziba Instytutu (z zamku w Przegorzałach – na budynek w centrum Krakowa,
przy ul. Ingardena 3, w pobliżu Biblioteki
Jagiellońskiej). Oferujemy polskojęzyczne studia I, II i III stopnia (w okresie
1994–2016 jako interdyscyplinarne studia
doktoranckie w zakresie europeistyki,
teraz, wspólnie z politologami, jako
interdyscyplinarne studia wydziałowe).
Przygotowane jest uruchomienie studiów
podyplomowych: imigranci w Polsce
oraz miasto i miejskość. Wprowadzamy
nowy program studiów I stopnia, bliższy
praktycznym wymogom współczesnego
rynku pracy. Proponujemy dwie nowe
specjalności: analityk zjawisk i procesów
(europejskich) oraz ekspert organizacji
społecznych, nie licząc kontynuowanego
niemcoznawstwa. Nasi przyszli studenci
będą spędzać więcej czasu na warsztatach, praktykach i wyjazdach studyjnych,
będą jeszcze więcej uczyć się języków
i studiować za granicą.
Kontynuacja i rozwój Instytutu zdaniem prof. Zdzisława Macha ma wiele
aspektów: – Chciałbym, abyśmy w przyszłości utrzymywali aktywność dydaktyczną, kształcąc studentów na wszystkich
trzech poziomach studiów, ale żebyśmy
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Obecna siedziba Instytutu Europeistyki przy ul. Ingardena 3
(budynek byłego Collegium Chemicum)
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RADIOLOGII 2018
i 20-lecie rezonansu magnetycznego w Krakowie

8

rozwoju, także i radiologii, były bardzo
ograniczone. Po transformacji ustrojowej
z roku 1989 sytuacja zaczęła się zmieniać,
kiedy zaczęły działać mechanizmy rynkowe. Pozwoliło to dokonywać zakupów
sprzętu renomowanych firm, a przez to
umożliwiło polskiej radiologii wspinanie

się na coraz wyższy poziom. W latach 90. XX wieku także w Zakładzie
Radiologii krakowskiego Szpitala
Uniwersyteckiego (wtedy Państwowy Szpital Kliniczny) rozpoczęto
proces modernizacji. W tamtym
czasie najbardziej wyrafinowanym
narzędziem diagnostyki obrazowej
był rezonans magnetyczny. Nie mogło go więc zabraknąć w tak ważnej
placówce. Odpowiednie starania
czynił ówczesny kierownik Zakładu
(także Katedry Radiologii) prof.
Józef Kuśmiderski. Po oszacowaniu
kosztów urządzenia dokonano analizy lokalizacji nowej pracowni. Za
optymalne miejsce uznano teren przy
ul. Kopernika, za budynkami Instytutu Neurologii i Neurochirurgii. Co
więcej, prof. Kuśmiderski postulował, aby planowana pracownia rezonansu magnetycznego była pierwszym modułem nowego Centrum
Diagnostyki Obrazowej. Po okresie
dyskusji, w czasie której analizowano inne rozwiązania, przyjęto propozycje
prof. Kuśmiderskiego. Opracowano więc
wstępną koncepcję oraz projekt architektoniczny. W tym czasie udało się otrzymać grant aparaturowy Komitetu Badań
Naukowych, rozpoczęto procedurę przetargową, a następnie budowę. Finałem

www.google.pl/maps

listopada 1895 roku Wilhelm Konrad Roentgen odkrył nowy rodzaj
promieniowania, które umożliwiło
nieinwazyjne obrazowanie ciała ludzkiego. Był to jeden z najważniejszych
momentów w historii medycyny. Dla
upamiętnienia tego wydarzenia w każdą kolejną rocznicę odkrycia promieni
X, co roku 8 listopada, obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Radiologii – International Day of Radiology
(IDoR). Jest to wspólna inicjatywa
European Society of Radiology, Radiological Society of North America
oraz American College of Radiology.
Do obchodów włączają się narodowe
towarzystwa radiologiczne, a także
radiologiczne towarzystwa subspecjalizacyjne. Tegorocznym tematem
przewodnim jest kardiologiczna diagnostyka obrazowa.
Radiologia zaczęła rozwijać się
w bardzo szybko w miarę, jak tworzono coraz to nowe techniki diagnostyczne, jak angiografia, ultrasonografia,
tomografia komputerowa czy wreszcie
rezonans magnetyczny. W związku z tym
o poziomie radiologii w danym kraju
decydowało posiadanie odpowiednio
nowoczesnego wyposażenia. Niestety,
w okresie powojennym Polska znalazła
się za „żelazną kurtyną”, stąd możliwości

Budynek Pracowni MR Zakładu Radiologii
krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, stan obecny
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Widok ogólny na miejsce przyszłej Pracowni MR; lata 90. XX wieku

Po wyburzeniu baraków pochodzących z okresu pierwszej wojny światowej

Fot. Andrzej Urbanik

Podczas budowy
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Fot. Andrzej Urbanik

Rzeczywiście, dania pamięci, aspektów dwujęzyczności,
już wtedy zreali- leworęczności, emocji, bólu i hipnozy,
• spektroskopia protonowa MR
zowano wiele ciekawych projektów (HMRS) (od 1998) – pierwsze w Polnie tylko w oparciu sce kompleksowe badania protonowej
o rezonans magne- spektroskopii rezonansu magnetycznego
HMRS (uzupełnione, w następnym etatyczny.
Wśród tych naj- pie, badaniami fMRI) dotyczące procesu
ważniejszych były: starzenia się mózgu,
• spektroskopia fosforowa rezonansu
– badania obrazowe mumii egip- magnetycznego – PMRS (od 1999) –
skich (1995–2000) pierwsze w Polsce badania OUN i mięśni
Nowo powstały budynek Pracowni Rezonansu Magnetycznego – jedno z pierwz użyciem techniki PMRS,
Katedry i Zakładu Radiologii Collegium Medicum UJ
• badanie MR (1999) płynu mózgowoszych na świecie
kilkuletnich starań było uroczyste otwarcie kompleksowych opracowań badania -rdzeniowego – ocena MR przepływów
w lutym 1998 roku Pracowni MR Katedry mumii z użyciem radiografii, tomografii płynu mózgowo-rdzeniowego; pierwsze
i Zakładu Radiologii Collegium Medicum komputerowej oraz nowoczesnych tech- badania w Polsce,
UJ. Trzeba przy tym podkreślić, że tak nik postprocessingu, w tym pierwsze pró• metody diagnostyki stomatologiczszczęśliwy finał mógł mieć miejsce dzię- by przyżyciowej rekonstrukcji twarzy na nej z zastosowaniem TK i MR (od 1999)
ki życzliwości wielu osób, nie tylko ze podstawie jedynie danych obrazowych, – pierwsze w Polsce badania w technice
świata medycznego, w tym miejscu warto bez rozwijania obiektów,
MR dotyczące stawu skroniowo-żuchwowymienić profesorów: Aleksandra Koja,
• badania rtg i TK dla potrzeb paleo- wego, a także zastosowanie badań TK
Stanisława Hodorowicza, Tadeusza Popie- patologii (od 1998) – badania szczątków w planowaniu implantów, szczególnie
lę, Rudolfa Klimka, Stanisława Konturka, z historycznych cmentarzysk,
w technice tzw. podwójnego skanu,
Wiesława Pawlika, Andrzeja Jasińskiego,
• dyfuzja MR (DWI) (od 1999) – kon• angioMR i kardioMR (od 1998) –
Jacka Hennela, Tadeusza Cichockiego, wprowadzenie badań układu naczynio- tynuacja prac doświadczalnych z lat 90.
Igora Gościńskiego, Wojciecha Uracza, wo-sercowego w południowowschodniej XX wieku prowadzonych na zwierzętach
Eugeniusza Rokitę.
Polsce (w ramach międzynarodowego (współpraca Katedry Radiologii CM UJ
Niestety, na uroczystości otwarcia projektu badawczego 1998–2001),
i Instytutu Fizyki Jądrowej); badania
zabrakło prof. Józefa Kuśmiderskiego,
• cholangiopankreatografia rezonansu okazały się pionierskie w skali światowej
który miesiąc wcześniej zginął w wypadku magnetycznego – MRCP (1989–1990) i zostały nagrodzone Główną Nagrodą
samochodowym.
– opracowanie i aplikacja metody cho- na Europejskim Kongresie Rezonansu
Nowa placówka [pod kierunkiem dr. langiopankreatografii rezonansu magne- Magnetycznego w Brukseli,
Andrzeja Urbanika – red.], rozpoczęła tycznego do praktyki klinicznej z oceną
• systemy informatyczne w radiologii
pracę z marszu, dzięki wcześniejszym przydatności, zakończona wydaniem (od 1998) – pierwsze w Polsce systemy RIS
szkoleniom kadry prowadzonym zarów- monografii,
(1998), PACS (1999) oraz do teleradiologii
no w kraju, jak i za granicą. W krótkim
• wirtualna endoskopia TK i MR (1998); szczególnie istotny jest fakt, że
czasie opanowano wszystkie rutynowe (od 1998) – pierwsze w Polsce badania zostały opracowane we własnym zakresie,
techniki badań MR. Jednocześnie rozpo- z użyciem techniki wirtualnej endoskopii
• techniki Rapid Prototyping (od
częto intensywną działalność naukową, TK i MR, a także aplikacja metody do 2000) – pierwsze w Polsce doświadczenia
realizując wiele projektów, bardzo często rutynowej diagnostyki obrazowej,
z techniką modelowania medycznego
pionierskich w skali kraju. Uruchomienie
• funkcjonalne MR (fMRI) mózgu (od (wydruki 3D) z jednoczesnym praktyczpracowni MR okazało się motorem napę- 1998) – jedne z pierwszych w Polsce ba- nym zastosowaniem w chirurgii twarzodowym dla całej Katedry i Zakładu Radio- dań fMRI (w 1998 badania rozpoczęto je wo-szczękowej oraz neurotraumatologii,
logii. Dokonano remontu głównej siedziby w ośrodku krakowskim i łódzkim) podjęte
• radiografia cyfrowa (od 2000) –
przy ul. Kopernika 19, a także stopniowo na dużą skalę, szczególnie nowatorskie ba- pierwsze doświadczenia oraz wprowadzewymieniono całkowicie stary sprzęt. W ten
sposób na początku XXI wieku placówka
Pomieszczenie, w którym zlokalizowany został aparat MR
stała się jednym z najnowocześniejszych
ośrodków radiologii w Polsce. W roku
2001 działalność Katedry i Zakładu została zweryfikowana za sprawą kontroli
przeprowadzonej przez Komitet Badań
Naukowych. Kontrolujący jednostkę ekspert zapisał w protokole: muszę podkreślić,
że z wielką satysfakcją przeprowadziłem
kontrolę, która wykazała oprócz dużej
działalności usługowej, niebywałą działalność naukową i dydaktyczną.

Jerzy Sawicz

nie do praktyki, radiografii cyfrowej; po
raz pierwszy w południowowschodniej
Polsce (jedne z pierwszych doświadczeń
w kraju),
• konserwacja zabytków – badania
rtg i TK – badania radiologiczne obrazów, figur i instrumentów muzycznych
dla potrzeb konserwacji zabytków były
wykonywane w XX wieku; z użyciem
cyfrowej radiografii oraz tomografii
komputerowej od 2000 roku,
• diagnostyka rezonansu magnetycznego płodów (od 2000) – badania MR
obrazowe płodów uzupełnione o badania
HMRS mózgów płodów (pierwszy raz
w Polsce); wydanie Atlasu MR wad płodu,
• badania radiologiczne kwiatów,
owoców i muszli w technice cyfrowej –
pierwsze badania rtg kwiatów i muszli
wykonywano w Katedrze Radiologii UJ
CM na początku lat 80. XX wieku, od
2001 kontynuowano je w technice radiografii cyfrowej, a dodatkowo uzupełniono
badaniami TK i MR.
W następnych latach kontynuowano
rozpoczęte prace badawcze, a także uruchomiono nowe:
• badania udaru niedokrwiennego
mózgu technikami radiologicznymi
(od 2002) – kompleksowy program
zaawansowanej diagnostyki obrazowej
(TK, perfuzyjna TK, później MR i perfuzyjne MR) oraz wewnątrznaczyniowego
leczenia niedokrwiennego udaru mózgu
– od celowanej trombolizy tętniczej do
mechanicznej trombektomii. Początek
programu w 2002 roku, w 2014 utworzenie CITO (Centrum Interwencyjnych
Terapii Ostrego Udaru Mózgu) w Szpitalu
Uniwersyteckim,
• kompleksowa diagnostyka rezonansu magnetycznego prostaty (od 2004)
– pierwsze w Polsce badania cewką
przezrektalną, obejmujące obrazowanie
DWI, pMR, a także HMRS,
• badania wpływu alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) (od 2005)
– pierwsze w Polsce i jedne z nielicznych
na świecie kompleksowych badań wpływu alkoholu na OUN z zastosowaniem
techniki HMRS i DWI,
• kompleksowa diagnostyka rezonansu magnetycznego piersi z biopsją –
pierwsze w Polsce zastosowanie biopsji
MR piersi (2005), od 2007 także biopsji
wspomaganej próżnią,
• perfuzja ASL MR (2006) – jedne
z pierwszych w Polsce badań z zastosowaniem perfuzji ASL MR,

Od prawej ówczesny prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Stanisław Konturek
oraz kierownik Katedry Radiologii UJ CM prof. Andrzej Urbanik; luty 1998

• kompleksowa diagnostyka MR/USG
w chorobach reumatycznych (od 2007) –
utworzenie pierwszej w Polce pracowni
MR (RheumoLab) do badania pacjentów
z chorobami reumatycznymi; po raz pierwszy w Polsce wprowadzenie do praktyki
klinicznej kompleksowej diagnostyki MR/
USG z fuzją obrazową,
• badanie rtg i TK szczątków generała
Władysława Sikorskiego (2008),
• Fetal Alkohol Spectrum Disorder
(FASD) – diagnostyka obrazowa (od 2008)
– pierwsze w Polsce i jedne z nielicznych
na świecie kompleksowych badań OUN
dzieci eksponowanych na alkohol w czasie
życia płodowego, z zastosowaniem techniki MRI, HMRS i DWI; na podstawie
tych doświadczeń kierownik Katedry
Radiologii zaproponował utworzenie
pierwszego w Polsce szpitalnego oddziału
dla dzieci z FASD (Szpital św. Ludwika
w Krakowie),
• wirtualna autopsja tomografii komputerowej (2009–2012) – wprowadzenie, po
raz pierwszy w Polsce, rutynowych badań
w technice wirtualnej autopsji TK dla potrzeb medycyny sądowej; również po raz
pierwszy w Polsce wykonano wirtualne
autopsje w technice MR,
• systemy do komputerowego wspomagania diagnostyki układu mięśniowo-szkieletowego radiologicznej w badaniach rtg i TK (2016–2018) – opracowanie
komputerowych systemów wspomagania
diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego szczególnie w patologiach
kończyn dolnych oraz spondyloartropatii
(diagnostyka rtg, MR),
• medycyna sportowa – diagnostyka
MR (od 2016) – badania ośrodkowego
układu nerwowego z zastosowaniem
technik MR sportowców z urazami głowy,

• optymalizacja kształtu siatek przepuklinowych z użyciem TK (2017–2018)
– optymalizacja kształtu trójwymiarowych
siatek przepuklinowych, w zależności od
wartości BMI i płci, na podstawie danych
uzyskanych podczas badania TK miednicy.
Działalność naukowa zaowocowała
ponad 300 pracami w recenzowanych
czasopismach polskich i zagranicznych
oraz ponad 700 prezentacjami na sympozjach i zjazdach w kraju, a także na
niemal wszystkich kontynentach. Co
więcej, działania zespołu zostały nagrodzone – otrzymano 26 nagród i wyróżnień
naukowych (w tym 10 zagranicznych),
a także 16 nagród i tytułów honorowych.
Te wszystkie osiągnięcia były możliwe
dzięki wysiłkowi całego zespołu Katedry,
w skład którego wchodzą najwyższej klasy
specjaliści.
Dwadzieścia lat minęło bardzo szybko.
Dla nowych technologii to niezwykle długi
czas. Dlatego Katedra i Zakład przeżyły
kolejne modernizacje. Przede wszystkim
w 2004 roku zmodernizowano aparat MR,
a następnie w 2007 roku wymieniono go na
nowy. Obecnie wszystkie aparaty w Katedrze i Zakładzie to bardzo wysokiej klasy
urządzenia, liczące najwyżej kilka lat. Do
modernizacji pozostał jeszcze aparat MR
– właśnie rozpoczyna się procedura przetargowa, która pozwoli kupić nowy, wysokiej klasy system MR. Będzie on trzonem
w Centrum Diagnostyki Obrazowej, jakie
powstanie na bazie obecnego Zakładu
Diagnostyki Obrazowej Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof
przy ul. Kopernika 50 po przeprowadzce
większości klinik z tej „medycznej” ulicy
naszego miasta.

Andrzej Urbanik

Katedra Radiologii UJ CM
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O KSIĘGACH MIEJSKICH NAD NYSĄ ŁUŻYCKĄ
N

a Wydziale Prawa i Administracji
UJ prowadzony jest od kilku lat
projekt badawczy Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki pod nazwą „Fontes
Iuris Lusatiae Superioris Vetustissimi”.
Głównym jego celem jest opracowanie
i wydanie drukiem trzytomowej edycji
krytycznej najstarszej księgi miejskiej
miasta Zgorzelca, tzw. Czerwonej Księgi,
której spisywanie rozpoczęto w 1305
roku. Jest to najstarszy dotąd niewydany
drukiem akt tego typu w zbiorach polskich;
księga jest przechowywana w oddziale
terenowym wrocławskiego Archiwum
Państwowego w Bolesławcu. W ramach
projektu zaplanowano także dwa międzynarodowe seminaria. Pierwsze z nich
odbyło się w Krakowie w 2016 roku
(artykuł na ten temat ukazał się w 2016
roku na łamach „Alma Mater”, nr 187,
s. 142–143). Niniejszy tekst jest krótką
relacją z drugiego seminarium projektowego, które odbyło się w dniach 5–6 września
2018 roku w Zgorzelcu.
O ile seminarium krakowskie pomyślane było jako skupiające badaczy i tematy
z całej Europy Środkowo-Wschodniej,
o tyle spotkanie w Zgorzelcu zaplanowane
zostało jako bardziej lokalne i skoncentrowane na zgorzeleckiej Czerwonej Księdze,
jej kontekście historycznym oraz znaczeniu tego źródła dla różnych kierunków
i dyscyplin badawczych. Inspiracją dla
zorganizowania takiego lokalnego przed-

M. Zysnarska

sięwzięcia pod egidą krakowskiej Almae swe wystąpienie przedstawił dr Fokt,
Matris było niegdysiejsze zaangażowanie prezentując w nim rozmaite składniki makrakowskich badaczy, absolwentów bądź jątku nieruchomego i ruchomego dawnych
pracowników UJ – by wymienić choćby mieszczan zgorzeleckich wzmiankowane
Stanisława Nowogrodzkiego, Józefa Wi- w najstarszej księdze miejskiej. Oba
dajewicza czy Krystynę Pieradzką – w stu- referaty spotkały się z zainteresowaniem
dia nad średniowiecznymi dziejami Gór- słuchaczy i wzbudziły żywą dyskusję.
nych Łużyc. Szczególnie
Publiczność zgorzelecka
pracom prof. Pieradzkiej,
(obejmująca, między inobok oczywistych w nanymi, grono tutejszych
uce celów poznawczych,
nauczycieli, muzealników,
przyświecała niewątpliwie
bibliotekarzy, regionalichęć przybliżenia polskim
stów, włącznie z autorem
czytelnikom historii krainy,
poczytnej monografii kraktórej część wskutek ustaleń
joznawczej polskich Górpoczdamskich z 1945 roku
nych Łużyc Waldemarem
została (dość nieoczekiwaBeną) okazała się znów –
nie) włączona do Polski. Poczego jeden z niżej podpidążając śladem czcigodnej
sanych doświadczał niepoprzedniczki, także i my
raz, a drugiemu dane było
postanowiliśmy pierwszą
posmakować tego po raz
Okładka pierwszego tomu
edycji Czerwonej Księgi,
część naszego seminarium
pierwszy – wdzięczną gruKraków 2017
poświęcić na przedstawianie
pą odbiorców nie zawsze
wyników badań prowadzonych w ramach łatwej wiedzy dotyczącej życia mieszkańprojektu mieszkańcom Zgorzelca i okolic. ców nadnyskiego miasta przed wiekami.
Ta część seminarium została zorganiDruga część seminarium, której jęzowana we współpracy z Muzeum Łużyc- zykiem obrad był niemiecki, została
kim w Zgorzelcu i odbyła się 5 września zorganizowana we współpracy z partw Domu Jakuba Böhme, nazwanym tak od nerami projektu „Fontes Iuris Lusatiae
mieszkającego tu niegdyś mistrza szew- Superioris Vetustissimi”, prowadzącymi
skiego, mistyka i teozofa – najsławniejszej na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle/
postaci zamieszkałej w tej części dawnego Wittenberdze wieloletnie przedsięwzięcie
Görlitz, na miejscu której w 1945 roku po- badawcze „Index Librorum Civitatum”.
wstało polskie miasto Zgorzelec (wówczas Odbyła się ona 6 września w sali konfepod nazwą Zgorzelice).
rencyjnej Miejskiego Domu Kultury, która
Uczestników przywitał i za- przed drugą wojną światową była jednym
prezentował dyrektor Muzeum z pomieszczeń ekspozycyjnych działająceŁużyckiego Piotr Arcimowicz. go tu wówczas Kaiser-Friedrich Museum.
Następnie dr Krzysztof Fokt Obecnie jest to najbardziej prestiżowa sala
przedstawił założenia i dotych- konferencyjna w Zgorzelcu, goszcząca,
czasowy przebieg projektu ba- między innymi, posiedzenia Rady Miasta.
dawczego „Fontes Iuris Lusatiae
Obrady otworzył dr Fokt, w swym
Superioris Vetustissimi”. Pierw- przemówieniu zwracając uwagę na znasze wystąpienie zaprezentował czenie współpracy polsko-niemieckiej dla
dr Maciej Mikuła. Zaznajomił badań nad przeszłością Górnych Łużyc
w nim słuchaczy ze specyfiką i wskazując imiennie partnerów niemiecśredniowiecznego prawa miej- kich, z którymi dane mu było współpraskiego, aby następnie ukazać spo- cować, obecnych na sali: prof. Andreasa
soby radzenia sobie z istotnymi Ranfta oraz dr. Jaspera von Richthofen,
konfliktami wartości w praktyce Christiana Zschieschanga i Christiana
stosowania prawa prywatnego Speera. Wskazał także na pozytywny
odbiór, z jakim spotkał się pomysł edycji
Pierwszy dzień seminarium w Domu Jakuba Böhme, na przykładach ze zgorzeleckiej
wykład Macieja Mikuły Czerwonej Księgi. Następnie
krytycznej najstarszej zgorzeleckiej księ-
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M. Zysnarska

Krzysztof Fokt

Krzysztof Fokt

gi miejskiej zarówno na uniwersytetach
w Krakowie i Halle, jak też w polskim
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie przekazał głos dr.
Jasperowi von Richthofen, dyrektorowi
Görlitzer Sammlungen für Geschichte und
Kultur (która to instytucja jest sukcesorem
dawnego Kaiser-Friedrich Museum), który Drugi dzień seminarium: referuje dr Christian Zschieschang z Lipska, wśród słuchaczy w pierwszych rzędach
w swej krótkiej przemowie współpracę prof.prof. Eberhard Isenmann, Wojciech Mrozowicz i Andreas Ranft oraz dr Jasper von Richthofen
z partnerami polskimi określił jako jedno wonej Księgi. W dyskusji wzięli udział, (wraz z niżej podpisanymi) Czerwonej
z najistotniejszych zadań placówek kultury między innymi, prof. Isenmann i dr Fokt. Księgi. Wystąpienie to wywołało żywą
działających w Görlitz.
Po pierwszych trzech referatach nastą- i długą dyskusję. Ostatni referat seminaNastępnie prowadzenie obrad prze- piła przerwa, po której przewodniczenie rium wygłosił dr Christian Zschieschang,
jął prof. Andreas Ranft, prezentując dr. obradom objął prof. Wojciech Mrozowicz reprezentujący Leibnitz-Institut für GeRichthofena tym razem jako referenta, z Instytutu Historycznego Uniwersytetu schichte und Kultur des östlichen Europa
który przedstawił wystąpienie
(GWZO) w Lipsku. W swym refedotyczące początków miasta
racie dr Zschieschang wskazał na
Zgorzelca w świetle danych arduże znaczenie edycji Czerwonej
cheologicznych. Kolejny referat
Księgi dla współczesnej wiedzy
przedstawił dr Krzysztof Fokt,
o onomastyce Górnych Łużyc,
charakteryzując treść i spoprzytaczając, między innymi, kilka
sób prowadzenia Czerwonej
nieznanych dotąd w piśmiennicKsięgi w początkowym okresie
twie fachowym zapisów niektórych
jej użytkowania (1305–1343).
nazw miejscowych (Niedowa jako
W dyskusji po tym wystąpieniu
Nedena). Także to wystąpienie
udział wzięli, między innymi,
spotkało się z żywą reakcją uczestprof. Eberhard Isenmann, prof.
ników obrad.
Andreas Ranft i dr Jasper von
Seminarium zakończył krótkim
Richthofen. Następny referat
przemówieniem dr Fokt, dziękując
wygłosił dr Maciej Mikuła,
uczestnikom za aktywny udział
skupiając się na napięciu, jakie
oraz zapraszając na dalsze obrady,
istniało między zakorzenionymi Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu, dawniej Oberlausitzer Gedenkhalle tym razem przedsięwzięcia bliźniaw prawie zasadami ochrony
czego, organizowanego w Görlitz
własności rodzinnej a oczywistym Wrocławskiego. Pierwszy w tej sesji refe- przez partnerów naszego projektu z Halle:
w realiach upieniężnienia gospodarki rat, dotyczący zgorzeleckiej Nonnengasse, konferencji dotyczącej najnowszych badań
dążeniem mieszczan do zwiększenia zamieszkiwanej w znacznej części przez nad księgami miejskimi i optymalnych
swobody obrotu nieruchomościami, oraz franciszkańskie tercjarki, wygłosił dr Chri- sposobów ich udostępniania.
sposobach zapobieżenia ewentualnym stian Speer z Uniwersytetu Marcina Lutra
Zgorzeleckie seminarium, w którym
konfliktom na tym tle, znanych z Czer- w Halle/Wittenberdze, współwydawca wzięło udział łącznie ponad 40 osób, możemy uznać za przedsięwzięcie ze wszech
miar udane z perspektywy Uniwersytetu.
Nasza Uczelnia zaprezentowała się przy
tej okazji jako instytucja nie tylko zaangażowana w poważne międzynarodowe
badania naukowe, lecz także w popularyzację ich rezultatów wśród mieszkańców
odległej, bądź co bądź, okolicy. Obydwa te
aspekty są ważne w odniesieniu do regionu
historycznego podzielonego polityczną
granicą, w przypadku którego badania nad
przeszłością i ich skuteczna popularyzacja
wymagają zarówno współpracy międzynarodowej, jak i działań skierowanych
bezpośrednio do polskich mieszkańców
regionu.

Krzysztof Fokt
Maciej Mikuła

Pierwszy dzień seminarium w Domu Jakuba Böhme, wykład Krzysztofa Fokta
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VARIA

NOWA SZKLARNIA DLA NAJWIĘKSZEJ Z PALM

W takcie remontu. W miejscu, gdzie powstanie nowa szklarnia, widać trzy potężne i cenne daktylowce kanaryjskie

Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego trwają prace
przy przebudowie i rozbudowie szklarni
numer 5 oraz zimownika w kompleksie
„Victoria”. Nowy obiekt będzie nawiązywał kształtem do swojej najstarszej,
jeszcze wtedy drewnianej, poprzedniczki
z XIX wieku. Nowa szklarnia, zbudowana na planie ośmioboku, wykończona
kopułą, będzie o siedem metrów wyższa
niż poprzednia. Do budowy zostaną użyte
nowoczesne materiały o odpowiedniej
przepuszczalności światła i wysokiej
odporności na warunki atmosferyczne.
Budynek zostanie również wyposażony
w specjalny system wentylacji, a także
przystosowany do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Fundamenty mają
powstać podczas zimy, na wiosnę pojawi się konstrukcja nowej szklarni, a jej
oficjalne otwarcie nastąpi jesienią 2019
roku. Prace są prowadzone pod nadzorem
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Koszt przebudowy obiektu to dziewięć
milionów złotych, które pochodzą ze
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środków własnych Uczelni oraz Unii
Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014–2020. Jak wyjaśnia kierownik
Ogrodu Botanicznego prof. Józef Mitka,
jest to przedsięwzięcie kosztowne, jed-

nak konieczne, ponieważ szklarnia była
już w bardzo złym stanie technicznym,
a znajdującym się tam roślinom brakowało
miejsca. Chodzi przede wszystkim o trzy
potężne i cenne daktylowce kanaryjskie.
Największa z palm, 150-letni okaz o wy-

Maria Lankosz-Mróz

W

Widok na kompleks szklarni „Victoria” przed rozpoczęciem przebudowy

Maria Lankosz-Mróz

sokości 20 metrów (najstarszy daktylowiec
utrzymywany w warunkach szklarniowych
w Europie), rośnie w gruncie i nie ma
możliwości jego przeniesienia. Jak poinformował prof. Mitka, dach starej szklarni
przygniatał palmę, której stożek wzrostu
był już tak blisko stropu, że istniało niebezpieczeństwo uszkodzenia drzewa, co
mogłoby spowodować jego obumarcie.
Obok największej palmy pozostawiono
na miejscu również dwa mniejsze daktylowce, rosnące w olbrzymich donicach.
Wszystkie drzewa przed zimą zostaną
odpowiednio zabezpieczone.
Warto również przypomnieć, że
w ubiegłym roku, w ramach projektu
„Holenderka”, gruntownie zmodernizowano ogrodową storczykarnię: zachowując
historyczną formę, podwyższono dach
obiektu. Dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości materiałów izolujących zapewniono system automatycznego sterowania
temperaturą i wilgotnością powietrza, co
stworzyło idealne warunki dla kolekcji
350 storczyków oraz niezwykle rzadkich

Dotychczasowy, zdemontowany już, obiekt był w złym stanie technicznym,
a znajdującym się w nim roślinom brakowało miejsca

sagowców. W ramach programu wyremontowane zostały także alejki, ogrodzenie
od strony al. Powstania Warszawskiego,
stawy i fontanna Ogrodu. Dodatkowo
wzdłuż ścieżek zamontowano 33 tablice

dydaktyczne. Z okazji zakończenia remontu, 22 września 2018, zorganizowano
rodzinny piknik edukacyjny.

Wr

26. KONFERENCJA REDAKTORÓW CZASOPISM AKADEMICKICH
Z archiwum Politechniki Częstochowskiej

Czasopisma akademickie – nowe czasy,
nowe wyzwania – to hasło, pod którym
w dniach 4–7 września 2018 odbyła się
26. Konferencja Redaktorów Czasopism
Akademickich. W tym roku organizatorem
spotkania było Biuro Karier i Marketingu
Politechniki Częstochowskiej przy wsparciu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
W uroczystym otwarciu konferencji, które
odbyło się z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Piotra Müllera, uczestniczyli
rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. Anna Wypych-Gawrońska, Uczestnicy 26. Konferencji Redaktorów Czasopism Akademickich z podsekretarzem stanu w Minirektor Politechniki Częstochowskiej prof. sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotrem Müllerem oraz przedstawicielami władz Politechniki
Częstochowskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Norbert Sczygiol, prezydent Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk oraz redaktorzy z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski. Piotr Müller przedstawił główne cele oraz harmonogram wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej także konstytucją
dla nauki, a następnie odpowiadał na pytania redaktorów. Konferencja była częścią obchodów jubileuszu 70-lecia
Politechniki Częstochowskiej.
RPM
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ZA ROK ZNOWU SIĘ SPOTKAMY!
tudenci fizyki i astronomii, którzy
zaczynali studia w roku Jubileuszu
600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
bronili swoich prac dyplomowych w pamiętnym roku 1968. Właśnie minęło
pół wieku od tamtych chwil. Dlatego też
15 września 2018 w Collegium Maius odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia
uzyskania przez nich magisterium na UJ.
Od samego początku rok nasz regularnie spotykał się na zjazdach organizowanych najpierw co 10, potem co pięć lat,
a od 2010 roku corocznie. Umawialiśmy
się też okazjonalnie, gdy ktoś awansował, otrzymał nagrodę, przyjechał do
kraju z zagranicy... Miejsca wybieraliśmy
różne, ale zawsze były one związane
z Uczelnią: klub Convivium, hotel przy
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ul. Floriańskiej, dworek w Modlnicy, dawne Obserwatorium Astronomiczne przy
ul. Kopernika czy w Forcie Skała.
Takich spotkań było blisko 20. To
tegoroczne, jubileuszowe, chcieliśmy
uczcić w sposób szczególny. Rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w kaplicy
św. Jana Kantego Collegium Maius, następnie w auli wysłuchaliśmy interesującego wykładu prof. Stanisława Waltosia
na temat historii naszego Uniwersytetu,
z licznymi ciekawostkami odnoszącymi
się już do nas samych. Profesor podkreślił, że my również staliśmy się częścią
naszej Alma Mater i tworzymy jej historię. Potem odbyło się krótkie zwiedzanie
części muzealnej Collegium Maius –
wszyscy zawsze chętnie przypominamy

sobie te historyczne wnętrza i oglądamy
nowe eksponaty.
Na koniec w piwnicy U Pęcherza,
w sali Kazimierza Wielkiego, przy znakomitym poczęstunku rozpoczęła się kolejna
część spotkania. Wzniesiony został toast
naszym uniwersyteckim winem Novum,
na które zaprosił nas nasz kolega z roku,
były rektor UJ prof. Karol Musioł. Pojawił się też tort z jubileuszowym napisem
„50 lat”. Patrząc na niego, z trudem mogliśmy uwierzyć, że te wszystkie lata tak
szybko minęły, bo ciągle jeszcze drzemie
w nas młody duch.
Zjazd koleżeński był okazją do długich
rozmów i wspomnień. Za rok znowu się
spotkamy!

Aleksandra Gödel-Lannoy
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Uczestnicy zjazdu absolwentów fizyki i astronomii kończących studia w 1968 roku

Archiwum Karola Musioła

S

PO 50 LATACH OD UZYSKANIA DYPLOMU
19

maja 2018 w Krakowie w auli
im. Nowodworskiego Collegium
Medicum odbył się jubileusz 50-lecia
uzyskania dyplomu lekarza i lekarza dentysty przez absolwentów rocznika 1968.
Na uroczystość z udziałem 140 koleżanek i kolegów przybyli rektor UJ

prof. Wojciech Nowak, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maciej Małecki
oraz prezes ORL w Krakowie Robert
Stępień. W części oficjalnej wykład
zatytułowany Po co nam ortopedia?
Jej współczesny obraz wygłosił prof.
Daniel Zarzycki.

Powitaniom, wspomnieniom, serdecznościom nie było końca. Wszyscy
uczestnicy Zjazdu Absolwentów otrzymali
odnowione Dyplomy Lekarza.
Spotkanie poprzedziła msza św. w uniwersyteckiej kolegiacie św. Anny.

Red.

Fot. Jerzy Sawicz

Uczestnicy Zjazdu otrzymali odnowione Dyplomy Lekarza z rąk rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka

Wspomnieniom nie było końca…

Uczestnicy Zjazdu
przed kolegiatą św. Anny
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BIEG PIĄTEK NA DOBRY POCZĄTEK
PO RAZ CZWARTY

Uczestnicy biegu

W

iele prac naukowych poświęconych aktywności fizycznej ostatnio
wskazuje, że regularne bieganie korzystnie
wpływa na nasze zdrowie, co skutkuje
przedłużeniem życia i utrzymaniem dobrej kondycji. Ogólnie mówiąc, osoby
uprawiające biegi mają o 25–40 procent
mniejsze ryzyko przedwczesnego zgonu
i żyją o około trzy lata dłużej w porównaniu do analogicznych wiekowo grup osób
niebiegających*. Rodzi się zatem pytanie,
jaka jest dokładna recepta na tzw. prozdrowotne bieganie, czyli ile kilometrów
i godzin powinniśmy tygodniowo biegać,
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aby uzyskać największe korzyści dla naszego zdrowia. Jednoznacznych wyników,
które dawałyby odpowiedź na to pytanie,
na razie nie ma. Powołując się na prace
z roku 2017, uważa się, że rekomendowany górny limit, który nie powinien być
przekraczany, mając na uwadze korzyści
zdrowotne, to tygodniowo nie więcej niż
sześć treningów biegowych – 4,5 godziny
biegania i 48 kilometrów1. Co do tempa
biegu, to, oczywiście, jest ono uzależnione od wytrenowania i wieku, ale można
ogólnie przyjąć – opierając się na pomiarze
tętna – że powinno ono mieścić się w gra-

nicach 70–80 procent tętna maksymalnego
dla określonego wieku. Pamiętajmy, że
każdy bieg, wolny czy szybszy, krótszy
czy dłuższy, wpływa korzystnie na nasze
zdrowie i kondycję, w myśl zasady lepiej
biegać wolniej, niż nie biegać wcale.
W ramach propagowania biegania
odbył się 7 października 2018, już po raz
czwarty, na krakowskich Błoniach Bieg
o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem prorektora UJ
ds. Collegium Medicum. Na pięciokilometrowej trasie rywalizowało ponad
400 zawodników, w tym pracownicy i stu-

(Kamil Picur – 18:02) i najszybszej farmaceutki (Katarzyna Srebrzyńska – 22:18).
Szczegółowe wyniki biegu
znajdują się na stronie www.
pomiar-czasu.pl
Głównym partnerem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „I Ty Możesz Być Wielki”. Organizację wydarzenia
wsparły również: Okręgowa
Izba Aptekarska w Krakowie, Okręgowa Izba Lekarska
w Krakowie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, GENOM – Diagnostyka Medyczna, OLIMP Sport Nutrition, F1
Pharma oraz Parkrun Kraków.
Patronat medialny nad imprezą
objęły Radio Kraków i TVP
Kraków.

denci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na
specjalnie przygotowanej trasie na dystansach 50, 100, 200 i 400 metrów pobiegły
dzieci. Wszyscy mali uczestnicy otrzymali
medal, który może stanie się inspiracją
do uprawiania sportu, w tym biegania.
Dla dzieci zostały również przygotowane
gry i zabawy sportowe, zorganizowane
i prowadzone przez pracowników Studium
Wychowania Fizycznego UJ CM.
W kategorii generalnej open mężczyzn
na podium stanęli: Bartosz Zając (AZS
AWF Kraków) – z czasem 15:42, Maciej Lubieniecki (Lacho Team) – 15:44,
i Michał Bujała (Running Perfomance.
pl) – 16:05, w kategorii open kobiet:
Magdalena Nabielec (ITMBW) – 18:33,
Anna Francuz (ITMBW) – 19:21, i Joanna
Nabielec (ITMBW) – 19:31.
Wśród studentów klasyfikacja wyglądała
następująco – kobiety: Aleksandra Łapiak

Statuetki i puchary Biegu Piątek na Dobry Początek

Organizatorzy przedsięwzięcia mają
nadzieję, że impreza będzie inspiracją do
rozpoczęcia przygody z bieganiem. Dla
tych, którzy chcą zweryfikować swoje
możliwości biegowe na dystansie 5 kilometrów, polecają także: Parkrun Kraków
na krakowskich Błoniach – bieg w każdą
sobotę o godzinie 9 (szczegóły na stronie
Parkrun Kraków), oraz bieg na bulwarach wiślanych (start i meta przy moście
Dębnickim) I ty możesz biegać wieczorem – w każdy czwartek o godzinie 20
(szczegóły na stronie ITMBW Kraków).

Jacek Sapa

Wydział Farmaceutyczny UJ CM
*

Fot. Jerzy Sawicz

Bieg wzdłuż krakowskich Błoń

(AZS UJCM) – 20:25, Iga Jastrzębska
(AZS UJCM) – 20:44, i Anna Pawlik –
20:52, mężczyźni: Wojciech Barwa – 18:46,
Hubert Kessler – 19:02, i Maciej Goss –
19:16.
Równie pasjonująco wyglądała rywalizacja wśród pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kategorii mężczyźni miejsce pierwsze zajął Piotr Szumliński z czasem
17:14, miejsce drugie Roman Sosnowski –
18:38, i miejsce trzecie Aleksander Gałaś –
18:40. W kategorii kobiet: Elżbieta Brzeska
– 19:42, Anna Lizoń – 23:26, i Dagmara
Chylewska-Olech – 23:27.
Przyznano również statuetki dla najszybszego lekarza (Marcin Łata – 18:22)
i najszybszej lekarki (Paulina Frączek –
22:45) oraz dla najszybszego farmaceuty

D. Lee, A.G. Brellenthin, P.D. Thompson, X. Sui, I. Lee,
C.J. Lavie, Running as a Key Lifestyle Medicine for Longevity, „Progress in Cardiovascular Diseases” 2017, nr 60,
s. 45–55.
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NOCNE ODKRYWANIE
ŚWIATA NAUKI

wunasta odsłona Małopolskiej Nocy
Naukowców odbyła się 28 września
2018. W prezentacjach, wykładach, warsztatach, zabawach i konkursach, odbywających
się w ośmiu miastach regionu (Krakowie,
Tarnowie, Nowym Sączu, Chrzanowie,
Niepołomicach, Skawinie, Andrychowie,
Oświęcimiu), uczestniczyło ponad 73 tysiące
osób. Bogatą ofertę wydarzeń o charakterze popularnonaukowym, odkrywających
tajemnice nauki, przygotowało blisko 3500
studentów i badaczy z 55 instytucji w Małopolsce.
– Nauka to fascynująca przygoda! To
świat, który kryje w sobie wiele niesamowitych tajemnic. A Noc Naukowców to
niepowtarzalna szansa, aby te zagadki
rozwiązywać, zajrzeć w miejsca na co dzień
niedostępne i samemu poczuć się jak odkrywca. A że pasjonatów nauki w Małopolsce nie
brakuje, pokazuje ogromne zainteresowanie
tym wydarzeniem – podkreślał marszałek
województwa małopolskiego Jacek Krupa.
Spośród licznych partnerów przedsięwzięcia najwszechstronniejszy program
przygotowano na Uniwersytecie Jagiellońskim. W wydarzenie zaangażowało się
16 wydziałów i siedem jednostek pozawydziałowych. Blisko 400 osób przygotowało
około 600 atrakcji, zarówno w dziedzinie
humanistyki, jak i nauk ścisłych – od
historii alchemii, poprzez sekrety starych
woluminów, fenomen Wiedźmina, tajniki
kryminalistyki, symulację giełdy papierów
wartościowych czy prezentację laboratorium
Frankensteina, aż po tajemnice Wszechświata. Program był skierowany do różnych grup
wiekowych – dzieci, młodzieży i dorosłych.
Warto tu także podkreślić, że pasjonaci
nauki mieli okazję odwiedzić po raz pierwszy nowy budynek Wydziału Chemii na
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Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ, gdzie
można było zwiedzić nowoczesne laboratoria i zobaczyć, czym na co dzień zajmują się
uniwersyteccy chemicy, a także posłuchać
ciekawych wykładów o działaniu magnesów, produkcji chleba z powietrza oraz
świecie barw i kształtów. Zwiedzający mogli
się także dowiedzieć, między innymi, co wynika z obliczeń kwantowo-mechanicznych,

do czego służy transmisyjna mikroskopia
elektronowa i jakie zastosowanie w praktyce ma spektroskopia fotoelektronów. Dla
najmłodszych przygotowano widowiskowe
pokazy doświadczeń chemicznych. Kolejna
edycja Małopolskiej Nocy Naukowców już
za rok, tradycyjnie w ostatni piątek września.

Wr
Fot. Anna Wojnar

D

Najmłodsi zwiedzający w Instytucie Fizyki UJ

Prezentacja doświadczeń
w laboratorium
na Wydziale Chemii UJ

nadane od maja do sierpnia 2018 roku
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UJ

Doktoraty
Filip Duski
Stanisław Woda
Anna Popielarczyk-Drzał
Mateusz Baszczyk
Urszula Doniec
Janusz Nowak
Weronika Kudła
Joanna Jankowska
Wiktor Oziębała
Urszula Fronczek
Aneta Makowiec
Habilitacje
Adam Dyrda
Grzegorz Kuca
Marcin Menkes
Monika Niedźwiedź
Tytuły profesora
Adam Nita

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Doktoraty
Weronika Kałwak
Anna Prokop-Dorner
Gabriela Żuchowska-Zimnal
Monika Mazur-Bubak
Habilitacje
Dorota Gierszewski
Marcin Bukowski
Michał Kuniecki
Marek Binder
Izabela Szyroka

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Doktoraty
Adam Korczyński
Szymon Kalicki
Tobiasz Targosz
Mirosław Płoski
Marta Lisok
Krzysztof Jurecki
Štefan Valášek
Agata Dworzak
Habilitacje
Andrzej Marzec
Elżbieta Orman

Tytuły profesora
Magdalena Dziadek

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Doktoraty
Elena Kurant
Przemysław Biernat
Habilitacje
Michał Bzinkowski
Beata Żurek
Robert Kusek
Tytuł profesora
Piotr Tylus

Habilitacje
Irma Słomczyńska
Tytuły profesora
Artur Gruszczak

WYDZIAŁ POLONISTYKI

Doktoraty
Marta Bryś
Greta Lemanaitė-Deprati
Kinga Siewior
Magdalena Rusek-Karska
Karina Janik

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Doktoraty
Julia Sudyka
Ada Umińska
Magdalena Marzec
Monika Biernat
Łucja Rodzik-Czałka
Habilitacje
Tomasz Brzezicki
Valerij Slipko

WYDZIAŁ CHEMII

Doktoraty
Natalia Miliszkiewicz
Julia Nowak
Barbara Pucelik
Karolina Syrek
Habilitacje
Katarzyna Ostrowska
Janusz Dąbrowski
Tytuły profesora
Wiesław Roth
Grzegorz Sulka
Barbara Gil

WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI

Doktoraty
Justyna Kierat
Ewelina Klichowska
Michał Kobiałka

Habilitacje
Agnieszka Bednarska
Tytuły profesora
Józef Mitka

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Doktoraty
Anna Pietraszek
Aneta Kuźniarska
Grażyna Rzepka
Izabela Wąs
Aleksy Kornowski
Piotr Śmiałowski
Ewelina Twardoch-Raś
Bolesław Racięski

Tytuły profesora
Małgorzata Radkiewicz

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH

Doktoraty
Mateusz Burzyk
Anna Winkler

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII

Doktoraty
Karolina Wawro
Maciej Michalik
Paulina Kuczyńska
Paweł Hermanowicz
Paweł Jedynak
Aneta Buda

POSTSCRIPTUM

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

Marcin Zubek
Monika Różalska
Dariusz Stolicki
Monika Sawicka

Habilitacje
Wojciech Strzałka

WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII

Doktoraty
Aneta Pawłowska-Legwand
Ewelina Mocior
Habilitacje
Agnieszka Wypych
Grzegorz Micek
Tytuły profesora
Stanisław Leszczyński

WYDZIAŁ LEKARSKI

Doktoraty
Monika Grzebyk
Piotr Czunko
Michał Kłosiński
Grzegorz Hille
Mateusz Koziej
Artur Moskała
Iga Wierzbicka-Tutka
Bartosz Brzozowski
Beata Bobrowska
Katarzyna Mamica

Habilitacje
Marta Pokrywczyńska
Dariusz Plicner
Anna Polus
Anna Przeklasa-Muszyńska
Monika Majewska-Szczepanik
Tytuły profesora
Andrzej Cechnicki
Krzysztof Bartuś

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Doktoraty
Anna Gonciarz-Dytman
Anna Bilska-Wilkosz
Joanna Śniecikowska
Dawid Panek
Habilitacje
Magdalena Kotańska
Wirginia Krzyściak
Tytuły profesora
Jacek Sapa

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Doktoraty
Beata Jurkiewicz
Małgorzata Fraś
Magdalena Klimek
Katarzyna Talaga-Ćwiertnia
Habilitacje
Iwona Kowalska-Bobko
Paweł Kawalec
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PRACOWNICY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
UHONOROWANI Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ
15 października 2018, Auditorium Maximum

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

dr hab. Grażyna Chłoń-Rzepa
prof. Jan Chochorowski
prof. Stanisław Migórski
dr hab. Józef Maciuszek
prof. Jadwiga Nessler

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

dr Wanda Stępniak-Minczewa
dr hab. Anna Waszkielewicz

ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Bogusława Wanda Brajer
prof. Marek Cegła
Tadeusz Maria Gałuszka
Halina Gądek
Andrzej Heczko
Elżbieta Karaś
Danuta Kasperska
Beata Kierwiak
dr Paweł Kryczko
dr Halszka Kurleto
Krystyna Leśniak
prof. Wojciech Ligęza
Maria Ludyńska
Janina Lupa
Ewa Łanoszka
prof. Tadeusz Marek
dr Dorota Matuszyk
dr hab. Iwona Milewska
Teresa Morawska
prof. Ryszard Nycz
Mieczysława Perek
prof. Anna Pilch
dr Halina Podgórni
prof. Jolanta Pytko-Polończyk
Barbara Rudnicka
Ewa Rzeszot
Elżbieta Sibiga
dr hab. Elżbieta Solak
Marta Soswa
Halina Stachowska
dr hab. Barbara Suchoń-Chmiel
dr hab. Elżbieta Szczepańska
Marzenna Szwiec
Małgorzata Śróttek
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Ewa Tworek
dr Jacek Urbaniec
dr hab. Antoni Wontorczyk
Henryk Zdebski

SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

dr Anna Apola
Marta Arlukiewicz
dr Beata Bystrowska
dr Dorota Ciołczyk-Wierzbicka
dr hab. Marta Dąbrowska
dr Alicja Domagała
Małgorzata Galos-Frankowicz
dr Aleksandra Gilis-Januszewska
Agnieszka Golak
Magdalena Górny
dr hab. Artur Grabowski
prof. Adam Jelonek
dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka
dr Dagmara Kowalewska
Janusz Krzysztoń
dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
dr Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak
Małgorzata Kus
Agata Lorens
dr Grzegorz Margas
Barbara Mąka
dr Anna Mierzwa

Zofia Musiał
Joanna Opalińska-Piskorz
dr hab. Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
dr Barbara Ostrowska
prof. Andrzej Pilc
Beata Plewa
dr hab. Agnieszka Sieradzka-Mruk
Katarzyna Sokołowska
Edyta Stańczykiewicz
dr hab. Halina Ślesak
dr Małgorzata Trofimiuk-Müldner
dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer
Dariusz Wędzicha
dr hab. Katarzyna Wrońska
dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk

BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

dr hab. Małgorzata Abassy
dr Oksana Baraniwska
dr Krzysztof Bartosz
Monika Brzyska
Waldemar Bździuła
dr Tomasz Cieślak-Sokołowski
dr Marta Ciszek-Lenda
Aleksandra Cyran
dr Anna Dąbrowska
Paweł Dudzik

Anna Wojnar

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

prof. Magdalena Popiel
prof. Bogusław Kamys
dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska

Anna Wojnar

Andrzej Filip
dr Agnieszka Gaweł
Edyta Gądor
Marta Góralska
dr Katarzyna Jacher-Śliwczyńska
dr Emilia Januszek
dr Joanna Jaworek-Troć
prof. Anna Kabłak-Ziembicka
Marta Kasper
dr Ewa Kawalec-Kajstura
Anna Kliś-Kalinowska
dr Joanna Kołodziejczyk
Anna Kopeć
dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt
Anna Król
dr Agata Kwaśnicka-Janowicz
dr Jakub Lickiewicz
Paulina Liszkowicz
Renata Majewska
dr hab. Monika Majewska-Szczepanik
dr Małgorzata Mazur
dr Jakub Momro
Paweł Moń
dr Izabela Anna Mróz
Małgorzata Nanke
Tomasz Niziurski
dr Agnieszka Nobis
dr hab. Marcin Nobis
dr Tomasz Ocetkiewicz
Magdalena Orczykowska
dr Patrycja Pałka
dr Artur Pasternak
Agata Pazdur-Bąk
Urszula Pieczyrak-Brhel
dr hab. Bartosz Płachno
Bogusława Postół
dr Iwona Repka
Magdalena Rudnicka
dr Justyna Sienkiewicz
dr Agata Skop-Lewandowska
dr Elżbieta Sochacka-Tatara

Święto Edukacji Narodowej
na Uniwersytecie Jagiellońskim;
Auditorium Maximum,
15 października 2018

dr Małgorzata Sokalska
Beata Stach
Anna Stanowska
dr Urszula Stepaniak
dr Małgorzata Szafarz
Ewa Szajdek
dr Katarzyna Szczeklik
dr Joanna Szklarczyk
Aneta Szych
Małgorzata Trębusiewicz
dr Michał Węgrzyn
dr Marcin Wieczorek
dr Barbara Wiśniowska
Adrianna Witek
Elżbieta Wito
Małgorzata Wojciechowska
dr Katarzyna Wojnar-Gruszka
Iwona Wojtkiewicz
Tomasz Zacharski
dr Katarzyna Zawisza
dr Adina Zemanek
dr hab. Szymon Zubek
Przemysław Żurek

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

prof. Dariusz Adamek
dr hab. Krzysztof Bak
dr Konrad Banicki
dr Iwona Bodys-Cupak
dr hab. Joanna Bonior
dr hab. Marek Dębski
dr hab. Jarosław Fazan
prof. Wojciech Gawlik
prof. Józef Kąś
dr hab. Dorota Kozicka
dr hab. Józef Kuffel
dr hab. Józef Maciuszek
prof. Renata Madyda-Legutko
dr Barbara Maroszyńska-Jeżowska
dr hab. Marta Najda-Janoszka
dr Piotr Passowicz

dr hab. Elwira Przybylik-Mazurek
dr Agata Reczek
dr hab. Klaudia Socha
prof. Roman Srzednicki
dr hab. Piotr Sura
prof. Włodzimierz Szturc
dr Kinga Tucholska
dr Krystyna Twarduś
prof. Anna Wesołowska
dr hab. Krzysztof Zajas
prof. Wiesław Ziaja

NAGRODA PREZESA RADY MINISTRÓW

dr hab. Przemysław Bąbel
dr Natalia Chwaja
dr Michał Filipiak
dr Mateusz Hołda
prof. Maria Korytowska
prof. Wojciech Kucharz
dr hab. Dawid Pinkowicz

PIERWSZA NAGRODA
PREZESA RADY MINISTRÓW
ZA OSIĄGNIĘCIA
NAUKOWO-TECHNICZNE

prof. Tadeusz J. Popiela
prof. Agnieszka Słowik

NAGRODA PRO ARTE DOCENDI

prof. Andrzej Herdegen
dr hab. Tomasz Kaczmarzyk
dr hab. Kamilla Małek
dr Piotr Prokopowicz

NAGRODA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

dr Witold Zawadzki

NAGRODA IMIENIA HENRYKA JORDANA

Weronika Biela
Karolina Mrochem
Kinga Wilk

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
20 września

Rektor W. Nowak otworzył w Auditorium
Maximum UJ Krakowski Salon Maturzystów „Perspektywy 2018”.
Prorektor T. Grodzicki otworzył 42. Zjazd
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego.
Prorektor S. Kistryn i D. Malec uczestniczyli w otwarciu konferencji Zarządzanie
Uniwersytetem Przyszłości. Badania nad
konkurencyjnością, globalizacją i rozwojem, zorganizowanej przez Instytut Spraw
Publicznych na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej UJ.

20–22 września

Prorektor T. Grodzicki otworzył w Krakowie II Kongres Polskiego Towarzystwa
Studentów Farmacji i wygłosił wykład inauguracyjny Starzenie społeczeństwa jako
wyzwanie dla farmacji XXI wieku.

24 września

Rektor W. Nowak otworzył VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów zorganizowany przez
Katedrę Prawa Cywilnego UJ.
Prorektor A. Edigarian uczestniczył w Welcome Meeting – spotkaniu powitalnym
dla przyjeżdżających studentów programu
Erasmus+.

25 września

Prorektor Dorota Malec uczestniczyła
w posiedzeniu Coimbra Group Executive
Board.

28 września

Prorektor D. Malec uczestniczyła w zorganizowanym w Łodzi podpisaniu umowy
o współpracę z Instytutem Konfucjusza UJ
i Klasą Konfucjańską działającą przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2018/2019
krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

2 października

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w uroczystościach centralnych obchodów Światowego Dnia Serca w Krakowie.
Prorektor D. Malec wzięła udział w zorganizowanych w Warszawie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
obchodach inauguracji nowego roku
akademickiego.
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Prorektor A. Edigarian spotkał się z dr.
Tomem Ormondem, wiceprezydentem
ds. studenckich na amerykańskim Uniwersytecie North Georgia.
Prorektor J. Popiel uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2018/2019
Akademii Muzycznej.

4–5 października

Prorektor S. Kistryn jako delegat MNiSW,
reprezentował w Dublinie polskie
środowisko akademickie podczas międzynarodowej konferencji European
Conference on the Local Mission of
Higher Education.

W auli Collegium Novum odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
w Instytucie Orientalistyki UJ, z udziałem
ambasadora Zjednoczonych Emiratów
Arabskich Yousifa Eisy Al-Sabriego.

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył
w odbywającym się w Zakopanem VII
sympozjum Postępy leczenia bólu.

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Instytutu
Nauk Politycznych Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Prorektor A. Edigarian uczestniczył
w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Rolniczego.

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Monitorującego projektu
otwartego „Repozytorium UJ”.
Prorektor D. Malec uczestniczyła w inauguracji 94. roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Prorektor J. Popiel wygłosił wykład inauguracyjny na Wydziale Polonistyki UJ.

3 października

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył
w Zakopiańskich Warsztatach Kardiologicznych.
Prorektor D. Malec uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

3–5 października

30 września
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1 października

Rektor W. Nowak przewodniczył uroczystościom związanym z inauguracją 655.
roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele społeczności akademickiej UJ, władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści, przedstawiciele
korpusu dyplomatycznego, świata nauki
i kultury.

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w zorganizowanym w Katowicach posiedzeniu
Konferencji Rektorów Akademii Uczelni
Medycznych.

4 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Akademii
Górniczo-Hutniczej.

4–6 października

5 października

Prorektor J. Popiel uczestniczył w odbywającym się w Warszawie nadzwyczajnym posiedzeniu Uniwersyteckiej
Komisji Finansowej KRUP.

8 października

Prorektor S. Kistryn otworzył międzynarodową konferencję ISIC2018 The
Information Behaviour Conference.
Prorektor D. Malec wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Towarzystwo Doktorantów UJ dla doktorantów
pierwszego roku ABC Doktoranta.

11 października

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w uroczystej inauguracji programu International Security and Development.
Prorektor D. Malec uczestniczyła
w otwarciu XII Seminarium Katedry
Prawa Samorządu Terytorialnego UJ
Unitarny charakter państwa a samorząd
terytorialny.

12 października

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w uroczystości inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Pedagogicznym.

15 października

Rektor W. Nowak przewodniczył uroczystemu posiedzeniu Senatu UJ zwołanemu
z okazji obchodzonego 14 października
Święta Edukacji Narodowej, które upamiętnia rocznicę powstania pierwszego
ministerstwa oświaty w Polsce i w Europie
– Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli prorektorzy A. Edigarian,
S. Kistryn i J. Popiel.
Prorektor D. Malec uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

16 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w inauguracji roku akademickiego, połączonej z obchodami jubileuszu 200-lecia krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych.

17 października

Rektor W. Nowak otworzył w auli Collegium Novum międzynarodową konferencję
naukową Jan Paweł II, który zmienił oblicze
świata. 40 lat wyboru na Stolicę św. Piotra
kardynała Karola Wojtyły metropolity krakowskiego. W konferencji uczestniczyli
prorektorzy D. Malec, S. Kistryn i J. Popiel.
Prorektor D. Malec wzięła udział w obchodach jubileuszu 40-lecia działalności Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk i Sztuk działającego pod
patronatem UJ w Centrum Młodzieży im.
dr. Henryka Jordana.

18 października

Rektor W. Nowak, prorektorzy A. Edigarian,
D. Malec i J. Popiel uczestniczyli w spotkaniu z profesorami przechodzącymi na
emeryturę.
Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystości jubileuszowej zorganizowanej w Centrum Kongresowym ICE z okazji 430-lecia
powstania I Liceum Ogólnokształcącego im.
Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
Prorektor D. Malec wygłosiła wykład Wyzwania nowej ustawy o nauce i szkolnictwie
wyższym – perspektywa uczelni publicznej
w ramach planu szkoleń prowadzonych na
Uniwersytecie Jagiellońskim przez Fundację
„Instytut Artes Liberales”.

18–19 października

Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński podczas zorganizowanego w Wiedniu zebrania plenarnego
rektorów sieci uniwersyteckiej The Guild.

19 października

Prorektor D. Malec wzięła udział w uroczystości Wręczenie Nagród Miasta Krakowa
2018. Wyróżnienia otrzymali związani
z UJ profesorowie Agnieszka Słowik i Tadeusz Popiela oraz Stanisław Grodziski.

20–22 października

Rektor W. Nowak uczestniczył w odbywających się w Lublinie obchodach jubileuszowych 100-lecia istnienia Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego oraz przewodniczył posiedzeniu plenarnemu Konferencji
Rektorów Uniwersytetów Polskich.

20 października

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w koncercie symfonicznym Wolność i sztuka
z okazji jubileuszu 200-lecia ASP i 100-lecia odzyskania niepodległości. Podczas
koncertu w Centrum Kongresowym ICE
w Krakowie wystąpił Chór Akademicki UJ
Camerata Jagellonica.

22 października

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich, wygłaszając
referat Propozycje wzmocnienia elementów projakościowych w projekcie rozporządzenia MNiSW dotyczącym naliczania
subwencji dla uczelni akademickich.
Prorektorzy A. Edigarian i J. Popiel uczestniczyli w zorganizowanym w auli Collegium Novum UJ nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego,
zwołanym dla uczczenia 200. rocznicy
istnienia studiów slawistycznych na UJ.

23–26 października

Prorektor D. Malec wzięła udział w zorganizowanej przez Uniwersytet Karola w Pradze konferencji rektorów University and
the Republic: 100 years of Czechoslovakia/
Czech Republic – Legacy of Democracy,
Humanism and Responsibility.

INNE WYDARZENIA
23 sierpnia

Podczas XVI Międzynarodowego Kongresu
Slawistów w Belgradzie prof. Halina Kurek,
kierownik Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale Polonistyki UJ, po
raz trzeci została wybrana na przewodniczącą
Komisji Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

ZMARLI
Jerzy Mayer – emerytowany pracownik UJ CM
związany z Uczelnią od 1966 roku. Starszy
wykładowca w Katedrze i Klinice Dermatologii
UJ CM. Zmarł 18 września 2018.
Dr Przemysław Dec – adiunkt w Instytucie
Judaistyki UJ. Teolog i biblista, znawca literatury biblijnej i rękopisów z Pustyni Judzkiej,
języków semickich, a także literatury hebrajskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów
Żydowskich. Zmarł 19 września 2018.
Urszula Hryniewicz – emerytowany pracownik UJ CM. Z uczelnią związana od 1989 roku.
Długoletni pracownik sekretariatu Instytutu
Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej im.
Mikołaja Kopernika. Zmarła 20 września 2018.
Bronisław Kowalczyk – specjalista w zakresie
konserwacji zabytkowych zegarów i instrumentów naukowych. Długoletni pracownik Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyróżniony, wraz z Rodziną, tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Zmarł 11
października 2018.
Prof. Jerzy Aleksandrowicz – wieloletni pracownik Akademii Medycznej w Krakowie,
a następnie UJ CM. W latach 1998–2006
kierownik Zakładu Psychoterapii, a następnie,
od 2006 roku, kierownik Katedry Psychoterapii.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 17
października 2018.
Dr Zofia Dżedżyk – emerytowany kustosz
dyplomowany, pracownik bibliotek Wydziału Polonistyki UJ oraz Akademii Medycznej.
Zmarła 20 października 2018.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik Prasowy UJ.
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PÓŁKA NOWOSĆI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Alicja Kędziora
Ikonografia teatralna
„Tygodnika Ilustrowanego” (1859–1939)
tom 1
W roku 1991 prof. Zbigniew Raszewski pisał
o potrzebie podjęcia badań nad ikonografią teatralną i opracowania jej dokładnej dokumentacji. Studium Alicji Kędziory stanowi rzetelną
realizację tego postulatu, ale przekracza tradycyjnie pojmowane granice dokumentacji. Zjawisko ikonografii zostało rozpatrzone – zgodnie z dyrektywami historyków sztuki – z różnych punktów widzenia,
między innymi technologicznego, ekonomicznego, informacyjnego,
kulturowego, socjologicznego, artystycznego. Książka [...] stanowi
próbę przybliżenia historii teatru poprzez jego wizualność, cechę jemu
od zawsze immanentną, walor, który w drugiej połowie XIX w. zaczął
się rozprzestrzeniać na różne sfery życia, niejednokrotnie zacierając
ostro wcześniej wyznaczone granice. [...] To frapująca opowieść zarówno o historii czasopisma, które dotąd nie ma monografii, jak i o dziejach teatru. Opisując bowiem poszczególne gatunki ikonografii teatralnej, wskazując jej relacje z innym sztukami prezentowanymi na łamach
czasopisma, charakteryzując różne formy teatralne – autorka ukazuje z nowej perspektywy przemiany widowiska teatralnego w jednym
z najciekawszych okresów jego dziejów.
z recenzji Janusza Deglera
Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz
Mali ludzie w czasach wielkiej zmiany.
Twórczość filmowa Jia Zhangke
Książka jest próbą charakterystyki i opisania
twórczości Jia Zhangke w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących
w Chinach końca XX i początków XXI wieku. Jia Zhangke jest jednym z najważniejszych
współczesnych chińskich filmowców wywodzących się z tak zwanej Szóstej Generacji.
W ośmiu rozdziałach autorka analizuje jedenaście filmów reżysera (dokumentalnych i fabularnych), wpisując je
w kontekst szybko zmieniających się realiów Chin po czterech modernizacjach (program rozwoju czterech najważniejszych sektorów
gospodarki: rolnictwa, przemysłu, obrony narodowej oraz nauki i techniki, zainicjowany przez Denga Xiaopinga w 1978 roku) w Chińskiej
Republice Ludowej. Opisuje też, w jaki sposób twórczość filmowa Jia
Zhangke przedstawia najistotniejsze problemy społeczne i polityczne
w Państwie Środka.

Susanna Tamaro
Tygrysica i Akrobata
Mała Tygrysica nie jest podobna do innych
tygrysów zamieszkujących Tajgę. Nie potrafi
bezkrytycznie przyjąć praw rządzących światem zwierząt, zadaje pytania o sens życia,
wolność i przeznaczenie. Pragnie odnaleźć
własną drogę – niekoniecznie tą wyznaczoną
przez Matkę, naturę i tradycję. Do celu swoich poszukiwań zbliża się, gdy staje oko w oko
z człowiekiem – tą najbardziej niebezpieczną,

ale i fascynującą istotą.
Susanna Tamaro z lekkością i wielkim talentem literackim snuje na
poły filozoficzną bajkę, po którą mogą sięgnąć tak dzieci, jak i dorośli
czytelnicy. Przygody Tygrysicy i napotykanych przez nią bohaterów –
ludzkich i zwierzęcych – kryją w sobie opowieść o uniwersalnych wartościach: odwadze, wolności i poszukiwaniu własnego „ja”.
Delficki trójnóg. Sentencje delfickie
Opracowanie, przekład,
komentarz Krzysztof Bielawski

Sentencje ze świątyni delfickiej zawierają podwójny komunikat: z jednej strony, przypominają wchodzącym do świątyni, że odpowiedzi
Pytii zawsze mają w sobie tę mądrość, której
z pozoru zdają się pozbawione, a z drugiej –
wskazują, że z trudem wypracowana mądrość
mędrców dopiero w legitymizacji u delfickiego boga znajduje potwierdzenie swej wartości
i siły. Mędrzec i Pytia to dwie strony tego samego. To dwa sposoby manifestacji podstawowych ludzkich potrzeb, pragnień, pytań i obaw, skupionych na dramatycznym napięciu między niewiedzą a poznaniem,
wątpieniem w możliwości poznania a równoczesnym nieustannym
zabieganiem o zdobywanie wiedzy. Chcemy wiedzieć, co jest ważne
i dokąd zmierzamy, i pytamy albo mędrców, albo boga. Podpowiedź
delficka mówi, że najlepiej uciekać się do jednego i do drugiego równocześnie. Że między irracjonalnością boskich natchnień i oświeceń,
sięgających poza słowa, a racjonalizmem wyrażonym z siłą w lapidarnym słowie jest nie tylko wieczne napięcie, ale też wieczna równowaga
i pełna komplementarność. Na linii tego napięcia dokonuje się zwykle
to, co w życiu najważniejsze, także w codziennym i niedramatycznym
doświadczeniu.
Etnografie instytucji
dziedzictwa kulturowego
pod redakcją Łukasza Gawła, Moniki
Kostery
Autorki i autorzy niniejszej publikacji opowiadają o roli dziedzictwa kultury we współczesnych muzeach i instytucjach sztuki,
a także w organizacjach niekojarzących się
bezpośrednio z kulturą, ale w których odgrywa ona ważną rolę w określaniu tożsamości
i wyznaczaniu etosu. Większość autorek
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i autorów jest związana z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ jako pracowniczki i pracownicy, doktorantki i doktoranci,
studentki i studenci, ale do naszego wspólnego projektu dołączyli również badacze i badaczki z innych ośrodków, od Gdańska i Warszawy
po Wielką Brytanię. Redaktorzy są pracownikami UJ, zajmują się zarządzaniem w kulturze w teorii, a Łukasz Gaweł – także w praktyce.
W czasie wolnym są zaś pasjonatami kultury, dla których dzień bez
teatru lub muzeum jest dniem straconym.
Wszystkie badania prowadzono za pomocą metod etnograficznych.
Opisane przypadki zostały przedstawione w sposób jak najbardziej
autentyczny i zbliżony do praktyki, z jednoczesnym zachowaniem dystansu i zaangażowania, co sprawia, że są żywe i wciągające dla czytelnika, który może rozpatrywać różne warianty rozwiązań. Każdy rozdział zawiera opis przypadku oraz charakterystykę organizacji, ludzi,
zwyczajów i sposobu, w jaki dorobek kultury przejawia się w każdym
z opisywanych miejsc.
Izabela Stańczyk
Wsparcie organizacyjne menedżerów
Publikacja dotyczy strategicznego zarządzania
zasobami ludzkimi w organizacji, a w szczególności wzmacniania potencjału menedżerów.
Jest to problematyka istotna zarówno z punktu
widzenia teorii, jak i współczesnej praktyki
zarządzania. Wpisuje się ona także w główny
nurt debat toczonych we współczesnych naukach o zarządzaniu. W przeglądzie literatury
autorka wykazuje się wysokiej klasy umiejętnościami syntezy i teoretycznej refleksji. Przeglądowe tabele literaturowe ułatwiają zapoznanie się z badaną problematyką i wskazują na
istniejące w literaturze luki.
Dominika Latusek-Jurczak
Dorota Matuszko
Chmury i pogoda.
Nowa międzynarodowa
klasyfikacja chmur
Monografia jest uzupełnieniem wcześniejszych publikacji: Chmury – klasyfikacja,
rozpoznawanie, pogoda (2003) oraz Chmury i pogoda (2006, 2009). Niniejszą książkę
poprawiono i zaktualizowano, uwzględniając
nową międzynarodową klasyfikację chmur,
wprowadzoną przez Światową Organizację
Meteorologiczną w 2017 roku. Opisano nowy gatunek chmur – volutus
– oraz pięć nowych zjawisk szczególnych: asperitas, fluctus, cavum,
murus, cauda. Scharakteryzowano nowo wprowadzoną chmurę towarzyszącą flumen, a także przedstawiono chmury orograficzne i szczególne: flammagenitus, silvagenitus, cataractagenitus, homogenitus,
homomutatus. Dodano poglądowe schematy ułatwiające rozpoznawanie chmur w poszczególnych piętrach wysokościowych. Monografię
wzbogacono o kolejne rozdziały ilustrowane barwnymi fotografiami,
aby jeszcze lepiej służyła wszystkim osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy o pogodzie, której wizualnym, kompleksowym wskaźnikiem są właśnie chmury.

Stanisław Meyer
Historia Okinawy
Okinawa to najbardziej niejapoński region Japonii. Poszukiwacz „prawdziwej” Japonii nie zobaczy tu słynnej sakury, nie doświadczy japońskiej estetyki świątyń i ogrodów, nie odnajdzie
gejsz ani samurajów. Okinawa należy bowiem
do Japonii od stosunkowo niedawna. Kiedyś
istniało tu niepodległe państwo – Królestwo
Riukiu – którego historia toczyła się odrębną
drogą. Państwo to rozwinęło się dzięki handlowi
zamorskiemu. W czasach swojej świetności handlowało z Japonią, Koreą, Malakką, Syjamem, Jawą i przede wszystkim z Chinami, z którymi
łączyły je więzy polityczne. Historia Królestwa dobiegła końca w 1879
roku, kiedy Japonia dokonała jego aneksji i utworzyła w jego miejsce
prefekturę Okinawa. Przez kolejne lata Okinawa była traktowana jak półkolonia i zanim na dobre zdołała się zintegrować z Japonią, wiosną 1945
roku nadszedł kataklizm wojny. Koniec wojny przyniósł nową okupację
w stylu kolonialnym – tym razem amerykańską – która trwała aż do 1972
roku. Spuścizną tego okresu są amerykańskie bazy wojskowe zajmujące
jedną dziesiątą powierzchni prefektury, które stanowią źródło napięć politycznych pomiędzy Okinawą i Japonią.
Niniejsza książka jest pierwszym całościowym opracowaniem dziejów
Okinawy w języku polskim. Stanowi zarazem uzupełnienie historii Japonii, proponując spojrzenie na nią z perspektywy jej peryferiów geograficznych, społecznych i kulturowych.
Reminiscencje z podróży.
Berlin, Londyn, Nowy Jork i Paryż
w oczach japońskich pisarzy przełomu
XIX i XX wieku
Wybór tekstów, tłumaczenie
i komentarz Katarzyna Sonnenberg
Zbiór tekstów pióra trzech czołowych prozaików
japońskich okresów Meiji i Taishō: Moriego
Ōgaia, Natsumego Sōsekiego i Nagaia Kafū, został pomyślany jako kompendium umożliwiające
bezpośrednie wniknięcie w sferę ich zagranicznych kontaktów intelektualnych, doświadczeń i bezpośrednich obserwacji
Zachodu. Teksty te prezentują literackie reminiscencje z podróży pisane
z perspektywy przeszłych doświadczeń, przemyślanych i zreinterpretowanych już na gruncie japońskim w warunkach wyrazistego uświadomienia sobie nadal utrzymującego się wówczas dystansu i kontrastów między oboma światami. Jednakowoż były to już czasy, kiedy właśnie sama
praktyka pisarska wszystkich trzech twórców zdołała je znacznie do siebie przybliżyć. Wybrane do analizy fragmenty spuścizny literackiej kryją
w sobie zauważalne bogactwo spostrzeżeń, nie tylko literackich, ale także
społecznych, kulturowych i obyczajowych. Dowodzą niewątpliwej erudycji i entuzjazmu poznawczego autorów, którzy potrafili niezwykle głęboko
wniknąć w treść, język i styl literatury Zachodu.
z recenzji Romualda Huszczy
Aleksander Wat
Dziennik bez samogłosek
Transkrypcja i opracowanie na podstawie
zaszyfrowanego maszynopisu Michalina
Kmiecik
Michalina Kmiecik po wielu latach sięgnęła
do oryginalnego maszynopisu Dziennika bez
samogłosek Aleksandra Wata i na jego podstawie przygotowała zupełnie nową edycję.
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Dopiero teraz dziennik zyskał pełny kształt – tekst został przez autorkę
uzupełniony o transkrypcję licznych przypisów, które Wat pozostawił
na maszynopisie. To wyjątkowo skomplikowane przedsięwzięcie, zważywszy na bardzo trudny do odczytania charakter pisma poety. Kmiecik skrupulatnie odtwarza historię dziennika, zastanawia się nad sposobem jego zapisu, uważnie śledzi wszelkie zmiany, jakich dokonała
w nim żona pisarza.
Jakie jest znaczenie tej nowej edycji? Przede wszystkim po raz pierwszy czytelnicy i badacze twórczości Wata będą mogli zapoznać się
z oryginalną wersją tekstu. Poza tym jest to niezwykłe, powiedziałbym
nawet: eksperymentalne, przedsięwzięcie edytorskie.
Z recenzji Adama Dziadka
Anna Pilch
O literaturze, sztuce i dydaktyce.
Dialogi dawne i nowe
Zebrane artykuły łączy zasada komplementarności czytania tekstów kultury, jak również interpretacyjnego drążenia każdego z nich. Znalazły się tu części poświęcone retoryce obrazu
malarskiego i literackiego, filozofiom tekstów
kultury, sposobom budowania iluzji w dziełach
artystycznych, magiom: słów, detali, fraz poetyckich, form, linii i kolorów plastycznych.
Polonistyka w kontekście tradycji i nowoczesności, pytania o aksjologię, metodologia odbioru narracji zarówno w tekście literackim, jak
i malarskim czy wreszcie kwestia literatury „trudnej” w edukacyjnym
dyskursie – oto kolejne problemy, które przedstawiam.
W dawnych i nowych dialogach poszukuję odpowiedzi na zasadnicze
pytania: kim jest pisarz, artysta?, jaki jest świat?, czy i w jaki sposób
można odczytać zapieczętowane sensy, myśli oraz ulotne chwile wyobraźni dzieł kultury, sztuki, filozofii? Jak utrwalić „zobaczone” w poezji, a jak opowiedzieć historie „zapisane” w malarstwie.
Sztuka bliskiego budowania dialogu z dziełem literackim i plastycznym, a co za tym idzie – myślenie, czytanie, patrzenie, opowiadanie
obrazów, które prowadzi do zrozumienia i przeżycia, to główna idea,
na której zbudowana jest narracja tej książki.
Od autorki

Polska Akademia Nauk
Polska Akademia Umiejętności
Polski Słownik Biograficzny
Zeszyt 213 (t. 52/2)
Obejmuje hasła: Tansman Aleksander –
Tarło Stanisław
Zeszyt otwiera życiorys Aleksandra Tansmana
(1897–1986), światowej sławy kompozytora,
zamyka zaś rodzina Tarłów. Spośród tej rodziny zwracają uwagę: protoplasta rodu, starosta
pilzneński Jan Tarło (ok. 1480–1550), jego
brat, biskup przemyski Stanisław Tarło (ok.
1480–1544), biskup kujawski i poznański Jan
Paweł Tarło (1658–1732), wojewoda lubelski i sandomierski Jan Tarło (ok. 1684–1750), arcybiskup lwowski Paweł Tarło (ok. 1515–1565)
oraz Adam Tarło (1713–1744) – wojewoda lubelski, marszałek konfederacji dzikowskiej, poległy w pojedynku o cześć Anusi Lubomirskiej. Z innych postaci występują: konstruktor szybowców Czesław
Tański (1862–1942), jego syn – konstruktor silników samochodowych
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i lotniczych Tadeusz Tański (1892–1941), poseł i dyplomata Andrzej
Taranowski (ok. 1540–1610), przywódca powstania kozackiego Taras
Fedorowicz (zm. po 1635), działacz białoruski, represjonowany w II
RP i stracony w ZSRR Bronisław Tarszkiewicz (1892–1938) oraz Tadeusz Alf-Tarczyński (1889–1985), legionista I Brygady, po drugiej
wojnie światowej przebywający na emigracji, gdzie otrzymał awans
na generała brygady. W zeszycie są też obecni malarze: Aleksander
(ok. 1650–1720) i Leon (ok. 1650–1703) Tarasewiczowie oraz Wacław
Taranczewski (1903–1987), a także aktor Michał Tarasiewicz (1871–
1923) oraz socjolog i działacz opozycji demokratycznej Jacek Tarkowski (1938–1991).

Księgarnia Akademicka
Kamila Scholl-Mazurek
Między polityką integracyjną
a polityką polonijną.
Sytuacja najnowszych polskich
migrantów w Niemczech
w wybranych obszarach po 2011 roku
Dane Federalnego Urzędu Statystycznego podają, że w 2016 roku w Niemczech zamieszkiwało 1 868 000 osób mających polskie
korzenie. Aż 783 085 osób posiadało jedynie
polskie obywatelstwo. Mobilni Polacy, korzystający z europejskiej swobody przepływu osób i usług, poruszający się
w ramach polsko-niemieckiego systemu migracyjnego. System ten jest
sumą wypadkową polskiej polityki polonijnej i remigracyjnej, polityki
zagranicznej obu krajów, polityki integracyjnej Niemiec, polityki migracyjnej i integracyjnej UE oraz wielu uwarunkowań natury społecznej i ekonomicznej.
Agnieszka Małek
Polityka migracyjna Włoch
w latach 1861–2011
Książka jest pomyślana jako kompendium
wiedzy o polityce migracyjnej Włoch w określonym kontekście społeczno-politycznym.
Jej głównym celem jest próba syntetycznego przedstawienia procesu kształtowania się
polityki migracyjnej Włoch. [...] Jest to zarazem historia włoskich migracji w pigułce,
próba ukazania najważniejszych procesów
oraz przedstawienia głównych argumentów w toczonych na temat
migracji dyskusjach i sporach. Przyjęty zakres czasowy pozwala na
ukazanie procesu upolitycznienia kwestii migracyjnej i tworzenia regulacji prawnych zarówno w dobie masowej emigracji, jak i w okresie
ewolucji Włoch z państwa wysyłającego w państwo przyjmujące imigrantów. Szerokie potraktowanie polityki migracyjnej, łączące wyjazdy
i napływ cudzoziemców, umożliwia również dostrzeżenie podobieństw
w publicznych dyskusjach i uzasadnieniach przyjmowanych rozwiązań
normatywnych oraz pozwala zobaczyć, w jaki sposób władze postrzegają swoją rolę w zarządzaniu migracjami.

Roman Włodek
Jadwiga Andrzejewska na scenie i ekranie
Powstał wszechstronny portret aktorki,
uwzględniający nie tylko jej role teatralne
i filmowe, ale także występy kabaretowe,
współpracę z radiem, telewizją. Powstał także
ciekawy portret kobiety (wraz ze wszystkimi
jej słabościami), która zaznała niedostatku,
poznała smak ogromnej popularności, ale
największe role teatralne stworzyła u schyłku
życia, zupełnie zapomniana przez kino, które
ją wykreowało. [...] Praca jest świetnie napisana, perfekcyjnie opracowana od strony bibliograficznej, określiłabym ją mianem wręcz wzorcowej monografii aktorskiej. [...] Powstał więc ostatecznie pasjonujący
portret aktorki teatralnej, filmowej – portret człowieka o niebanalnym
i trudnym życiorysie.
Małgorzata Hendrykowska
Studia z międzyepoki.
Literatura wobec przemian
cywilizacyjnych i społecznych
lat 1764–1863
pod redakcją Edyty Gracz-Chmury,
Andrzeja Waśki
Zmiana kulturowa, za sprawą której utwory
literackie niegdyś będące w szerokim obiegu
i pisarze niegdyś wysoko cenieni przesuwają
się w strefę społecznej niepamięci, jest dla historyków literatury prawdziwym wyzwaniem.
Historia literatury musi, w miarę możliwości, powstrzymywać i ograniczać ten proces zapominania. Społeczne zadanie badacza jest więc
podobne do zadań stojących przed konserwatorem zabytków. Obaj
mają na celu utrwalenie wybranych obiektów dziedzictwa przeszłości
– przystosowanie tych obiektów do współczesnego kontekstu kulturowego oraz ich wtórną funkcjonalizację. Takie jest też zadanie naukowego edytorstwa literatury, które przypomina dzieła zapomniane –
w wydaniach zmodernizowanych, a zarazem przygotowanych z filologiczną pieczołowitością i opatrzonych wstępami przybliżającymi ich
znaczenie współczesnym czytelnikom.

znajdował się już w roku 1110 w bibliotece kapitulnej na Wawelu.
Terencjusza i Plauta „czytali” swoim słuchaczom profesorowie
Akademii Krakowskiej w XV wieku. Czytali – to znaczy: wykładali.
Przyjmujemy dzisiaj, że ów teatr szkolny wprowadzał nową
jakość wychowawczą: dostosowany do zasad psychologii rozwojowej, odwoływał się do marzeń i ambicji wieku dojrzewania.
A także przygotowywał młodzież do życia w społeczeństwie –
takim, jakim ono wówczas było. Społeczeństwo to kształtował,
ale z niego też wyrastał, tak jak i same szkoły – jego myślami
myślał, nawet jeśli ujmował to w nowy, humanistyczny sposób.
Nie ulega wątpliwości, że był teatr jedną z najbardziej spektakularnych form działalności jezuitów. [...]
Teatr, nawet ów teatr uczniowski, stawał się zatem kulturową
atrakcją. Jeśli zdobywał uznanie możnych protektorów, to dlatego,
że otwierał w nich i zarazem zaspokajał potrzebę piękna i duchowego przeżycia. Taka zresztą była reakcja otoczenia w całej
Europie: do wszystkich kolegiów płynęły prośby o przedstawienia
i o teksty sztuk. Na tak rozbudzone zapotrzebowanie zakon nie
mógł wręcz w pełni odpowiedzieć. A nawet z czasem zaczął zakazywać teatru – by nie przeszkadzał w nauce i nauczaniu. Jeśli zaś
był, mimo formalnych utrudnień, włączał do udziału wszystkich
uczniów i stawał się obowiązkowym czynnikiem kształtowania
osobowości oraz przygotowania do życia publicznego.
To kilka myśli przewodnich, zawartych w książce i rozwijanych na prawie 470 stronach tekstu, w sześciu częściach, 24
rozdziałach i różnego rodzaju aneksach źródłowych, prezentujących zwłaszcza sumariusze/programy teatralne, wraz z licznymi
zdjęciami ilustrują one różne aspekty i działalność tak złożonej
instytucji, jaką był teatr szkolny – wśród nowości już na okładce
pierwowzór latarni magicznej, jako przykład możliwości technicznych teatru szkolnego.

Collegium Columbinum
Jan Okoń
Wychowanie do społeczeństwa.
W teatrach szkolnych Jezuitów
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Wychowanie przez teatr – była to nowość, którą wprowadzili jezuici w swoim
systemie szkolnictwa. Nie oni wymyślili
teatr: przed nimi i równocześnie z nimi
działały w tym zakresie zwłaszcza gimnazja protestanckie, przygotowywano też
występy w Akademii Krakowskiej – jezuici w Polsce sięgnęli
jednak po ten sam rodzaj teatru co na Zachodzie, i wyszli z nim
na daleką nawet prowincję tam, gdzie nie było dotąd nie tylko
teatru, ale nawet szkół.
Była to u nas jezuicka nowość. Dramat, co prawda, nie był
wcześniej w Polsce nieznany. Kodeks z komediami Terencjusza
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KLUB CZYTELNIKA „ALMA MATER”
Szanowni Państwo!
Ukazujące się od 1996 roku czasopismo uniwersyteckie „Alma Mater” służy do
prezentacji życia wspólnoty akademickiej najstarszej polskiej uczelni. W ciągu
dwudziestu dwóch lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracowników
i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukcesywnie
zwiększała się częstotliwość ukazywania się pisma – kwartalnik stał się naj
pierw dwumiesięcznikiem, a następnie miesięcznikiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzymywaniem najnow
szych edycji uniwersyteckiego czasopisma proponujemy członkostwo w Klubie
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpłaci na konto Uniwersytetu Jagielloń
skiego dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej, staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą
gratisowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fun
dusze zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na
pokrycie kosztów druku i dystrybucji pisma.

Dokonując wpłaty na podane w stopce redakcyjnej konto, należy jednocześnie przesłać na adres redakcji wypełnioną deklarację:
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon – faks – email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Absolwent UJ: tak

nie

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

..........................................................................................
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2018 roku.
Proszę o za pi sa nie mnie do Klubu Czytelnika „Alma Mater” i regularne przesyłanie miesięcznika UJ.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na opublikowanie mojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania na liście członków Klubu w miesięczniku „Alma Mater”.
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Wnętrze Collegium Novum
Fot. Anna Wojnar

Witraż według projektu Stanisława Wyspiańskiego w budynku Instytutu Pedagogiki UJ przy ul. Batorego 12; ok. 1892
Fot. Anna Wojnar
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