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OD REDAKCJI
Serdecznie zapraszam do lektury najnowszego,
świąteczno-noworocznego, wydania miesięcznika
„Alma Mater”. Numer pełen jest różnorodnych,
skłaniających do refleksji tekstów. Relacjonują one bieżące wydarzenia na Uczelni
i w Krakowie. Ale nie tylko. Sporo artykułów
dotyczy tematyki historycznej i wspomnieniowej, między innymi obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Część materiałów poświęconych zostało
problematyce naukowej, wśród nich szczególną uwagę warto zwrócić na te dotyczące: skażenia populacji ludzkiej bisfenolem
A, nadciśnienia tętniczego w świetle nowych
zaleceń międzynarodowych towarzystw naukowych oraz unikatowych możliwości badawczych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.
Polecam także ciekawe teksty „do poczytania”. W nich, między innymi, o tym, jak
ważne jest, by robić rzeczy, które nie tylko są naszą
pasją, ale też mają znaczenie dla innych, mówi bohaterka kolejnego odcinka „Smaku życia” – prof.
Halina Grzymała-Moszczyńska. Pierwszy kierownik
Zakładu Promieniowania Synchrotronowego Instytutu Fizyki UJ prof. Krzysztof Królas przekonuje,
że fizyka jest wszędzie, prorektor UJ prof. Dorota
Malec przypomina historię Dębu Wolności, zasadzonego w 1919 roku przed Collegium Novum,
a w przededniu 220. rocznicy urodzin Adama
Mickiewicza, przypadającej dokładnie 24 grudnia
2018, o skarbach mickiewiczowskich opowiada
prof. Franciszek Ziejka.
Oddając w Państwa ręce to, pod wieloma względami wyjątkowe, wydanie pisma, w imieniu swoim
i redakcji życzę pięknych Świąt Bożego Narodzenia
i wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku 2019!
Rita Pagacz-Moczarska
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VISIT TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY
IN KRAKÓW BY THE COIMBRA GROUP
EXECUTIVE BOARD
O

Od lewej: prorektor UJ prof. Dorota Malec, przewodniczący
Rady Wykonawczej Grupy Coimbra prof. Ludovic Thilly,
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, wiceprzewodniczący Rady
Wykonawczej Grupy Coimbra prof. Jürgen Barkhoff

Od lewej: prorektorzy UJ prof. Stanisław Kistryn i prof. Dorota Malec, przewodniczący Rady Wykonawczej Grupy Coimbra prof. Ludovic Thilly, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, wiceprzewodniczący Rady
Wykonawczej Grupy Coimbra prof. Jürgen Barkhoff, członek zespołu ds. internacjonalizacji UJ prof. Piotr
Laidler, Aleksandra Romanowska

The Executive Board members met
with the local organising committee composed of Prof. Dorota Malec, Prof. Piotr
Laidler, Prof. Zdzislaw Mach and Dr. Natasza Styczyńska. The public conference
speakers and the agenda of the Annual
Conference meetings were discussed and
the Executive Board members visited the
excellent conference facilities provided by
the Jagiellonian University: Auditorium
Maximum and Collegium Paderevianum.
During the Annual Conference, visits to
the JU Campus and laboratories will be organised for the participants. The Executive
Board members were delighted to have
the opportunity to visit the JU Campus,
including the Faculty of Chemistry and
the impressive SOLARIS facility.
The rest of the two days were devoted
to the meeting of the Executive Board to
discuss current European policy developments: the 9th Framework Programme
for Research and Innovation, Horizon
Europe; the new European Commission
initiative on European Universities Allia-

nces; the Bologna Process; and several
other topics in addition to internal planning. Executive Board members also
finalised the programme of the Coimbra
Group High-Level Research Policy
Seminar for Rectors and Vice-Rectors,
which will take place on 6-7 December
2018 in Venice (www.coimbra-group.eu/
policy-seminars/).
The two-day visit at the Jagiellonian
University ended with a tour of the Museum in the Collegium Maius: the Executive
Board members were impressed by the
historically important artefacts presented
in the collection.
The Executive Board members wish
to thank Rector Nowak and all the colleagues from the Jagiellonian University
for the heart-warming hospitality during
the two days and look forward to the 2019
Annual Conference, which promises to
be memorable!

Prof. Dr. Ludovic Thilly

Chair of the Coimbra Group Executive Board
Fot. Anna Wojnar

n 19 and 20 November 2018, the
members of the Coimbra Group
Executive Board visited the Jagiellonian University in Kraków, one of the
39 members of our network of longestablished European multidisciplinary
universities of high international standard
(www.coimbra-group.eu).
The dense agenda of the two days
opened with the welcoming addresses by
the Rector of the Jagiellonian University,
Prof. Wojciech Nowak, and the Chair of
the Coimbra Group Executive Board,
Prof. Ludovic Thilly (Executive ViceRector of the University of Poitiers).
They stressed the importance of international cooperation in the continued efforts
to provide excellent higher education and
research, and as importantly, to promote the
model role that Universities play in society.
In difficult times when the European project
and identity are threatened, Coimbra Group
Universities in general and the Jagiellonian University in particular will strive to
engage with European citizens to promote
academic values in accordance with the
Magna Charta Universitatum: Humanism,
culture and knowledge, dialogue and critical
thinking, freedom and equality.
These values will also be the guiding
principles for the 2019 Coimbra Group
Annual Conference hosted by the Jagiellonian University in Kraków, from 5th to
7th of June 2019. The Annual Conference is
always a very important event in the life of
the Coimbra Group, and the 2019 meeting
promises to be another great occasion: in
addition to the traditional meetings of the
11 Working Groups (www.coimbra-group.
eu/our-working-groups/), the Rectors’
Advisory Group and the statutory General
Assembly, a public conference will be organised in the morning of 6th of June on the
topic “Women in the University – the past,
the present and the future”.

WIZYTA RADY WYKONAWCZEJ GRUPY COIMBRA
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
W

Fot. Anna Wojnar

dniach 19–20 listopada 2018 członkowie Rady Wykonawczej Grupy
Coimbra gościli na Uniwersytecie Jagiellońskim, który jest jednym z 39 członków
tej działającej od wielu lat europejskiej
sieci uniwersyteckiej, skupiającej uczelnie
o wysokich standardach nauczania i badań
naukowych (www.coimbra-group.eu).
Intensywne dwudniowe obrady rozpoczęły się od przemówień powitalnych
rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka
i przewodniczącego Rady Wykonawczej
Grupy Coimbra prof. Ludovica Thilly’ego,
prorektora Uniwersytetu w Poitiers we
Francji, którzy w swoich wystąpieniach
podkreślili znaczenie współpracy międzynarodowej w zapewnianiu najwyższego
poziomu dydaktycznego i badawczego
oraz propagowaniu roli, jaką powinny
pełnić uczelnie w przestrzeni publicznej.
W czasach, gdy zarówno konsolidacja
Europy, jak i jej tożsamość są zagrożone, uniwersytety członkowskie Grupy
Coimbra z Uniwersytetem Jagiellońskim
na czele będą przekonywać Europejczyków
do wagi wartości akademickich zawartych
w Magna Charta Universitatum: humanizmu, kultury i wiedzy, dialogu i krytycznego myślenia, wolności i równości.
Wartości te będą również motywem
przewodnim Dorocznej Konferencji Grupy
Coimbra, która odbędzie się w dniach 5–7
lipca 2019 na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wydarzenie to ma dla sieci wyjątkowe
znaczenie, a wszystko wskazuje na to, że
przyszłoroczna konferencja nie zawiedzie
oczekiwań: oprócz tradycyjnego spotkania
11 grup roboczych (www.coimbra-group.
eu/our-working-groups/), Rektorskiej

Grupy Doradczej oraz
Zgromadzenia Ogólnego, 6 lipca w godzinach
porannych zostanie zorganizowana ogólnodostępna konferencja zatytułowana Kobiety na
Uniwersytecie – przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość.
Członkowie Grupy
Doradczej spotkali się
z krakowskim komitetem organizacyjnym, Obrady przedstawicieli Rady Wykonawczej Grupy Coimbra i krakowskiego
w skład którego weszli komitetu organizacyjnego przyszłorocznej konferencji na UJ
prorektor UJ ds. rozwoju prof. Dorota Ma- związanych z polityką edukacyjną prowalec, członek zespołu ds. internacjonalizacji dzoną przez Unię Europejską: 9. Programu
prof. Piotr Laidler, dziekan Wydziału Stu- Ramowego Badań, Rozwoju Technolodiów Międzynarodowych i Politycznych gicznego i Innowacji, nowej inicjatywy
i wieloletni przedstawiciel UJ w Grupie Komisji Europejskiej European UniverCoimbra prof. Zdzisław Mach oraz koordy- sities Alliances, procesu bolońskiego, jak
natorka współpracy z siecią po stronie UJ dr również kilku innych tematów, w tym
Natasza Styczyńska. Uczestnicy spotkania wewnętrznych planów Grupy Coimbra.
przedyskutowali kwestie związane z wy- Zatwierdzono również ostateczną werstąpieniami oraz tematyką Zgromadzenia sję programu wydarzenia „High-Level
Ogólnego, a następnie odwiedzili lokali- Research Policy Seminar for Rectors and
zacje, w których zorganizowana zostanie Vice-Rectors”, które odbędzie się 6–7
przyszłoroczna konferencja: Auditorium grudnia 2018 w Wenecji (www.coimbraMaximum i Collegium Paderevianum, -group.eu/policy-seminars).
a także obiekty znajdujące się na Kampusie
Wizyta Rady Wykonawczej Grupy
600-lecia Odnowienia UJ, między innymi Coimbra zakończyła się odwiedzinami
Wydział Chemii i Narodowe Centrum w Muzeum UJ w Collegium Maius, podPromieniowania Synchrotronowego SO- czas których goście mogli zapoznać się
LARIS. Goście odwiedzający Uniwersytet z bezcennymi eksponatami o ogromnej
Jagielloński w czasie dorocznej konferencji wartości historycznej należącymi do jego
również będą mieli okazję przyjrzeć się tym kolekcji.
miejscom z bliska.
Członkowie Rady Wykonawczej GruPozostała część dwudniowych obrad py Coimbra dziękują rektorowi UJ prof.
przeznaczona była na omówienie spraw Wojciechowi Nowakowi oraz wszystkim
kolegom z Uniwersytetu Jagiellońskiego
za ciepłe przyjęcie i gościnę. Z niecierpliwością oczekują na nadchodzącą doroczną
konferencję, która z pewnością będzie
pamiętnym wydarzeniem.

Ludovic Thilly

przewodniczący Rady Wykonawczej
Grupy Coimbra
Tłumaczenie: Bartosz Zawiślak
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DOCZESNE SZCZĄTKI PROF. KAROLA OLSZEWSKIEGO
I ZIEMIA Z GROBU PROF. ZYGMUNTA WRÓBLEWSKIEGO
W PANTEONIE NARODOWYM
D

Anna Wojnar

Wikipedia

skupa Marka Jędraszewskiego,
okonania naukowe
uczestniczyli przedstawiciele
prof. Karola Olszewskiewładz Uniwersytetu Jagielgo uznawane są za kamienie
lońskiego, Polskiej Akademii
milowe w rozwoju chemii
Umiejętności, rektorzy krai fizyki. Wspólnie ze znakokowskich uczelni, wojewoda
mitym fizykiem, prof. Zygmałopolski Piotr Ćwik, repremuntem Wróblewskim, sławili
zentujący premiera rządu RP,
polską naukę, co przydało
przewodniczący Rady Funsplendoru zarówno Uniwerdacji Panteonu Narodowego
sytetowi Jagiellońskiemu,
prof. Franciszek Ziejka, przedjak i Krakowowi oraz Polsce
stawiciele władz miasta, Spo– akcentował rektor UJ prof.
łecznego Komitetu Odnowy
Wojciech Nowak 19 paździerZabytków Krakowa, korpusu
nika 2018 w kościele świętych
Prof. Karol Olszewski
Prof. Zygmunt Wróblewski
konsularnego w Krakowie,
Piotra i Pawła w Krakowie
reprezentanci świata nauki
podczas uroczystości złożenia w Panteonie Narodowym doczes- ważnym miejscem kultywowania polskiej i kultury, społeczność akademicka Kranych szczątków prof. Karola Olszew- tradycji narodowej. Jego misją jest upa- kowa oraz sponsorzy. Nie zabrakło także
skiego i ziemi z grobu prof. Zygmunta miętnianie wybitnych Polaków zasłu- licznej grupy nauczycieli i uczniów szkół
Wróblewskiego. Utworzony w 2012 roku żonych w szczególny sposób dla świata noszących imię Karola Olszewskiego
i Zygmunta Wróblewskiego, którzy na
w kryptach kościoła św.św. Piotra i Pawła nauki, kultury i sztuki.
w Krakowie Panteon – obok królewskiej
W wydarzeniu, które poprzedziła msza uroczystość przybyli nie tylko z Krakowa,
nekropolii na Wawelu i Krypty Zasłużo- święta koncelebrowana pod przewodnic- ale także innych miast i miejscowości,
nych na Skałce – jest kolejnym niezwykle twem metropolity krakowskiego arcybi- a poprzedniego dnia uczestniczyli również

Trumnę z doczesnymi szczątkami prof. Karola Olszewskiego i urnę z ziemią z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego wprowadził do kościoła pod wezwaniem
świętych Piotra i Pawła w Krakowie ksiądz infułat Bronisław Fidelus. Następnie odbyła się msza święta z udziałem przedstawicieli władz krakowskich uczelni,
miasta i regionu; 19 października 2018
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ówczesny metropolita krakowski kardynał
Stanisław Dziwisz, Fundacja stała się jedynym zarządcą krypt znajdujących się pod
prezbiterium kościoła. Uroczyste otwarcie
Panteonu Narodowego odbyło się 12 września 2012 dzięki ogromnemu wsparciu
krakowskich uczelni, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, władz
miasta Krakowa, a także dobroczyńców
i sponsorów. 17 września 2013 w jednej
z krypt Panteonu spoczęły prochy wybitnego dramatopisarza i prozaika Sławomira
Mrożka. W Panteonie Narodowym znajdują się także sarkofagi biskupa przemyskiego i krakowskiego Andrzeja Trzebickiego,
zmarłego w 1679 roku, oraz młodego
hrabicza Witolda Szeligi-Bielańskiego.
W podziemiach kościoła jest również
trumna z szatami jezuickiego kaznodziei
Uczestnicy uroczystości w kościele świętych Piotra i Pawła; 19 października 2018

Fot. Anna Wojnar

w sesji naukowej Uczeni czasów niewoli
zorganizowanej w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności.
Trumnę z doczesnymi szczątkami
prof. Karola Olszewskiego i urnę z ziemią
z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego
wprowadził do świątyni ksiądz infułat Bronisław Fidelus, w zastępstwie nieobecnego
proboszcza parafii.
– Ci dwaj wielcy uczeni Uniwersytetu
Jagiellońskiego, prof. Karol Olszewski
i prof. Zygmunt Wróblewski, rozsławili
Polskę w czasach, gdy nie było jej na
mapach Europy – mówił prof. Franciszek
Ziejka, otwierając uroczystość. Podzię-

kował wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania tego wyjątkowego
przedsięwzięcia. Słowa wdzięczności skierował także do darczyńców i sponsorów
Panteonu Narodowego. Przypomniał, że
gdy Krypta Zasłużonych na Skałce została
zapełniona, Fundacja Panteon Narodowy
w Krakowie, złożona z jedenastu uczelni
publicznych Krakowa z Uniwersytetem
Jagiellońskim na czele, z Arcybiskupstwa
Krakowskiego oraz Polskiej Akademii
Umiejętności, 15 września 2010 podpisała
z parafią Wszystkich Świętych w Krakowie umowę dzierżawy. Na mocy tej umowy, na podpisanie której zgodę wyraził

W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele społeczności akademickiej Krakowa
oraz wychowankowie szkół noszących imię profesorów

W swoim wystąpieniu rektor UJ prof. Wojciech Nowak
przedstawił sylwetki obu uczonych, szczególną uwagę
zwracając na ich dokonania dla rozwoju nauki i związki
z Uniwersytetem Jagiellońskim

Prof. Franciszek Ziejka wyraził wdzięczność dla sponsorów
i darczyńców Panteonu Narodowego, a także dla księdza
prałata Marka Głowni, prezesa Zarządu Fundacji Panteon
Narodowy oraz Magdaleny Ungeheuer-Fiałek
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Rita Pagacz-Moczarska

Po zakończeniu mszy świętej trumna z doczesnymi szczątkami prof. Karola Olszewskiego i urna z ziemią
z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego zostały przeniesione do krypt Panteonu Narodowego

10
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drogowskazami, w jaki sposób należy żyć,
a zarazem – w jaki sposób można i należy
służyć ojczyźnie.
Po zakończeniu mszy świętej do
wszystkich osób, licznie zgromadzonych w kościele świętych Piotra i Pawła,
zwrócił się rektor UJ prof. Wojciech
Nowak. – Przypadło nam dziś w udziale
uczestniczyć w niecodziennej ceremonii.
Zapalmy świece i pochylmy głowy w cichej zadumie – mówił. – Karol Olszewski
i Zygmunt Wróblewski – przecież już na
etapie edukacji w szkole podstawowej
każde dziecko poznaje te nazwiska. A cóż
mamy powiedzieć my, krakowianie, my,
członkowie Wspólnoty Akademickiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wreszcie
my – przedstawiciele świata nauki, którzy

Anna Wojnar

księdza Piotra Skargi, zmarłego w 1612
roku. Jego szczątki zostały przeniesione
do kaplicy św. Stanisława Kostki.
– Dziś zgromadziliśmy się w tej pięknej świątyni, aby oddać hołd polskim
uczonym, którzy w czasach narodowej
niewoli wysoko dzierżyli sztandar biało-czerwony, swoją pracą i wynalazkami
przekonując świat, że Polska nie umarła.
W tym szczególnym roku, w którym świętujemy 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości, złożenie doczesnych
szczątków prof. Karola Olszewskiego
i ziemi z grobu Zygmunta Wróblewskiego,
którzy w 1883 roku skroplili tzw. gazy
trwałe, w sarkofagach tego Panteonu
jest widomym sygnałem naszej pamięci
o tych wszystkich, którzy żyli w czasach
niewoli z wiarą w sercu w odrodzenie
Niepodległej – akcentował prof. Franciszek Ziejka. Dodał także, że we wzniesionym w podziemiach świątyni sarkofagu
prof. Zygmunta Wróblewskiego na razie
złożona została tylko ziemia z grobu, ale
za kilka miesięcy znajdą się także jego
doczesne szczątki – uzależnione to jest jedynie od decyzji sądu, który, jak wszystko
na to wskazuje, zapewne niedługo zgodzi
się na przekazanie zarządu nad grobem
Profesora w ręce rektora UJ.
– Wierzę głęboko, że w możliwie nieodległym czasie zakończymy prace w wirydarzu kościoła, co ostatecznie zamknie
długi okres prac restauracyjnych przy
Panteonie. Bo wszak wszyscy pragniemy,
aby dla naszych współczesnych, głównie dla młodzieży, ale przede wszystkim
dla przyszłych pokoleń Polaków groby
wielkich artystów i uczonych stały się

jesteśmy bezpośrednio spadkobiercami
wcielonych w życie wizjonerskich idei
tych Uczonych? Otóż my wszyscy głośno,
unisono, mówimy: jesteśmy tu dzisiaj, aby
oddać im hołd.
W swoim wystąpieniu rektor przedstawił sylwetki obu uczonych, szczególną
uwagę zwracając na ich dokonania dla
rozwoju nauki i związki z Uniwersytetem
Jagiellońskim. Obaj należą do najwybitniejszych pracowników najstarszej
polskiej uczelni.
Karol Olszewski na Uniwersytecie
Jagiellońskim kierował Katedrą Chemii
Ogólnej, a później Katedrą Chemii Nieorganicznej. Był wielkim samotnikiem
i nie przepadał za pracą naukową w zespole. Nie stworzył więc, niestety, własnej
szkoły ani też nie pozostawił uczniów.
Badania i eksperymenty naukowe, które
przeprowadził wspólnie z Zygmuntem
Wróblewskim, były wyjątkiem. Niemal
cały czas spędzał w swojej pracowni
w Instytucie Chemii, mieszkał w połączonym z nią służbowym mieszkaniu.
Zmarł w 1915 roku w swoim laboratorium.
Pochowano go na cmentarzu Rakowickim.
– To właśnie dzięki niemu Kraków
dał się poznać jako ośrodek naukowy,
w którym istniała możliwość osiągania
najniższej w świecie temperatury – minus
225 stopni Celsjusza. Uważany był powszechnie w naukowym świecie fin de
siècle’u za najwyższy autorytet w dziedzinie badań w niskich temperaturach.
Został przedstawiony do Nagrody Nobla
w dziedzinie fizyki, co już samo w sobie
było olbrzymim wyróżnieniem. [...] Skro-

Moment złożenia trumny w sarkofagu w krypcie kościoła świętych Piotra i Pawła

plił i zestalił argon, podał też temperaturę
i ciśnienie niezbędne do skroplenia wodoru, skroplił ponadto ozon, siarkowodór,
selenowodór, etan, propan, fluorowodór
– przypomniał rektor Wojciech Nowak.
Warto też dodać, że Karol Olszewski,
zaledwie rok po udanej próbie Wilhelma
Roentgena, był również współwykonawcą pierwszego na ziemiach polskich
zdjęcia rentgenowskiego. Ciekawostką jest, że interesował się fotografią i
ogrodnictwem, a zwłaszcza uprawą chryzantem.
Młody Zygmunt Wróblewski za udział
w powstaniu styczniowym kilka lat przebywał na zesłaniu na Syberii. Po powrocie
zafascynował się fizyką, której tajniki
zgłębiał, między innymi, w Berlinie, Monachium, Zurychu, Strasburgu, Londynie
i Paryżu. Za miłość do nauki zapłacił
najwyższą cenę. Zmarł tragicznie w 1888

roku, w wieku 43 lat, na skutek rozległych
oparzeń. Pracując wieczorem w uniwersyteckim laboratorium, mieszczącym się
w ówczesnym Collegium Physicum przy
ul. św. Anny 6, przypadkowo rozlał na
swoje ubranie zawartość lampy naftowej.
Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.
Spektakularnym sukcesem obu uczonych było to, że 5 kwietnia 1883 jako
pierwsi na świecie dokonali skroplenia
tlenu, a tydzień później, 13 kwietnia, skroplili również ciekły azot. Na swym koncie
mają też doprowadzenie do stanu płynnego
tlenku węgla oraz metanu. Rezultaty ich
dokonań wykorzystywane są na szeroką
skalę w medycynie i przemyśle do dziś.
Ciekły tlen stosowany jest, między innymi,
w przemyśle petrochemicznym oraz jako
utleniacz paliwa w silnikach rakietowych.
Ciekły azot jest powszechnie stosowany

w kriochirurgii oraz w przemyśle spożywczym, ochładzane są nim również komory
do krioterapii.
– Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski stanowili duet nieprzeciętny. Służyli
jednej koncepcji – rozwojowi nauki. Profesorowie Almae Matris Cracoviensis, kierujący katedrami chemii i fizyki, rozsławili
naukę polską w świecie – mówił rektor UJ
prof. Wojciech Nowak. – Ci wielcy uczeni,
wychowankowie i badacze Uniwersytetu
Jagiellońskiego pozostawili pamięć o sobie i swoich dokonaniach, oddali nam swe
dziedzictwo oraz wyposażyli w poczucie
dumy z ich osiągnięć i wiarę w potęgę ludzkiego umysłu. Obu dotyczy motto wyryte na
nagrobku prof. Zygmunta Wróblewskiego:
„Cierpiał za Ojczyznę, zginął dla Nauki”.
Cześć Ich pamięci!

Rita Pagacz-Moczarska

UCZENI CZASÓW NIEWOLI

Anna Wojnar

W przeddzień uroczystości złożenia prochów prof. Karola Olszewskiego i ziemi z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego
w Panteonie Narodowym w kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie odbyła się konferencja Uczeni czasów niewoli.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Fundację Panteon Narodowy, Uniwersytet Jagielloński oraz PAU nie tylko
dla upamiętnienia dokonań obu tych genialnych uczonych, ale także dla przypomnienia ogromnej liczby wybitnych naukowców budujących w XIX wieku prestiż polskiej nauki.

Licznie zgromadzonych gości powitali prof. Jerzy Jurkiewicz oraz rektor UJ
prof. Wojciech Nowak, obok prowadząca obrady prof. Ewa Brocławik

Uczestnicy konferencji; Duża Aula PAU,
18 października 2018

– W 2018 roku odbywa się wiele uroczystości organizowanych z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziś w tej sali przypominamy postacie naszych wielkich poprzedników, którzy w bardzo trudnym okresie, kiedy nie
istniało nasze państwo, odnosili wielkie sukcesy naukowe, a jednocześnie nigdy nie zapomnieli o Polsce – mówił rektor UJ
prof. Wojciech Nowak otwierając konferencję w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej.
– O niepodległość walczono nie tylko poprzez czyn zbrojny – akcentował podczas swojego wykładu prof. Franciszek Ziejka, przypominając rzesze polskich uczonych, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w historii nauki jako wielcy badacze
i odkrywcy. Wśród nich byli, między innymi, konstruktor gazomierza i semaforów kolejowych Jan Józef Baranowski, konstruktor mostów Stanisław Kierbedź, budowniczy transandyjskiej linii kolejowej Ernest Malinowski, konstruktor łodzi podwodnych i aeroplanów Stefan Drzewiecki, wynalazca kamizelki kuloodpornej Kazimierz Żegleń czy genialny matematyk
Bruno Abakanowicz. Dziewięciu kolejnych prelegentów przypomniało dokonania naukowe Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego, a także zasługi innych znakomitych uczonych: Mariana Smoluchowskiego, Ludwika Rydygiera, Erazma
Jerzmanowskiego, Ignacego Łukasiewicza i Marii Skłodowskiej-Curie. Ogromny wkład w organizację sesji miały Magdalena
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Ungeheuer-Fiałek, członek Zarządu Fundacji Panteon Narodowy oraz prof. Ewa Brocławik
z Wydziału Chemii UJ.
RPM

Adam Koprowski

AKADEMICKI DZIEŃ PAMIĘCI

Anna Wojnar

6 listopada 2018 minęła 79. rocznica przeprowadzenia przez hitlerowskiego okupanta podstępnej akcji, w wyniku której 183 krakowskich profesorów i nauczycieli
akademickich, w tym 155 pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, zostało aresztowanych, a następnie wywiezionych do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen
i Dachau, gdzie kilkunastu z nich straciło życie. W tym też dniu uczelnie skupione w
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa obchodzą uroczyście Akademicki Dzień
Pamięci, podczas którego upamiętniają tragiczne wydarzenia z 1939 roku, ale także
składają hołd pamięci wszystkim tym, którzy w przeszłości tworzyli wspólnotę uczelni –
profesorom, pracownikom, absolwentom i studentom

ALMA MATER nr 204–205

Wiązanki złożono także na odnowionym w 2018 roku nagrobku prof. Adama
Miodońskiego – filologa klasycznego, latynisty i badacza humanizmu polskiego

Delegacja UJ, której przewodził rektor prof. Wojciech Nowak, zatrzymała
się przy grobie prof. Franciszka Waltera – rektora UJ w latach 1946–1948,
aresztowanego podczas Sonderaktion Krakau, więźnia obozu Sachsenhausen,
dermatologa i wenerologa

Jerzy Sawicz
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Anna Wojnar

Tradycją jest, że 6 listopada na krakowskich cmentarzach składane są wieńce
na mogiłach profesorów i naukowców, którzy swoim życiem i pracą zasłużyli się
dla rozwoju naszej Uczelni. Na zdjęciu przedstawiciele wspólnoty akademickiej
na cmentarzu Rakowickim

Kwiaty złożono też na mogiłach na cmentarzu Salwatorskim, między innymi,
prof. Zbigniewa Gostyńskiego

Jerzy Sawicz

Adam Koprowski

Wieniec składany jest również pod tablicą upamiętniającą uwięzienie aresztowanych profesorów w budynkach obecnych koszarów 16. Batalionu Powietrznodesantowego przy ul. Wrocławskiej 82

Anna Wojnar

Delegacja UJ pod przewodnictwem prorektora UJ prof. Jacka Popiela
przy grobie Zofii Rostworowskiej na cmentarzu Salwatorskim

Anna Wojnar

Główne uroczystości związane z obchodami 79. rocznicy Sonderaktion Krakau odbyły się w auli Collegium Novum UJ. Zebranych, w tym rodziny
aresztowanych profesorów, byłych studentów tajnego nauczania, rektorów krakowskich uczelni, korpus dyplomatyczny, powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Po wystąpieniu prof. Jana Wiktora Tkaczyńskiego, przewodniczący Samorządu Studentów UJ Jakub Bakonyi odczytał Apel Pamięci

… pod tablicą upamiętniającą profesorów lwowskich zamordowanych
przez żołnierzy okupacyjnej armii niemieckiej w lipcu 1941...

Anna Wojnar

Obchody Akademickiego Dnia Pamięci zakończyło złożenie kwiatów
pod tablicami pamiątkowymi w Collegium Novum: tablicą upamiętniającą
ofiary Sonderaktion Krakau...

... pod tablicą ku czci ofiar Katynia...
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... w sali nr 56, gdzie w 1939 roku zostali aresztowani profesorowie

Anna Wojnar

NIE WOLNO NAM ZERWAĆ PRZYMIERZA POKOLEŃ
Rozważania na marginesie wiersza Zbigniewa Herberta Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito

W

ięc, jak to będzie, gdy się kiedyś
spotkamy po tamtej stronie. Stronie, którą teolodzy nazywają życiem
pozagrobowym, a którą my, mniej uczeni
w Piśmie, próbujemy ukryć pod budzącym
niewątpliwie mniej trwogi określeniem,
jakim jest nazwanie jej drugim życiem.
Więc jak to zatem będzie, gdy się tam,
w miejscu, które przeczuwamy, ale którego istnienia nie potrafimy ani dowieść,
ani mu zaprzeczyć, kiedyś wszyscy razem
spotkamy. I ci, którzy się serdecznie lubili,
i ci, którzy się szczerze nienawidzili. Ci,
którzy strawili czas na kreowanie urojonych sukcesów własnych. I ci, którzy
go poświęcili na popychanie do przodu
spraw publicznych. Wreszcie ci, którzy
oddawali się z pasją gnębieniu innych,
i ci, którzy całymi laty znosili obmowę,
szykany i złośliwości. Więc jak to wobec
tego będzie, gdy się tam – znowu – spotkamy jako czysta pneuma naprzeciwko
czystej pneumy, uwolnieni tym razem od
tytułów, stanowisk i obrzędowych szat. Co
sobie wówczas powiemy? W jaki sposób
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spróbujemy osłonić swoje ziemskie postępowanie, skoro przed spojrzeniem przez
pozadoczesne okulary nic się przecież
nie ukryje?
Ale dajmy sobie chwilę wytchnienia od
tych retorycznych, a metafizycznych pytań
i zamiast udzielić na nie tutaj bezzwłocznej odpowiedzi, skupmy naszą uwagę na
faktach. Podobno tylko one cenione są, jak
mówi Poeta, na obcych rynkach. Na każdą
penicylinę nauka daje nam w prezencie
jedną gilotynę. Na każdego bowiem Pasteura, Marię Curie czy Marconiego podrzuca nam jednego Mengelego. Albo co
najmniej Oppenheimera, w ostateczności
Tellera. Przegląd starszej historii w zakresie głoszenia, a praktykowania cnót
wszelakich też nie budzi większej nadziei.
Znajdujemy w niej bowiem przykłady
takich postaci jak Seneka, który zalecał
bliźnim ubóstwo, lecz sam żył w zbytku,
a namawiając do uczciwości, gromadził
majątek, kupując za bezcen dobra obywateli proskrybowanych przez cesarza Nerona. Takich jak Rousseau, który zachęca

do wychowywania własnych dzieci, ale
swoich pięcioro oddaje na wychowanie
do sierocińca. Takich wreszcie jak Tołstoj,
który opiewa radości małżeństwa, lecz
zdradza żonę z bezbronnymi wieśniaczkami. Bądź takich jak Marks, który rozwodzi
się nad nikczemnością kapitalizmu, lecz
sam żeni się z bogatą baronówną, przyjaźni
z fabrykantem i wpada w wściekłość, gdy
jego córka chce poślubić niezamożnego
urzędnika. Zaiste obraz to przygnębiający. By nie przeczerniać go już nadto,
dodajmy dla równowagi, że gdyby zaufać
najbardziej mierzalnej z nauk, czyli statystyce, to należałoby przyjąć, że piosenka
Eda Sheerana Perfect z 1 383 131 845
wyświetleń w przeciwieństwie do zaledwie 140 774 960 wyświetleń Requiem
Mozarta jest dziełem ponadczasowym.
Tymczasem, wszyscy wiemy to doskonale,
o wspomnianej piosence nikt za kilka lat
nie będzie pamiętał, Mozart pozostanie natomiast z nami do dnia Sądu Ostatecznego.
A może nawet, jeśli wolno sobie pozwolić
na tak śmiałe przypuszczenie teologiczne,

Profesor Jan Wiktor Tkaczyński podczas wystąpienia w auli Collegium Novum; 6 listopada 2018

z rachunkiem i żądaniem zwrotu wydatkowanych na ten cel pieniędzy. Chociaż
w przekazie historycznym nie znajdujemy informacji, czy prof. Makarewicz je
otrzymał, to musimy z ukłonem należnym
ludziom odważnym przyznać, że dzięki takim właśnie profesorom nasz Uniwersytet
słusznie może uchodzić za jedyną w swoim rodzaju fortecę wartości kruchych, wartości często niedocenianych i pomijanych,
takich – jednym słowem – które nie umieją
się bronić same. Tymczasem ich obrona
jest naszym przekazywanym z pokolenia
na pokolenie nieprzemijającym zadaniem.
Czyż nie powtarzamy bowiem chętnie, że
każdy uniwersytet jest międzypokoleniową wspólnotą? Unią tych, którzy odeszli,
z tymi, którzy przyjdą po nas?
Więc co sobie zatem powiemy, gdy się
znów kiedyś po tamtej stronie spotkamy?
Jak wytłumaczymy sobie wówczas chłód
serca za życia, a prędkie zapomnienie
po śmierci? Czym usprawiedliwimy, że
nasze przybierane tak chętnie w girlandy
cnót wszelkich stalowe pancerze okazały

Fot. Anna Wojnar

dłużej. Bez wątpienia bowiem występowanie piękna najlepiej dowodzi istnienia
nieskończonej Vis Maior, ponieważ natura
dla swego trwania nie potrzebuje go przecież wcale.
W wierszu Zbigniewa Herberta Przeczucia eschatologiczne Pana Cogito
znajdziemy słowa: Tyle cudów/ w życiu
Pana Cogito/ kaprysów fortuny/ olśnień
i upadków, które każdy z nas może odnieść
do siebie. Znamy przecież doskonale ów
stan unoszenia się na skrzydłach twórczych
oczekiwań, pokusy dotknięcia absolutu czy
próby wyważenia zamkniętych dotąd dla innych badaczy naukowych drzwi. Ale znamy
też równie dobrze ów stan niemocy i dręczenia się wątpliwościami bądź pytaniami,
których ciężar zmógł pokolenia uczonych.
Jeśli jednak pamiętamy, że żaden geniusz
nie dotyka skrzydłami chmur bez ustanku,
że czasami lata też niżej, to zrozumiemy
też lepiej, dlaczego uniwersytet nie może
być miejscem, w którym dałoby się bez
utraty jego charakteru republiki uczonych
podmienić ponadczasowy uniwersalizm na
fabryczną unifikację. Na takiej, przyciasnej
dla naszych myśli i działań, grządce zwiędną bowiem największe nawet talenty nauki.
Tylko jako zbiorowość wolnych duchem
ludzi możemy przetrwać najcięższe nawet
terminy i dać – gdy zajdzie tego potrzeba –
świadectwo naszej cywilnej odwagi. Tego
uczą nas mężne życiorysy zmarłych poprzedników.
Przywołajmy tu dla przykładu choćby
ten jeden jak prof. Juliusza Makarewicza,
autora przedwojennego kodeksu karnego,
uchodzącego do dzisiaj za jedną z najwybitniejszych kodyfikacji w historii prawa.
Po uwolnieniu z obozu zażądał on zwrotu
polskiej maszyny do pisania, którą zabrano
mu po rewizji. Dopiero po wielokrotnych
interwencjach zwrócono mu ją, ale z rosyjskimi czcionkami. Wobec tego oddał
ją do przerobienia na czcionki polskie,
a następnie udał się do komendy NKWD

się zbrojami z gliny? Przecież to zupełnie
nieprawdopodobne – wolno tutaj założyć –
abyśmy chcieli wypłacać się naszym
poprzednikom drobną monetą kurtuazyjnych sformułowań okolicznościowych.
Tak, jakby kierowało nami pragnienie
wmówienia sobie, że otrzymaliśmy jako
wyprawkę na przyszłą drogę coś więcej,
aniżeli tylko wiórek, strużynę wieczności
i zapomnieli zarazem, iż wszelka sława
tego świata jest ulotna jak dym. Zupełnie
tak, jakbyśmy zbiorowo ulegli hipnozie, że
tłum ludzi może stanowić armię, a sterta
cegieł – dom. Nie, nie wolno nam zerwać
przymierza pokoleń i porzucić naszych
zmarłych Koleżanek i Kolegów. Są wśród
nich bowiem ludzie drogowskazy i ludzie
znicze. To prawda, że ci pierwsi nie zawsze
pożądanym cieszyli się wpływem, ci drudzy natomiast nie zawsze bywali nieomylni.
Ale stając twarzą w twarz z nimi wszystkimi,
będziemy mogli z czystym sumieniem, tą
katapultą do wieczności, powiedzieć, że wykazaliśmy się niezbędną w takim przypadku
wiarą w ponadczasowe wartości. Wiarą, że
wszystko to, co nas buduje – co prawda,
przeminie, ale przecież nie odejdzie. Jeśli bowiem tej wiary nie zdołamy podtrzymać, zachować i przekazać dalej naszym następcom,
to któregoś dnia wspólnie głoszone wartości
ulecą w niebo razem z naszymi mistrzami
i zostaniemy tutaj sami. Tylko co sobie
wtedy powiemy, gdy się kiedyś – znowu –
po tamtej stronie spotkamy?

Jan Wiktor Tkaczyński

Tekst wygłoszony
podczas Akademickiego Dnia Pamięci
6 listopada 2018

Przy grobie prof. Adama Miodońskiego;
przemawia przewodniczący Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ
prof. Jan Wiktor Tkaczyński; 6 listopada 2018
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ie trzeba nikomu wyjaśniać, że rozłożysty, rosnący nieopodal budynku
Collegium Novum dąb, zwany Dębem Wolności, jest symbolem tradycji akademickiej
i pamięci o poprzednich pokoleniach,
uczonych i studentach, którzy oddali życie
w walkach o ojczyznę na wielu frontach
wojennych i miejscach męczeństwa polskiej inteligencji. Pochylamy się przed nim
zawsze 1 października, podczas pochodu
inaugurującego nowy rok akademicki,
i 6 listopada, w rocznicę Sonderaktion Krakau. Poprzez dziejowe wydarzenia, dzięki
staraniom władz Uniwersytetu i wielu osób
Dąb Wolności jest wyjątkowym symbolem
wierności wartościom niepodległościowym, naukowym i jednocześnie symbolem
hołdu dla uczonych i ich uczniów, którzy
oddali życie za niepodległą Polskę. To
piękne drzewo jest także symbolem wolności i radości z odzyskania niepodległości
po długim, 123-letnim okresie zaborów.
Drzewo to zasadzone zostało przed głównym gmachem Uniwersytetu 3 maja 1919,
niemal sto lat temu, dla uczczenia rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku,
obchodzonej wówczas po raz pierwszy
w wolnym państwie.
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Historię Dębu Wolności warto przypomnieć w roku 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. W 1918
roku Uniwersytet Jagielloński wchodził
w nowy okres swojego istnienia z odmienionym obliczem: wśród studentów
coraz liczniejszą grupę stanowiły kobiety,
których nie było jedynie na Wydziale
Teologii oraz – do roku akademickiego
1919/1920 – na Wydziale Prawa. Pierwsza
uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się z pewnym opóźnieniem,
15 października 1918 1. Jednak pełną
radość z wydarzeń dziejowych Senat UJ
mógł wyrazić dopiero 31 października
1918, gdy na nadzwyczajnym posiedzeniu
podjęto uchwałę uznającą za prawowity
rząd w Warszawie2.
Radość i dumę ze świeżo odzyskanej
państwowości wyrażano w pierwszych
latach istnienia II Rzeczpospolitej w różny
sposób. Uniwersytet Jagielloński uczcił
osoby szczególnie zasłużone dla sprawy
polskiej nadaniem doktoratów honorowych. Otrzymali je, między innymi,
na podstawie uchwał Senatu podjętych
w 1918 roku, prezydent USA Thomas
Woodrow Wilson, premier Francji Georges

Adam Koprowski

DĄB WOLNOŚCI – SYMBOL HOŁDU I PAMIĘCI

Clemenceau oraz marszałek francuskiej
armii Ferdynand Foch, w 1919 roku
Ignacy Jan Paderewski, zaś w 1920 roku
Józef Piłsudski3. Jednocześnie starano się
upamiętnić wszystkich członków wspólnoty akademickiej, którzy oddali życie,
walcząc na frontach pierwszej wojny światowej. W roku akademickim 1920/1921
powołana została przez rektora Stanisława
Estreichera komisja, której powierzono
zadanie zebrania materiałów do Złotej
Księgi Krakowskiej Młodzieży Akademickiej, zawierającej dane o wszystkich
poległych bądź zaginionych studentach
Uniwersytetu. Rezultatem bardzo trudnych
poszukiwań stała się wmurowana w 1925
roku w auli Collegium Novum tablica pamiątkowa, zawierająca 208 (początkowo
209) nazwisk poległych4. Nie obejmowała
ona wszystkich nazwisk, o których uzupełnienie zwracano się w latach następnych
do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego5.
Tablica, zaprojektowana przez znanego
krakowskiego architekta Bogdana Tretera, usunięta po drugiej wojnie światowej,
przetrwała składowana na dziedzińcu
obecnego Ogrodu Profesorskiego, by
powrócić, z inicjatywy, między innymi,

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego przed wejściem do budynku Collegium Novum; 1932

Anna Wojnar

kierował katedrą filozofii, a w 1911 roku
przeniesiony został w stan spoczynku.
Choć w następnych latach (1918–1920)
wykładał w nowo utworzonym Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to przez
cały czas uczestniczył aktywnie w życiu
społecznym Krakowa8. To właśnie on,
przemawiając 3 maja 1919 podczas uroczystego sadzenia Dębu Wolności w imieniu Komitetu Sadzenia Drzew, podkreślił,
że drzewo sadzone jest naprzeciw Uniwersytetu, który jest arką przymierza między
młodymi a dawnymi laty, jedyną instytucją,
jaka z dawnych czasów niepodległości
państwa polskiego, pełna żywotności do
czasów dzisiejszych przetrwała9. Trudno
o piękniejsze przesłanie i uzasadnienie
dla wyboru miejsca dla nowego drzewa
wolności niż to nawiązujące do treści zawartych we wspomnianej uchwale Senatu
z 31 października 1918.
Dąb Wolności nie był pierwszym
drzewem upamiętniającym w Krakowie
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Idea jego posadzenia stanowiła zapewne nawiązanie do „drzewa wolności”
zasadzonego ponoć w Krakowie przez
samego Tadeusza Kościuszkę 3 maja 1792
na Plantach, u wylotu ul. Szpitalnej. Ów
„kościuszkowski” pomnik, okazały wiąz,
nie przetrwał jednak długo, usechł i został
wycięty10.
Uroczystość sadzenia Dębu Wolności przed Collegium Novum stanowiła
część oficjalnych obchodów rocznicy
uchwalenia Konstytucji w Krakowie.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

rektora Józefa Andrzeja Gierowskiego
i prof. Stanisława Waltosia, do Collegium Novum, do holu na drugim piętrze,
w rocznicę odzyskania niepodległości,
11 listopada 1981, kiedy to dokonano jej
ponownego odsłonięcia6.
Powróćmy jednak do pierwszego roku
po odzyskaniu niepodległości, gdy władze państwowe zadecydowały, by dzień
3 maja, dla upamiętnienia uchwalenia
Konstytucji w 1791 roku stał się świętem
państwowym. Ustawa z 29 kwietnia 1919
ustanowiła ten dzień uroczystym świętem
„po wieczne czasy”, sankcjonując tym
samym istniejący od 1791 roku zwyczaj7.
W całym kraju najpowszechniejszym
sposobem upamiętnienia tej rocznicy
stało się sadzenie drzew. Tak też było
i w Krakowie.
Na podstawie szczątkowych materiałów archiwalnych trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, kto był pomysłodawcą
posadzenia drzewa na krakowskich Plantach przed głównym gmachem uniwersyteckim. Być może o wyborze miejsca
zadecydował prof. Maurycy Straszewski,
pełniący funkcję kuratora Plant, krewny
ich twórcy, Floriana Straszewskiego.
Maurycy Straszewski (1848–1921), po
studiach z filozofii i matematyki w Pradze
i Wiedniu (w Wiedniu uzyskał doktorat
z filozofii), kształcił się w Zurychu i Getyndze, by w 1872 roku habilitować się na
Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie
niepublikowanej rozprawy Podstawy wiedzy i prawdy u Descartesa. Od 1875 roku

Prorektor UJ prof. Dorota Malec podczas wystąpienia w auli Collegium Novum; 6 listopada 2018

Z dokumentów zachowanych w Archiwum Narodowym w Krakowie, oddział
w Spytkowicach, wynika, że inicjatorem
i organizatorem miejskich rocznicowych
obchodów były często, do wybuchu
pierwszej wojny światowej, różne instytucje i stowarzyszenia, a wśród nich Koło
Mieszczańskie, cechy rzemieślnicze i Towarzystwo Szkoły Ludowej (dalej: TSL),
powołujące ad hoc komitety obchodów.
W roku 1919 głównym organizatorem było
Towarzystwo Szkoły Ludowej, a w działaniach przygotowujących obchody aktywny
udział brało Krakowskie Koło Pań TSL,
zaś na dyplomie upamiętniającym
realizację inicjatywy odnaleźć można
także pieczęć Koła Matek Polek TSL11.
Przebieg uroczystości rocznicowych, a wśród nich sadzenia Dębu
Wolności, obszernie relacjonowała
ówczesna prasa krakowska: „Nowa
Reforma”, „Ilustrowany Kurier Codzienny”, „Czas”12. Miasto rozpoczęło
świętowanie już dnia poprzedniego, od
koncertu w sali Sokoła oraz wzruszającej ceremonii pierwszego capstrzyku
w wolnej Polsce przed Pomnikiem
Grunwaldzkim. 3 maja o godzinie 6
rano odprawiona została w Katedrze na
Wawelu msza święta dla młodzieży, od
9 rano odbywały się uroczystości na krakowskim Rynku Głównym, z udziałem
licznie zgromadzonej młodzieży, mieszkańców i oddziałów wojska. Podczas
odprawionej o godzinie 10 mszy świętej
zabrzmiał dzwon Zygmunt i oddano
salwy armatnie z kopca Kościuszki13.
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Ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

ksiądz prof. Maciej Sieniatycki,
który jako jeden z pierwszych
złożył podpis na dokumencie,
kończył już wówczas kadencję,
wkrótce zastąpić miał go Stanisław Estreicher, jedna z ofiar
Sonderaktion Krakau. Wśród
kilkuset podpisanych osób widnieją nazwiska uczestniczących
w ceremonii dostojników, profesorów Uniwersytetu, członków i członkiń TSL, uczniów
krakowskich szkół.
Nie można już dziś ustalić, kto był autorem tekstu
umieszczonego na uroczystym
dyplomie. Warto przywołać
jego pełną treść, pokazuje
ona bowiem, jak wielka radość i jak wielkie nadzieje towarzyszyły odzyskaniu
niepodległości i pierwszej
obchodzonej w wolnej Polsce
rocznicy uchwalenia Konstytucji z 1791 roku: W imię Boże.
Ku wiecznej rzeczy pamięci.
Działo się w królewskiem stołecznem mieście Krakowie,
Dnia Trzeciego Maja, Roku
Pańskiego Tysięcznego dziewięćsetnego dziewiętnastego,
a Roku Pierwszego od odrodzenia wolnej, niepodległej,
zjednoczonej Polski. Komitet, obchodzący uroczyście
rocznicę Konstytucji 3 Maja,
uznał za jeden z najprzedniejszych punktów programu
zasadzenie dębu wolności
na upamiętnienie pierwszej
rocznicy 3 Maja, święconej
w niezawisłej Polsce. Bóg daj,
Dokument aktu zasadzenia Dębu Wolności z podpisami uczestniczących w ceremonii dostojników; 1919
aby ten żywy pomnik, nowy
towarzysz zabytków ojczystych,
Bezpośrednio później uczestnicy uro- Jan Kanty Federowicz, który zadeklarował stał się znakiem i hasłem siły ciała i hartu
czystości udali się na ich kolejną część – przejęcie przez miasto opieki nad drzewem, ducha współczesnych i przyszłych pokosadzenie Dębu Wolności przed Collegium oraz biskup Anatol Nowak. Przemówienia leń, był symbolem zjednoczenia porywów
Novum. Brali w niej udział, między innymi, przeplatane były dźwiękami hymnu naro- i pragnień Narodu – i maił się zielenią
prezydent miasta Jan Kanty Federowicz, dowego i wspólnym odśpiewaniem Roty.
wespół z niepożytą nadzieją Ojczyzny i był
biskup pomocniczy krakowski Anatol
Po przemówieniach przybrane wstąż- wiecznotrwałym świadkiem jej szczęścia,
Nowak, rektor UJ ksiądz prof. Maciej kami w barwach narodowych drzewko chwały i potęgi. Złączeni pod sztandarem
Sieniatycki wraz z senatem Uczelni, człon- przekazano w ręce skautów, by ci dokonali Orła Białego i wiecznie nam panującej
kowie Akademii Umiejętności, dowódcy jego zasadzenia.
Królowej Korony Polskiej, kładziemy
wojskowi (wśród nich gen. Tadeusz GaPo zasadzeniu dębu odczytano treść swoje własnoręczne podpisy15.
łecki), oddział szkoły podchorążych z or- dokumentu – aktu zasadzenia, który naWyrażone wówczas marzenia i nakiestrą, uczniowie szkół, skauci, młodzież stępnie został podpisany przez uczestników dzieje wystawione zostały już wkrótce na
rzemieślnicza z orkiestrą i liczni krako- i przekazany do Archiwum Akt Dawnych, straszliwą próbę: wybuch drugiej wojny
wianie. Do zebranych przemówili kolejno a obecnie przechowywany jest w Muzeum światowej, lata niemieckiej okupacji, okres
prof. Maurycy Straszewski, prezydent miasta Historycznym Miasta Krakowa14. Rektor, powojenny rządów tzw. władzy ludowej.
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Także dla samego drzewa los nie okazał
się łaskawy. Na zachowanych fotografiach
i pocztówkach z okresu międzywojennego jeszcze jest widoczne, nabierając
z każdym rokiem większych rozmiarów,
jednak drugiej wojny światowej nie udało mu się przetrwać. Drzewo – symbol
wolności musiało przeszkadzać nazistom,
wszak w Collegium Novum mieściły się
kolejno: sąd polowy, urząd pracy i Urząd
Statystyczny Generalnego Gubernatorstwa
oraz Akademia Administracyjna, a nawet,
w 1944 roku, komenda jednej z armii Wehrmachtu16. Dąb został wycięty, zapewne
w okresie „oczyszczania” przez okupantów
krakowskich Plant z symboli narodowych.
Trudno określić chwilę powrotu, już
nowego, Dębu Wolności na dotychczasowe
miejsce. Brak źródeł i dokumentacji nie
pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy było
to po drugiej wojnie światowej17, czy też
jeszcze w czasie jej trwania, w tajemnicy
przed nazistami18. Dzięki temu do symboliki Dębu Wolności doszły nowe wartości:
trwałość wartości akademickich, szacunek
dla prawdy i wolności.
Z inicjatywy władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 roku przed Dębem
Wolności osadzona została tablica upamiętniająca posadzenie drzewa – symbolu
odrodzonej Polski w 1919 roku, w pierwszą
po odzyskaniu niepodległości rocznicę
Konstytucji 3 Maja19. W tym samym roku,
w 60. rocznicę Sonderaktion Krakau, z inicjatywy ówczesnego rektora Franciszka
Ziejki Senat UJ ogłosił dzień 6 listopada
Dniem Pamięci, a podczas kolejnej rocznicy tego tragicznego wydarzenia pod
Dębem Wolności złożono ziemię z Sachsenchausen, Dachau i Katynia20. Wkrótce,
w 2004 roku, w 65. rocznicę Sonderaktion
Krakau, przed drzewem osadzono drugą
tablicę, informującą, że złożona została tam
ziemia z miejsc męczeństwa profesorów
i studentów II Rzeczpospolitej. Inicjatywa
Artykuły dotyczące wypraw akademickich realizowanych w latach
1999–2004 przez stowarzyszenia
Ne Cedat Academia i Bratnia Pomoc im. św. Jana z Kęt, po których
pod Dębem Wolności złożono
ziemię z 17 miejsc męczeństwa
profesorów, studentów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
autorstwa Andrzeja R. Małeckiego,
publikowane były na łamach „Alma
Mater” w 2004 roku, nr 64, s. 66-71
(Śladami męczeństwa ludzi polskiej
nauki) oraz „Alma Mater” w 2007
roku, nr 96, s. 26-34 (10 lat stowarzyszenia Ne Cedat Academia).

ta, zrealizowana przy poparciu władz Uniwersytetu Jagiellońskiego przez stowarzyszenia Ne Cedat Academia i Bratnia Pomoc
im. św. Jana z Kęt, przeprowadzana była
w latach 1999–2004. Pod Dębem Wolności
złożono ziemię z 17 miejsc męczeństwa
nauki polskiej zebraną podczas wypraw
akademickich21.
W ciągu ostatniego stulecia Dąb Wolności stał się dla wielu pokoleń symbolem wierności tradycjom akademickim,
wierności prawdzie, wyrazem hołdu dla
tych, którzy w obronie wolności złożyli
ofiary życia, ale także wyrazem pamięci
o odrodzeniu państwa polskiego w 1918
roku i wartości, jaką była i jest Konstytucja
3 Maja 1791. Będziemy o tym pamiętać
szczególnie podczas przyszłorocznych uroczystości Akademickiego Dnia Pamięci –
w 80. rocznicę Sonderaktion Krakau, oraz
3 maja – w rocznicę uchwalenia Konstytucji
z 1791 roku, gdy minie dokładnie 100 lat
od posadzenia tego wyjątkowego symbolu
przed Collegium Novum.
PODZIĘKOWANIA
Pragnę podziękować rektorowi UJ
prof. Wojciechowi Nowakowi za inicjatywę
przypomnienia podczas Akademickiego
Dnia Pamięci 6 listopada 2018 historii
Dębu Wolności i okoliczności jego zasadzenia przed Collegium Novum. Za cenne
informacje i komentarze, uzyskane podczas
przygotowywania tego wystąpienia oraz
bezpośrednio po nim, przybliżające wiele
faktów z najnowszej historii Dębu, dziękuję
bezpośrednim inicjatorom, uczestnikom
i świadkom działań z lat 1999–2004, rektorowi UJ w latach 1999–2005 prof. Franciszkowi Ziejce oraz prof. Stanisławowi
Waltosiowi. Tekst nie mógłby powstać bez

pomocy Bogdana Kasprzyka, który przeprowadził drobiazgową kwerendę

Dorota Malec

prorektor UJ ds. rozwoju
P.M. Żukowski, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie w latach 1918–1939, Kraków 2016, s. 72.
2
Ibidem, s. 73.
3
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NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM GOŚCLI

Anna Wojnar

30 października 2018 w Collegium Novum odbyło się spotkanie przedstawicieli Roswell Park Comprehensive Cancer Center
w Buffalo (USA, stan Nowy York) z prorektorem UJ prof. Stanisławem Kistrynem. Podczas wizyty podpisano porozumienia
o współpracy w zakresie badań onkologicznych. W skład delegacji z RPCCC weszli profesorowie Kunle Odunsi, Paweł Kaliński, Agnieszka Witkiewicz i Danuta Kozbor, którym towarzyszyła senator RP Anna Maria Anders, a także profesorowie Jolanta
Jura i Hanna Rokita. W wydarzeniu wzięli również udział: pełnomocnik rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum
prof. Marek Sanak oraz profesorowie Wojciech Jurczak, Piotr Wysocki, Kazimierz Pityński, Piotr Richter i Piotr Chłosta

20

9 listopada 2018 na Uniwersytecie Jagiellońskim gościła ambasador Tajlandii
Sansanee Sahussarungsi. W Collegium
Novum spotkała się w rektorem UJ prof.
Wojciechem Nowakiem oraz pełnomocnikiem UJ ds. internacjonalizacji
prof. Adamem Jelonkiem. Głównym
tematem rozmowy były perspektywy
współpracy pomiędzy Uniwersytetem
Jagiellońskim i uczelniami tajskimi
ALMA MATER nr 204–205
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19 listopada 2018 Uniwersytet Jagielloński odwiedziła delegacja z Universiti Malaysia Perlis
(UniMAP), której przewodniczył książę koronny
malezyjskiego stanu Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail

Adam Koprowski

Gości w Collegium Novum przyjął rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Książę wpisał się do księgi pamiątkowej, a następnie
w Sali Senackiej rektor UJ prof. Wojciech Nowak zapoznał delegację malezyjską z najważniejszymi informacjami na temat
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z uczelniami malezyjskimi, w tym prowadzonej
z nimi wymiany studenckiej. UJ reprezentowali także prorektor prof. Stanisław Kistryn oraz prodziekan Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych dr hab. Paweł Laidler. W skład delegacji malezyjskiej weszli, między innymi, córka
księcia Sharifah Farah Adriana Binti Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail oraz wicekanclerz (odpowiednik rektora)
UniMAP Dato’ prof. dr Zul Azhar Zahid Jamal.
Po spotkaniu w Sali Senackiej członkowie delegacji zwiedzili z przewodnikiem najważniejsze sale Collegium Novum, po
czym udali się do Instytutu Konfucjusza UJ, gdzie odbył się pokaz tradycyjnych tańców malezyjskich

Wraz z delegacją wizytę na Uniwersytecie JagielALMA MATER nr 204–205
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lońskim złożyła grupa ponad 30 malezyjskich studentów

Fot. Adam Koprowski

23 listopada 2018 wizytę na Uniwersytecie Jagiellońskim
złożył Adrian Jasimi, przedstawiciel Energy Community
(EC), organizacji międzynarodowej z siedzibą w Wiedniu,
która działa na rzecz zintegrowania energetyki krajów spoza Unii Europejskiej z rynkami UE. Przedstawiciela EC przyjął w Collegium Novum prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn.
W spotkaniu wziął również udział pełnomocnik rektora UJ
ds. inicjatyw proinnowacyjnych dr hab. Andrzej Adamski

27 listopada 2018 na Uniwersytecie Jagiellońskim gościła delegacja z Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczpospolitej
Polskiej, której przewodniczył ambasador Liu
Guangyuan. Dyplomatów przyjął w Collegium
Novum rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Ze
strony Uniwersytetu Jagiellońskiego w spotkaniu uczestniczyli także pełnomocnik rektora
ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek oraz
chiński dyrektor Instytutu Konfucjusza w Krakowie Xingzhong Hanm. Rozmowy dotyczyły
głównie perspektyw dalszego rozwoju współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z chińskim szkolnictwem wyższym, w tym zwłaszcza w zakresie wspólnych kierunków studiów
typu double degree. Po spotkaniu ambasador
wygłosił w auli Collegium Novum wykład zatytułowany Droga rozwoju, 40 lat przemian
i dalsze perspektywy
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DO TANGA TRZEBA TROJGA
U

dukty, jak nasza praca
przyczynia się do ich
sukcesów. Osiągnięcia
te stanowią też sukces
samego Uniwersytetu,
który może pochwalić
się rozległą i wielowątkową współpracą
z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Kulminacyjnym
momentem uroczystości było wręczenie
nagród dla przedstawicieli wszystkich trzech
stron trójkąta komercjalizacji: naukowcom, przedsiębiorcom oraz brokerowi
CITTRU. Za stałą, wieloletnią współpracę
z partnerami biznesowymi przynoszącą
ciągłe i najwyższe w skali UJ przychody
z tytułu świadczenia komercyjnych usług
badawczych i eksperckich wyróżnieni
zostali: Zespół Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, dr hab. Mirosław
Żelazny (Wydział Geografii i Geologii)
i prof. Alicja Józkowicz (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii). Nagrody za komercjalizację wyników badań

otrzymali: dr hab.
Paweł Zajdel wraz
z zespołem (dr Katarzyną Grychowską,
prof. Maciejem Pawłowskim, dr Anną
Partyką, prof. Anną
Wesołowską – Wydział Farmaceutyczny), prof. Szczepan
Zapotoczny oraz
dr Joanna Szafraniec
(Wydział Chemii)
i prof. Wojciech Macyk wraz z zespołem
(dr. Rafałem Sadowskim i dr. Przemysławem Łabuzem – Wydział Chemii),
których wynalazki zostały w ostatnich
latach sprzedane lub wylicencjonowane.
Dwa zespoły naukowe odebrały statuetki
za komercjalizację, która zaowocowała produktem oferowanym na rynku
w bardzo krótkim czasie od opracowania
projektu. Uhonorowano w ten sposób
dr. hab. Wojciecha Fiałkowskiego wraz
z zespołem (dr. Wojciechem Góreckim,
dr Moniką Komorowską i dr. Łukaszem
Pijanowskim – Wydział Biologii) oraz

Adam Koprowski

roczystość wieńcząca obchody
15-lecia działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU odbyła się
8 listopada 2018 w auli Wydziału Chemii.
Ten radosny jubileusz świętowały z byłymi i obecnymi pracownikami jednostki
władze rektorskie i dziekańskie, kanclerz
oraz kwestorzy i inni zaproszeni goście
z UJ oraz spoza Uczelni. Rektor UJ prof.
Wojciech Nowak, rozpoczynając uroczystość, zwrócił uwagę na istotną rolę
współpracy współczesnych uniwersytetów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przypomniał pierwsze, pionierskie
lata funkcjonowania CITTRU, rolę tej
jednostki w zdobywaniu funduszy na
realizację flagowych projektów rozwojowych Uczelni oraz wpływ na budowę
nowoczesnego uniwersytetu. Podkreślił,
że między innymi dzięki aktywności
CITTRU i zaangażowaniu pracowników
Centrum, Uniwersytet Jagielloński, jako
jedyny uniwersytet z Europy Środkowo-Wschodniej, w roku 2018 po raz trzeci
z rzędu znalazł się w pierwszej setce
rankingu najbardziej innowacyjnych
uczelni Europy.
– Pytana o to, czym się zajmujemy
w CITTRU, najczęściej odpowiadam, że
to świecenie światłem odbitym, bo teoretycznie nic nie tworzymy, ale angażując się
w proces komercjalizacji, wgryzając się
w efekty prac naukowych uniwersyteckich
badaczy, stajemy się częścią tych zespołów –
tak opisała działalność CTT CITTRU dr
inż. Gabriela Konopka-Cupiał. Dyrektor
Centrum dodała, że – parafrazując znane
powiedzenie – do tanga trzeba trojga. Bo
skuteczne współdziałanie nauki z biznesem
potrzebuje nie tylko pary naukowiec–
przedsiębiorca, ale również aktywnego
udziału profesjonalnego brokera, którego
rolą jest animowanie i katalizowanie tej
współpracy. Jak podkreśliła dr Konopka-Cupiał, dla CITTRU-sów to bardzo
ważny dzień. I ważny nie tylko dlatego, że
świętujemy, ale przede wszystkim dlatego,
że możemy przez pryzmat naszej pracy
pokazać, co osiągamy. Prezentujemy dziś,
poprzez historię nagrodzonych właśnie
zespołów naukowych oraz przedsiębiorców, które wdrażają innowacyjne pro-

Od lewej: rektor UJ prof. Wojciech Nowak, pracownicy CITTRU: dr Radosław Rudź i Katarzyna Gergovich-Jagła, zastępca dyrektora CITTRU Krystian Gurba, dyrektor CITTRU dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał
oraz prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn
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dr. Daniela Załuskiego (Wydział Farmaceutyczny UJ CM). Nagrody dla przedsiębiorców wręczono Selvicie SA oraz CHDE SA
– spółkom, które są najbardziej aktywne we
współpracy z UJ w formie badań zleconych
oraz komercjalizacji technologii. Wyróżniona została również dr Renata Bartoszewicz
– broker technologii w CITTRU, odpowiedzialna za nauki biologiczne, która ma
pod swoją opieką najwięcej wdrożonych
z sukcesem uniwersyteckich technologii.
Założyciel i pierwszy kierownik CITTRU – Andrzej Ryś w liście do pracowników CITTRU napisał: Jestem dumny
z tego, co zrobiliśmy razem, ale także
z tego, jak kontynuujecie rozwój CITTRU,
jak wprowadzacie wiele naszych pomysłów
Laureaci wręczonych podczas uroczystości
nagród za: wieloletnią współpracę
z partnerami biznesowymi, komercjalizację
wyników badań, długoletnie partnerstwo
i powierzanie Uczelni realizacji licznych
zleceń na usługi badawcze
oraz największą liczbę wdrożonych
z sukcesem uniwersyteckich technologii
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w nowych placówkach. CITTRU stało się
bowiem również kuźnią kadr dla wielu innych jednostek UJ. Pracownicy rośli razem
z instytucją, tutaj nabywali doświadczenie.
Byłych pracowników CITTRU można
spotkać obecnie w takich miejscach jak
MCB, Synchrotron, JCET, JCI. Byli pracownicy CITTRU są również dyrektorami
działów B + R w przedsiębiorstwach,
menedżerami w funduszach inwestujących
w innowacje oraz twórcami obiecujących
polskich start-upów. Wspomnienia byłych i obecnych „CITTRU-sów” zawarte
zostały w wydanej przy okazji jubileuszu
pamiątkowej publikacji.
Gala zorganizowana 8 listopada 2018
nie była ostatnim akcentem obchodów

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas swojego
wystąpienia; 8 listopada 2018

15-lecia. Następnego dnia, podczas „Demo
Day”, 18 zespołów badawczych, reprezentujących zarówno nauki przyrodnicze, jak
i ścisłe i humanistyczne, zaprezentowało
rezultaty badań przedwdrożeniowych sfinansowanych przez CITTRU ze środków
projektu „Inkubator Innowacyjności+”.
Po południu natomiast uniwersyteccy
wynalazcy spotkali się na szybkich
„randkach” z potencjalnymi inwestorami.
Rozmowy o rozwoju i komercjalizacji
technologii trwały do wieczora i już mają
swoją kontynuację w postaci deklaracji
o zainteresowaniu dalszym finansowaniem
i wdrożeniem.

Krystian Gurba
CTT CITTRU

Fot. Adam Koprowski

Uczestnicy jubileuszu 15-lecia CITTRU
w auli Wydziału Chemii UJ

BISFENOL A – NOWE ROZDANIE
opulacja ludzka na całym świecie
narażona jest na działanie wielu
związków hormonalnie czynnych. Związki
te (pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego) wywierają bezpośredni wpływ
na funkcjonowanie układu endokrynnego,
przez co powodują niekorzystne skutki
zdrowotne. Znane są one pod wspólną
nazwą „czynników zakłócających funkcje
endokrynne” (ang. endocrine disruptor
chemicals, EDCs). Stężenie EDCs u ludzi
zależne jest od diety, od miejsca, w którym
żyją, ale także od trwałości tych związków
w środowisku.
JAKIE BYŁY POCZĄTKI?
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków tej grupy w środowisku jest
bisfenol A (ang. bisphenol A, BPA). Pod tą
nazwą kryje się 2,2-bis (p-hydroksyfenylo) propan – związek chemiczny z grupy
fenoli o długiej historii. Po raz pierwszy
został zsyntetyzowany w 1891 roku przez
rosyjskiego chemika Aleksandra P. Dianina. Jego właściwości estrogenne zostały
odkryte w 1936 roku, jednak zaniechano
jego użycia farmakologicznego na rzecz
silniej działającego dietylostilbestrolu (ang.
Diethylstilbestrol, DES).
OSZAŁAMIAJĄCA KARIERA BPA
Opracowanie, w latach 50. XX wieku,
technologii produkcji optycznie przejrzystej, twardej żywicy poliwęglanowej na
bazie reakcji BPA z fosgenem zapoczątkowało szerokie użycie tego związku do
produkcji tworzyw sztucznych. Od tego

czasu rozpoczęła się oszałamiająca kariera tego związku, zyskującego szerokie
zastosowanie w produktach codziennego
użytku, jak opakowania żywności oraz napojów, produkty medyczne i dentystyczne,
a także w produktach takich jak okulary
czy kaski. Ogólnie można uznać, że BPA
stosowany jest w wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
jak tworzywa poliwęglanowe,
oraz w lakierach i powłokach
wytwarzanych na bazie żywic epoksydowych. Może
on migrować do żywności z
wyrobów, w których został
użyty, w wyniku czego narażeni jesteśmy na niego jako
konsumenci. Oszacowano,
że spożywanie skażonej BPA żywności
stanowi główną drogę naszego narażenia
na ten związek.
CENA, KTÓRĄ PRZYCHODZI NAM PŁACIĆ
Tak szerokie użycie BPA zaowocowało
skażeniem populacji ludzkiej, które szacuje się na poziomie 90 procent1. Obecnie
średnie stężenie tego związku w surowicy
krwi osób dorosłych i dzieci wynosi około
0,3–4 µg/l (~1–20 nM)2 Ponadto jest on
oznaczany w płynie owodniowym, surowicy płodowej oraz tkankach łożyska3. Jest
to fakt, który badaczy głęboko niepokoi,
gdyż jednoznacznie wskazuje, że narażenie człowieka na ten związek rozpoczyna
się już w życiu płodowym.

Jesteśmy przekonani, że naśladowanie
endogennych estrogenów oraz „wykorzystywanie” ich receptorów przez BPA jest
jednym z jego głównych mechanizmów
działania4. BPA wpływa niekorzystnie
na płodność poprzez obniżenie jakości
oocytów na skutek ekspozycji w trakcie
życia płodowego oraz tuż po narodzinach5.

Bisfenol A (BPA); wzór chemiczny

Wikipedia

P

W życiu dorosłym zaburza proces syntezy
hormonów przez jajnik oraz może powodować powstanie cyst, a także prowadzić
do zespołu policystycznych jajników
(ang. polycystic ovary syndrome, PCOS)6.
Chociaż nie potwierdzono dotąd jego kancerogennego działania, wiele wskazuje na
to, że przyczynia się on do progresji już
powstałych zmian nowotworowych7.
Kolejne niepokojące dane dotyczą
wpływu BPA na rozwój otyłości8. Badacze Felix Grun i Bruce Blumberg
w 2009 roku9 wprowadzili termin environmental obesogens, którym opisują te ze
środowiskowych związków endokrynnie
czynnych, które są zaangażowane w rozwój otyłości. BPA nie tylko opisywany
jest jako środowiskowy „obesogen”, ale
również jako związek zaburzający fizjologię tkanki tłuszczowej, która od dawna
przestała być postrzegana jako rezerwuar
energii, a zaczęła jako ogromny organ
wydzielniczy.

Pixabay

CZY JESTEŚMY CHRONIENI?
Dane płynące z badań oraz raportów
epidemiologicznych skłoniły, między
innymi, Unię Europejską do wprowadzenia regulacji dotyczących użycia BPA.
Początkowo Unia Europejska ograniczyła
zakres stosowania BPA, głównie w obrębie produktów stosowanych w okresie
niemowlęcym: butelek do karmienia niemowląt (2011/8/EU z 28 stycznia 2011)
Szkodliwą substancję
mogą zawierać niektóre
opakowania plastikowe

ALMA MATER nr 204–205

25

CZY PRODUKTY OZNACZANE
SYMBOLEM „BPA FREE”
SĄ BEZPIECZNE?

Kod recyklingowy umieszczony na produktach,
w których składzie jest obecny BPA

Biorąc pod uwagę, że światowa produkcja
i konsumpcja zamienników bisfenoli stale
wzrasta, liczba narażonych osób na niepoznane dotąd działanie tych związków
rośnie każdego roku. Należy stwierdzić, że

Archiwum redakcji „Alma Mater”

Carli Jeen on Unsplash

Zaostrzenie przepisów
dotyczących wykorzystania
BPA w przemyśle, spowodowało powstanie jego nowych
licznych analogów. Produkcja i stosowanie nowych
analogów BPA nazywanych
bisfenolami nowej generacji
(ang. NextGen bisphenols)
Papier termiczny używany do wydruku rachunków nie jest obecnie regulowane
jest źródłem skażenia BPA poprzez absorpcję przez skórę
przepisami prawa ani nororaz zabawek (2014/81/EU z 23 czerwca mami bezpieczeństwa, mogą więc być
2014). Najnowsze rozporządzenie Unii wykorzystywane bez ograniczeń. Niemal
Europejskiej to kolejny krok w stronę identyczna budowa analogów BPA może
ograniczenia użycia BPA. Zakłada ono powodować, że ich działanie na fizjologię
ograniczenie uwalniania BPA z wyrobów organizmu człowieka może być podobne.
do żywności do poziomu 0,05 mg BPA/kg Wiąże się to z brakiem gwarancji, że prożywności (2018/213/EU z 12 lutego 2018). dukty wolne od BPA są bezpieczniejsze.
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papier termiczny jest drugim
po żywności ważnym źródłem skażenia BPA, poprzez
absorpcję przez skórę. Grupą
szczególnie narażoną są kasjerzy, u których oznacza się
wyższe stężenia BPA w krwi
i moczu10, jednak my jako
konsumenci narażeni jesteśmy również.

Możliwe drogi wchłaniania BPA do organizmu:
przez skórę, drogą oddechową
i drogą pokarmową

Wyroby, które mogą zawierać ten związek, można
zidentyfikować po oznaczeniu
„PC 7” (ang. PC – polycarbonate plastic) na opakowaniach
lub umieszczonej cyfrze „7” w
trójkącie. Wyjątek stanowią te
produkty, które pomimo tych
oznaczeń mają informację, że
są wolne od BPA (BPA free).
Jednak naukowcy zwracają
uwagę na nowe źródło BPA,
jakim jest papier termiczny
używany do wydruku rachunków, gdzie w porównaniu
do innych produktów BPA
używany jest w formie niespolimeryzowanej, przez co
łatwiej się uwalnia z tego wyrobu. W 2015 roku Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA) wskazał, że
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BPA stanowi składnik lakierów do pokrywania wewnętrznych powierzchni niektórych puszek metalowych
przeznaczonych do żywności i napojów
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pomimo wielu starań rozpoczęliśmy nową
kartę w historii pod tytułem „bisfenol A”.
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Naśladowanie przez BPA naturalnie występującego
w organizmie hormonu estradiolu spowodowane jest
podobieństwem strukturalnym obu związków

Peter Bond; Unsplash

Nowa generacja produktów BPA free
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Robiąc zakupy zwracajmy uwagę na oznaczenia
znajdujące się na plastikowych opakowaniach

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE W ŚWIETLE NOWYCH
ZALECEŃ MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTW
NAUKOWYCH ORAZ WYNIKÓW POLSKICH BADAŃ
adciśnienie tętnicze jest jednym
z głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Zależność pomiędzy
ciśnieniem tętniczym a występowaniem
chorób sercowo-naczyniowych wyraża
się funkcją ciągłą. Znaczy to, że im wyższe jest ciśnienie tętnicze, tym większe
jest prawdopodobieństwo zachorowania
na zawał serca, udar mózgu, przewlekłą
niewydolność krążenia i na inne choroby,
które rozwijają się na podłożu miażdżycy
tętnic. Z praktycznego punku widzenia
dla ułatwienia diagnostyki i zdefiniowania celów leczenia korzystne okazało
się jednak arbitralne przyjęcie wartości
skurczowego i rozkurczowego ciśnienia
tętniczego, powyżej których rozpoznaje
się stan nadciśnienia tętniczego (tabela 1),
a także wartości ciśnienia tętniczego określających cel leczenia.
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci
osiągnięto znaczny postęp w zakresie
epidemiologii i patofizjologii nadciśnienia tętniczego, a także dostarczono wiele
dowodów na to, że leczenie nadciśnienia
tętniczego zmniejsza zachorowalność
i umieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych, które są główną przyczyną przedwczesnych zgonów w rozwiniętych krajach, w tym także w Polsce. Co
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Doktor Justyna Kowalczyk odebrała Nagrodę Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK
im. prof. Stefana Rywika za udział w kampanii promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia
w województwie małopolskim

najważniejsze, udowodniono skuteczność
metod leczenia polegających na modyfikacji stylu życia, na zwalczaniu stanów
usposabiających do wystąpienia nadciśnienia tętniczego oraz na przyjmowaniu
leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi
w zapobieganiu ostrym i przewlekłym
epizodom chorób sercowo-naczyniowych,
w tym przede wszystkim zawałowi serca
i udarom mózgu.
Kolejne wersje wytycznych dotyczące
postępowania w nadciśnieniu tętniczym,

które od wielu lat opracowują krajowe
i międzynarodowe towarzystwa naukowe,
pozwalają na podsumowanie i ocenę postępu wiedzy, a nadrzędnym ich celem jest
pomoc lekarzom praktykom w doborze
najlepszego sposobu postępowania u ich
pacjentów. W tym roku (2018) wydane
zostały wspólne wytyczne Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia
Tętniczego *, które wprowadziły kilka
istotnych zmian do dotychczasowych zaleceń. Po pierwsze, odstąpiono od zasady,
że rozpoznanie nadciśnienia powinno być
oparte wyłącznie na pomiarach wykonanych w gabinecie lekarza, i dopuszczono
rozpoznanie w oparciu o systemy ambulatoryjnego lub domowego monitorowania
ciśnienia tętniczego, a nawet zalecono
szersze użycie tych metod oceny ciśnienia
tętniczego wszędzie tam, gdzie pozwalają
na to względy ekonomiczne. Drugą istotną
zmianą było obniżenie wartości progowych wskazujących na konieczność rozpoczęcia leczenia nadciśnienia tętniczego

Michał Śliwiński

u osób z bardzo wysokim ryzykiem chorób
sercowo-naczyniowym (leczenie należy
rozważyć u osób, które mają ciśnienie
w zakresie tzw. wartości wysokich prawidłowych ‒ tabela 1).
W nowej wersji wytycznych odniesiono się w sposób bardziej restrykcyjny do
celów leczenia, ale jednocześnie zwrócono
uwagę na konieczność mniej arbitralnego
postępowania u osób w starszym wieku,
wskazując na potrzebę uwzględnienia oceny wieku biologicznego pacjenta. Utrzymano zasadę, że pierwszym celem leczenia
jest osiągnięcie wartości ciśnienia skurczowego poniżej 140 mmHg i ciśnienia

Od lewej: prof. Paul Dendale, prof. Krzysztof Narkiewicz i prof. Piotr Ponikowski

zadania w zakresie leczenia nadciśnienia
tętniczego powinny być delegowane ‒

Kategoria

Skurczowe
ciśnienie tętnicze

Rozkurczowe
ciśnienie tętnicze

optymalne

<120

i

<80

prawidłowe

120–129

i/lub

80–84

wysokie prawidłowe

130–139

i/lub

85–89

nadciśnienie tętnicze 1 stopnia

140–159

i/lub

90–99

nadciśnienie tętnicze 2 stopnia

160–179

i/lub

100–109

nadciśnienie tętnicze 3 stopnia

>180

i/lub

>110

izolowane nadciśnienie skurczowe

>140

i

<90

Według: Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego
w praktyce klinicznej w 2016 r. „Kardiologia Polska” 2016; 74, 9: s. 821–936
Tabela 1. Klasyfikacja ciśnienia tętniczego i definicje stopnia nadciśnienia tętniczego

rozkurczowego poniżej 90 mmHg, ale
wskazano również, że jeżeli leczenie jest
dobrze tolerowane, to u osób w wieku
powyżej 64 lat skurczowe ciśnienie tętnicze powinno zostać obniżone do wartości
130–139 mmHg (dotyczy to także osób
w wieku powyżej 80 lat, jeżeli leczenie
jest dobrze tolerowane), a u osób w wieku
poniżej 65 lat do wartości 120–129 mmHg.
U wszystkich osób, niezależnie od wieku
i współistniejących chorób, ciśnienie
rozkurczowe powinno być utrzymywane
w zakresie wartości poniżej 80 mmHg.
Za istotną zmianę należy uznać zalecenie
rozpoczynania farmakoterapii od zlecenia
dwóch leków, najlepiej w formie preparatu
złożonego (jedna tabletka). Ponadto zwrócono uwagę na konieczność monitorowania stosowania się pacjentów do zaleceń,
w tym także oceny zmian w stylu życia
oraz oceny regularnego przyjmowania
leków. Wskazano również na to, że istotne

mogą je wykonywać pielęgniarki i farmaceuci, którzy powinni odgrywać istotną
rolę w edukacji zdrowotnej, motywacji
i wsparciu pacjentów, a także brać udział
w monitorowaniu skuteczności leczenia.
Ostatnie zalecenie spośród wymienionych powyżej powinno być szczególnie

poważnie potraktowane w Polsce, gdyż
zwraca uwagę na fakt, że mimo zaawansowanej wiedzy, która motywuje lekarzy do
leczenia nadciśnienia u swoich pacjentów,
skuteczność postępowania w nadciśnieniu
tętniczym w wymiarze populacyjnym jest
niezadowalająca. Epidemiologiczne badania przeprowadzone ostatnio w Polsce
wskazują, że około 40 procent dorosłych
osób z nadciśnieniem tętniczym nie zdaje
sobie z tego sprawy, a dalsze 13 procent
ma świadomość choroby, ale nie leczy się.
Wśród pozostałych osób, które przyjmują
leki hipotensyjne, około połowa osiąga
tzw. pierwszy cel leczenia (czyli ciśnienie tętnicze mniejsze od 140/90 mmHg),
co oznacza, że zaledwie co piąta osoba
z nadciśnieniem tętniczym leczy się skutecznie (il. 1).
Problemy związane z występowaniem
nadciśnienia tętniczego były jednym z dominujących tematów na zorganizowanej
już po raz 11. konferencji Sekcji Prewencji
i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego Kardiologia prewencyjna. Wytyczne, wątpliwości, gorące
tematy. W dniach 22–23 listopada 2018
konferencja zgromadziła w Krakowie
ekspertów zajmujących się zapobieganiem
chorobom sercowo-naczyniowym, lekarzy
różnych specjalności, studentów, a także

Il 1. Skuteczność postępowania w nadciśnieniu tętniczym u osób dorosłych w Polsce
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z najnowszymi wynikami polskich badań
naukowych z zakresu epidemiologii i prewencji chorób układu krążenia oraz proce-

Fot. Jerzy Sawicz

reprezentantów polskich towarzystw naukowych, osoby kierujące państwowymi
instytucjami zajmującymi się ochroną
zdrowia oraz posłów, członków Komisji
Zdrowia Sejmu RP. W tym roku mocnym
akcentem w czasie uroczystego otwarcia
konferencji, które odbyło się z udziałem
władz naszej Uczelni, było wręczenie
Nagrody Sekcji Prewencji i Epidemiologii
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
im. prof. Stefana Rywika wielokrotnej
mistrzyni świata i medalistce olimpijskiej
w biegach narciarskich, doktor nauk
o kulturze fizycznej Justynie Kowalczyk.
Nagrodę przyznano za udział w kampanii
promocji zdrowia i prewencji chorób
układu krążenia w województwie małopolskim. Upamiętniono także 100. rocznicę
przyznania kobietom praw wyborczych
w odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej
poprzez przyznanie specjalnych nagród
kobietom kardiologom i specjalistom z innych dziedzin za osiągnięcia w zakresie
kardiologii prewencyjnej lub za wsparcie
działań w tym zakresie. Nagrody odebrały:
prof. Kalina Kawecka-Jaszcz (UJ CM),
prof. Janina Stępińska (Instytut Kardiologii w Warszawie), prof. Anna Jegier
(Uniwersytet Medyczny w Łodzi), dr hab.
Magdalena Kwaśniewska (Uniwersytet
Medyczny w Łodzi) oraz dr Katarzyna
Mitręga (Śląski Uniwersytet Medyczny).
Wykłady inauguracyjne wygłosili prof.
Paul Dendale (President of the European
Association of Preventive Cardiology),
prof. Krzysztof Narkiewicz (były prezes
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego) oraz prof. Piotr Ponikowski (prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Poza problematyką nadciśnienia
tętniczego uczestnicy mogli zapoznać się

a promocję aktywności fizycznej zapewnił poranny bieg po Plantach, w którym
wzięło udział ponad 100 osób. Podobnie
też jak w latach ubiegłych, oryginalne
doniesienia naukowe były oceniane przez
komisje konkursowe, które przyznały nagrody za najlepsze prezentacje w postaci
grantów pokrywających częściowe koszty
udziału w przyszłorocznej międzynarodowej konferencji European Association of
Preventive Cardiology – EUROPREVENT
2019. Laureatami zostali dr Agnieszka Doryńska (UJ CM) i student Maciej Furman
(UJ CM). Przyznano również trzy nagrody
w postaci okolicznościowych dyplomów
za najlepsze prezentacje posterowe, które
odebrali: Alicja Cicha-Mikołajczyk (Instytut Kardiologii w Warszawie,), Agnieszka
Olejnik (Uniwersytet Medyczny we
Wrocławiu), Katarzyna Pawlak-Sobczak
(Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

Poranny Bieg po Plantach

su starzenia się. Na sesjach specjalistycznych uczestnicy mogli się również zapoznać z problemami kardiologii sportowej,
rehabilitacji kardiologicznej oraz leczenia
zaburzeń metabolizmu lipidów. W czasie
sesji poświęconej wytycznym Polskiego
Forum Profilaktyki, poza odniesieniem
się do zaleceń dotyczących postępowania
w nadciśnieniu tętniczym, przedstawiono
i przedyskutowano wytyczne dotyczące
odżywiania się, nadwagi i otyłości oraz
psychospołecznych czynników ryzyka.
W programie konferencji wiele miejsca
poświęcono edukacji zdrowotnej i ocenie
jej skuteczności. Podobnie jak w poprzednich latach, przewidziano kurs dotyczący
leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu,

W czasie ceremonii kończącej konferencję organizatorzy ogłosili przerwę
w obradach do 22 listopada 2019, a o dokładnej godzinie ich wznowienia będzie
można dowiedzieć się na stronie internetowej www.kardiologiaprewencyjna.eu

Andrzej Pająk

Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

Piotr Jankowski

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii
Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
Instytut Kardiologii UJ CM
*

Oryginalny, pełny tekst wytycznych dostępny jest na stronie internetowej http://www.escardio.org/guidelines

ORMIANIE W DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ POLSKI
iędzynarodowa konferencja naukowa
Polscy Ormianie w drodze do niepodległej Polski, zorganizowana w Krakowie
staraniem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Biblioteki Kraków w dniach 9–10
października 2018, nieprzypadkowo zbiegła się
z uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Choć
Ormianie w Rzeczpospolitej stanowili nieliczną
grupą etniczną, byli szczerze przywiązani do
przybranej ojczyzny.
Zasadniczym przesłaniem tej konferencji
było zobrazowanie wkładu społeczności
ormiańskiej w polskie dziedzictwo kulturowe i ukazanie wyjątkowej postawy Ormian
polskich względem Rzeczypospolitej, ich
głębokiego patriotyzmu, wreszcie niełatwych
dróg do wolnej Polski. Ormian – powstańców,
uczonych, artystów, hierarchów kościelnych
i tych zgoła nieznanych dziś, zapomnianych
nierzadko ludzi, którzy kultywując swoje
ormiańskie tradycje, czuli się Polakami.
„Rodowość ormiańska” mieściła się
jako autonomiczny element w narodzie,
czyli patrii polskiej – pisze współczesny
krakowski historyk i etnolog prof. Andrzej
Zięba. Od wieków nie tylko sam fakt mieszkania w państwie polskim lub ambicje
kulturowo-społeczne, ale także istnienie
takiej właśnie grupowej formuły tożsamościowej, nazywanej Armeno-Polacy
[...] albo „gente Armeni, natione Poloni”,
[...] umożliwiało wytworzenie się polskiego
patriotyzmu bez konieczności jednoczesnej
rezygnacji z pamięci ormiańskiej. To był
zasadniczy trend, gdy chodzi o patriotyzm
Ormian w Galicji aż do połowy XX wieku.
Projekt realizowany był przez Bibliotekę Kraków w partnerstwie z Urzędem
Miasta Krakowa i Muzeum Niepodległości
w Warszawie, a dofinansowany został ze
środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018”. Honorowy patronat nad
konferencją objęli ambasador Republiki
Armenii w Polsce Edgar Ghazaryan oraz
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Wojciech Nowak i rektor Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej prof. Kazimierz Karolczak.
Pierwszego dnia miejscem obrad była
sala posiedzeń plenarnych Rady Miasta

Janusz Paluch

M

Uczestnicy konferencji w sali posiedzeń plenarnych Rady Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich;
9 października 2018

Krakowa w Pałacu Wielopolskich, a nazajutrz – sala Fontany Klubu Dziennikarzy
„Pod Gruszką” Biblioteki Kraków. Obok
patronów honorowych obrady konferencji swoją obecnością uświetnili, między
innymi, prezes Europejskiej Federacji
Ormiańskiej na rzecz Sprawiedliwości
i Demokracji Kaspar Karanpetian, reprezentujący sprawy Armenii w Parlamencie
Europejskim, oraz prezes Ormiańskiego
Komitetu Narodowego Polski prof. Ara
Sayegh. Prezes Ara Sayegh wraz z prezesem Kasparem Karanpetianem wręczyli
księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu, prof. Andrzejowi Pisowiczowi,
prof. Krzysztofowi Stopce i prof. Andrzejowi Ziębie dyplomy w uznaniu ich zasług
naukowych i organizacyjnych na rzecz
pogłębiania wiedzy o polskich Ormianach
w czasach odległych i współczesnych, a także podejmowanych inicjatyw w zakresie
współpracy środowisk ormiańskiej diaspory.
Bogata tematyka prezentowanych referatów podporządkowana była wolnościowej idei – drogom do niepodległości Polski,
ale rozpatrywanej w szerokim otoczu
historycznym i kulturowym: Przemiany tożsamości narodowej Ormian w dobie walk
o niepodległość Polski, od schyłku XVIII
wieku do połowy XX stulecia (prof. Andrzej
Zięba), Żołnierski etos Ormian w dawnej
Polsce (prof. Krzysztof Stopka), Arcybiskup
Józef Teodorowicz a sprawa niepodległości
Polski (dr Stanisław Dziedzic), Karol Antoniewicz – przedziwne losy lwowskiego

Ormianina – Polaka (prof. Franciszek
Ziejka), The Emergence of the Present
– Day Armenian State (prof. George
Bournoutian), Kornel Krzeczunowicz–
wkład w niepodległą Polskę (Andrzej
Krzeczunowicz), „O kochana Ojczyzno,
jako żeś zniszczona!” Ormiańscy wygnańcy
z Kamieńca 1673 wobec Polski (Monika
Agopsowicz), Patriotyczne przestrzenie
w twórczości Zbigniewa Herberta (prof.
Krzysztof Dybciak), Wiadomości o polskich Ormianach ze zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, PAN i PAU
w Krakowie (dr hab. Ewa Danowska),
Dawid Abrahamowicz jako przedstawiciel
ugrupowania Podolaków i jego służba dla
Polski (dr Tadeusz Skoczek).
Konferencji towarzyszyła wystawa czasowa Ormianie – Semper fidelis. W drodze ku
niepodległości, udostępniona przez Muzeum
Niepodległości w Warszawie, przedstawiająca dzieje polskich Ormian od XIV wieku po
czasy współczesne. Z inicjatywy Muzeum
Niepodległości wydany został, pod redakcją
Tadeusza Skoczka i Krzysztofa Bąkały, obszerny, bogato ilustrowany katalog wystawy
Ormianie – Semper fidelis. Staraniem organizatorów konferencji ukazał się odrębny tom
zatytułowany Polscy Ormianie w drodze do
niepodległej Polski, zawierający wygłoszone
referaty i oficjalne wystąpienia, pod redakcją
Stanisława Dziedzica i Janusza Palucha.

Stanisław Dziedzic

Biblioteka Kraków
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UNIKATOWE MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
W NARODOWYM CENTRUM
PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO SOLARIS
O

fotoelektronowej, XAS (spektroskopia
absorpcyjna promieniowania rentgenowskiego) oraz UARPES (kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów). Czas
badawczy został przyznany naukowcom
na zasadach konkursowych. Aplikacje oceniła międzynarodowa komisja. Ostatecznie
w okresie od października 2018 do końca
lutego 2019 roku w SOLARIS zostanie
przeprowadzonych 27 eksperymentów,
przygotowanych przez grupy naukowców
z dwunastu polskich oraz pięciu zagranicznych uczelni i instytutów badawczych.
Część badań już się odbyła.
Pierwszymi użytkownikami krakowskiego synchrotronu są badacze z Aka-

demii Górniczo-Hutniczej, Instytutu
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im.
Jerzego Habera PAN, Instytutu Fizyki
PAN, Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Instytutu
Fizyki Molekularnej PAN, Politechniki
Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej,
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika i Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzą oni przede wszystkim badania z zakresu fizyki, nauki o materiałach
i chemii. Naukowcy badają izolatory topologiczne, materiały dirakowskie i nadprzewodniki, a także właściwości elektroniczne
materiałów, oddziaływania magnetyczne

Anna Wojnar

d października 2018 roku naukowcy
z kraju i zagranicy mogą już prowadzić regularne badania w Narodowym
Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Znajdujący się w ośrodku synchrotron stwarza im unikatowe
możliwości badawcze, dotąd niedostępne w Europie Środkowo-Wschodniej.
O wybudowanie w Polsce synchrotronu
zabiegano od ponad trzydziestu lat, dlatego pierwsi użytkownicy w SOLARIS to
przełomowy moment dla polskiej nauki.
Krakowski synchrotron na początek
udostępnia trzy stanowiska badawcze:
PEEM, gdzie można przeprowadzać pomiary przy wykorzystaniu mikroskopii

Synchrotron oferuje unikatowe możliwości badawcze w wielu dziedzinach nauki, takich jak:
fizyka powierzchni, badania materiałowe, inżynieria materiałowa, badania krystalograficzne
(w tym białek), chemia, geologia, archeologia, diagnostyka i terapia medyczna, badania nad
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nowymi
lekami
czy przemysł półprzewodnikowy

Fot. Anna Wojnar

i rozkład pierwiastków w materiałach.
W przyszłości wyniki pomiarów mogą
przyczynić się, między innymi, do opracowania wydajniejszych ogniw fotowoltaicznych, szybszych i pojemniejszych
dysków twardych czy nowych materiałów
elektronicznych.
Niedawno zakończony został także nabór wniosków na badania, które będą prowadzone w okresie od marca do lipca 2019
roku. Złożone do krakowskiego ośrodka
wnioski zostaną teraz ocenione pod
względem technicznym (czy zaplanowane
eksperymenty mogą być przeprowadzone
przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury) oraz pod względem bezpieczeństwa
Dostęp do SOLARIS jest bezpłatny dla wszystkich naukowców prowadzących badania niekomercyjne.
zadeklarowanych próbek.
Najbliższy nabór wniosków rozpocznie się w kwietniu 2019
Wszyscy naukowcy, którzy byliby
zainteresowani badaniami na synchro- inwestycję w polską lokalną społeczność
Przede wszystkim wyniki uzyskane
tronie, mogą składać swoje propozycje naukową, ponieważ daje on ogromną
z użyciem tej technologii są nie tylko
już w kwietniu 2019 roku poprzez portal możliwość najlepszym grupom badawczym
istotne dla zrozumienia funkcjonowania
Digital User Office https://www.solaris- z dziedziny biologii molekularnej – podkreludzkiego organizmu, powstawania cho-duo.edu.pl//login
rób czy procesów starzenia, ale są także
śla dr Sebastian Glatt.
Ostatnim ważnym i przełomowym
niezwykle pomocne przy opracowywaniu
Poczynione w ciągu ostatniej dekady
wydarzeniem nie tylko dla Centrum SO- postępy w rozwoju techniki Cryo-EM zreskutecznych terapii leczniczych. DotychLARIS, ale także dla świata nauki jest wolucjonizowały biologię strukturalną.
czasowe badania z wykorzystaniem techdecyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnic- Największym uznaniem dla tej technolonik biologii strukturalnej przyczyniły się
twa Wyższego dotycząca finansowania gii było przyznanie jej twórcom w 2017
do ogromnego postępu w leczeniu wielu
zakupu najnowszej generacji kriomikro- roku Nagrody Nobla. Rozwój tej technochorób – nowotworów, choroby Alzheskopu elektronowego i utworzenia pod logii pozwolił na eksplorację całkowicie
imera czy otyłości.
dachem SOLARIS Krajowego Centrum nowych horyzontów badawczych, czego
Kriomikroskopii Elektronowej. Wniosek wynikiem jest długa lista przełomowych
Emilia Król
Narodowe Centrum Promieniowania
o zakup mikroskopu to wspólna inicjatywa  badań opublikowanych w najbardziej
Synchrotronowego SOLARIS
17 wiodących instytucji naukowych prestiżowych czasopismach naukowych.
w Polsce prowadzących badania
z zakresu biologii strukturalnej.
Konsorcjum działa pod przewodnictwem dr. Sebastiana Glatta
z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ i dr. hab. Marcina
Nowotnego z Międzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej
i Komórkowej w Warszawie.
– To wspaniały przykład integracji i współpracy polskiego środowiska naukowego, który pokazuje,
jak naukowcy z różnych instytutów
badawczych wspólnie stanęli po
stronie idei – wyjaśnia prof. Marek
Stankiewicz. Z mikroskopu może
skorzystać każdy, a jego dostępność
będzie olbrzymią szansą na zrzeszenie wielu naukowców z Polski
i Europy. Mimo że zacznie on
działać dopiero w drugiej połowie
przyszłego roku, już dziś chęć przeprowadzenia badań zadeklarowało
31 instytucji badawczych. – Projekt Już wkrótce ofertę naukową SOLARIS uatrakcyjnią dwie linie badawcze: PHELIX i XMCD,
ten traktujemy również jako wielką które obecnie są w trakcie budowy
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WSZĘDZIE FIZYKA
■ To była inicjatywa
dr. Zbigniewa Inglota, który notabene jest
Prof. Krzysztof Królas
absolwentem naszego
Uniwersytetu. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku studiował fizykę, ja
byłem wówczas opiekunem jego pracy magisterskiej, a później
promotorem pracy doktorskiej. Po doktoracie Zbigniew Inglot
podjął decyzję o przeniesieniu się do rodzinnego Przemyśla. Dziś
wykonuje zupełnie inny zawód. Jest prezesem firmy INGLOT,
która ma punkty sprzedaży swoich produktów w ponad 90 krajach świata. Ciągle jednak jego pasją jest fizyka. Wiosną 2017
roku przypadkowo spotkaliśmy się ze Zbyszkiem, kiedy pojawił

Krzysztof Królas

□ Wszędzie fizyka to tytuł albumu, który ukazał się pod koniec
października 2018 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka, licząca 320 stron i zawierająca aż 350
fotografii, w przystępny sposób tłumaczy, zwłaszcza nie-fizykom, na czym polegają różne zjawiska fizyczne doświadczane
przez nas na co dzień. Jest Pan nie tylko głównym autorem
zawartych w tym tomie tekstów, ale także organizatorem
całego przedsięwzięcia, będącego pięknym dowodem na to,
że współpraca nauki i biznesu może być realizowana na różnych płaszczyznach. Trzeba bowiem w tym miejscu dodać,
że pomysłodawcą i sponsorem projektu jest dr Zbigniew
Inglot, prezes zarządu firmy kosmetycznej INGLOT. Proszę
powiedzieć, jak doszło do rozpoczęcia prac nad albumem?

Jan Zych

Rozmowa z prof. Krzysztofem Królasem,
pierwszym kierownikiem Zakładu Promieniowania Synchrotronowego
Instytutu Fizyki UJ, prorektorem UJ w latach 1999–2002

GPS
To, że Albert Einstein stworzył teorię względności, wie prawie każdy, ale co ona dokładnie mówi, to już pytanie, na które
niewielu zna odpowiedź. Okazuje się, że teorii względności używamy na co dzień. Każdy, kto włączył kiedyś GPS, usłyszał po chwili oczekiwania komunikat: „nawiązano połączenie z satelitami”, gdyż to właśnie satelity, krążące 20 tysięcy
kilometrów nad Ziemią, prowadzą nas po drogach. Ponieważ są one tak daleko od powierzchni Ziemi, trzeba skorzystać
z wyników ogólnej teorii względności, która głosi, że zegary w satelitach chodzą szybciej niż zegar w naszym GPS-ie ze
względu na słabsze przyciąganie ziemskie. Gdyby nie brać pod uwagę poprawek ogólnej teorii względności, rozregulowanie zegarów byłoby na tyle duże, że pomiar naszego położenia byłby o wiele mniej dokładny, a GPS myliłby się o setki
metrów! Na szczęście, 100 lat temu Einstein stworzył teorię, dzięki której słyszymy: „opuściłeś trasę”, „zawróć, jeśli to
możliwe”, a w końcu – „dotarłeś do celu”.
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W pierwszej kolejności z propozycją współpracy zwróciłem się
więc do kolegów piszących do tych czasopism. Utworzyliśmy
siedmioosobowy zespół, który dyskutował o kształcie albumu,
ustaliliśmy wstępną listę haseł, powstały też pierwsze opisy zdjęć.

Fot. Krzysztof Magda

się w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS z pytaniami o możliwość wykorzystania promieniowania synchrotronowego do badań technologicznych dla jego
firmy. Przy okazji odnowiliśmy znajomość. Dowiedziałem się,
że ciągle interesuje się fizyką i od dawna myśli
o wydaniu albumu fotograficznego popularyzującego fizykę. Rozmowa zakończyła się deklaracją z jego strony, że może sponsorować taki
projekt, ale chciałby, abym to ja się tym zajął.
No i zająłem się.
□ Na czym polega wyjątkowość tej książki?
■ Nie znam innej książki podobnej do naszego
albumu. Naukę, a fizykę w szczególności, popularyzuje się na różne sposoby. Najczęściej za
pomocą filmów. Książka ma inne zalety, można
ją czytać powoli i do niej powracać. Nasz album
najpierw się po prostu ogląda. Wszyscy zwracają
uwagę na piękne fotografie. I oto właśnie mi chodziło. By oprócz pokazania czytelnikom, w jaki
sposób fizyka ingeruje w nasze otoczenie, przy
okazji pokazać także piękną Polskę. Sam staram
się dużo podróżować po naszym kraju, głównie po
okolicach oddalonych od centrów turystycznych,
i do takiego sposobu spędzania wolnego czasu
zawsze zachęcam.
□ Album jest efektem współpracy wielu osób,
głównie naukowców z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale nie tylko. Jak
przebiegała praca nad tym tomem? Według
jakiego klucza układane były poszczególne
rozdziały i dobierane hasła?
■ W Instytucie Fizyki wydawane są dwa
kwartalniki: „Foton” i „Neutrino”, adresowane do uczniów, którzy interesują się fizyką.

Błyskawice
Proces kończący się widowiskowym rozbłyskiem błyskawicy rozpoczyna
się od ruchu cząsteczek wody i lodu tworzących chmurę. Gdy między dolną a górną częścią chmury powstanie duża różnica temperatur, krople wody
i kryształki lodu zaczynają się nie tylko przemieszczać, ale też pocierać i elektryzować się nawzajem. W chmurze dochodzi do separacji ładunków elektrycznych – napięcie elektryczne między szczytem a podstawą chmury może
osiągnąć nawet kilkadziesiąt milionów woltów. Podczas burzy tak duże napięcia powstają również między chmurą i powierzchnią Ziemi. W pewnym
momencie dochodzi do wyładowania elektrycznego, czyli powstaje kanał,
przez który płyną ładunki elektryczne, widoczny dla nas jako błyskawica.
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□ Atutem albumu są zdjęcia. Ich autorami jest w sumie
25 osób. Kto ostatecznie decydował o doborze fotografii?
Spośród ilu zdjęć trzeba było wybrać te najodpowiedniejsze?
■ To był rzeczywiście problem logistyczny, bo zgromadziliśmy
ponad 10 000 fotografii, z różnych źródeł. Nad wszystkim czuwał
Krzysztof Magda, który w Instytucie Fizyki ma liczne obowiązki,
między innymi zajmuje się oprogramowaniem komputerów pracowników administracji, przygotowuje graficznie materiały imprez orJak kamień w wodę
Tafla wody zachowuje się do pewnego stopnia jak
sprężysta błona za sprawą działających pomiędzy
cząsteczkami cieczy sił spójności, których wynikiem
jest powstawanie sił napięcia powierzchniowego na
granicy wody z powietrzem. Gdy z dużą szybkością
wrzucamy płaski kamień do wody, jej tafla najpierw
ugina się – wyraźnie widać, że kamień przez chwilę pozostaje jakby w swego rodzaju kieszeni, będąc
nadal suchy, mimo że ewidentnie znajduje się już poniżej powierzchni wody. Dopiero po chwili, gdy kamień przebije taflę, rozpoczyna się jego zanurzanie w
wodzie. Wówczas powierzchnia wody, niczym błona
wygięta w dół, najpierw sprężyście się odgina, a następnie jej drganie wycisza się i tafla z powrotem staje
się gładka. Im cięższy kamień i im większa jego prędkość, tym bardziej efekt jest wyraźny.

Jan Zych

Krzysztof Królas

Dalej sprawy potoczyły się dynamicznie i album obecnie zawiera
prawie 140 haseł.
Sam przez wiele lat prowadziłem wykłady dla studentów
ochrony środowiska, podczas których starałem się w prosty
sposób opowiadać, jak prawa fizyki ingerują i wpływają na to,
co obserwujemy w środowisku. Wykorzystałem te wiadomości
w szczególności przy pisaniu tekstów do haseł rozdziałów: „Ciepło” i „Energia”.
Uniwersytet jest idealnym miejscem dla przedsięwzięć popularyzujących naukę i powstawania książek skierowanych do szerokiej
publiczności. Po pierwsze, zawsze można skonsultować swoje
pomysły z kolegami po fachu, a po drugie, łatwo można uzyskać
pomoc kolegów reprezentujących inne specjalności. W przypadku
albumu Wszędzie fizyka hasła z rozdziału o krajobrazie konsultowałem z dr hab. Elżbietą Gorczycą z Instytutu Geografii, hasła
z biofizyki pomogła mi napisać dr hab. Beata Myśliwa-Kurdziel
z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, moje teksty
z astronomii krytycznie recenzował astronom dr Adam Michalec,
a pomysł na napisanie o GPS miał prof. Jerzy Szwed.

Refleksy na płytkiej wodzie
Jasne wzory w kształcie nieregularnych figur na dnie
płytkich akwenów to światło słoneczne, które na skutek pomarszczenia powierzchni wody nierównomiernie rozświetla dno. W zależności od miejsca, na które
pada światło, pofalowana powierzchnia wody działa
jak soczewka skupiająca lub rozpraszająca, bo fragmenty wypukłe skupiają promieniowanie słoneczne, a
wklęsłe – rozpraszają je. Falowanie powierzchni wody
sprawia, że jasne refleksy nieustannie się poruszają,
przykuwając przy tym nasz wzrok.

ganizowanych w Instytucie i fotografuje przebieg
konferencji i innych posiedzeń. Fotografowanie
to jego hobby, a w albumie znajduje się ponad
100 jego zdjęć. Drugą osobą, do której zwróciłem się z propozycją współpracy, był Jan Zych,
zawodowy fotograf pracujący na Politechnice
Krakowskiej. Co kilka tygodni przynosił setki
swoich archiwalnych zdjęć, z których zwykle kilka
pasowało do opisu haseł albumu. Trzecim źródłem
fotografii były zdjęcia przyjaciół i znajomych,
którzy, wiedząc, czym się zajmuję, przysyłali
mi swoje zdjęcia do wykorzystania w albumie.
W szczególności – Mirosław Bistroń przekazał
mi swoje piękne, robione nocą fotografie, między
innymi tę na stronę tytułową albumu.
Wkrótce okazało się jednak, że to nie
wystarcza, że potrzebne są też fotografie zrobione na zamówienie. I tak panowie Krzysztof Magda i Jan Zych wybierali się w teren, aby, na przykład, sfotografować meandrującą Nidę albo geotermię w Szaflarach.
Ja sam podczas wakacji nad jeziorami fotografowałem zjawiska na wodzie, między innymi
falę kołową rozchodzącą się na powierzchni
wody czy dno jeziora, po którym wędrowały
charakterystyczne rozbłyski światła.
Ostateczny wybór właściwego zdjęcia do
każdego z haseł spoczywał na mnie.

■ Do osób, które mówią, że nie rozumieją fizyki,
że nigdy jej nie lubiły w szkole, że fizyka to jakieś wzory i wykresy. Można więc powiedzieć,

Jan Zych

□ Co to jest widmo Brockenu? Skąd biorą się
zniekształcenia odbitego obrazu? Dlaczego
niebo jest niebieskie? Jak wytrzymała jest nić
pajęcza? Czego dowodzi wahadło Foucaulta?
Jak długo trwa zachód Słońca? Na czym
polega diagnostyka medyczna? Jak powstaje
smuga kondensacyjna? Co zawierają zamontowane na sufitach pomieszczeń czujniki
dymu, ostrzegające przed pożarem? Jak działa
drukarka 3D? To zaledwie kilka przykładów
pytań, na które książka w przystępny sposób
odpowiada. Co więcej: różnorodne hasła
i opisy zdjęć zamieszczone w 16 rozdziałach
albumu zostały tak przemyślane, by prowokować do refleksji i zadawania kolejnych pytań,
na te jednak odpowiedzi trzeba szukać już
samemu. Do kogo adresowana jest ta książka?

Ślady na wodzie
Poruszający się po powierzchni wody obiekt powoduje powstanie na niej fali, której czoło ma charakterystyczny kształt
trójkąta, a im szybciej porusza się obiekt, tym kąt tego trójkąta
jest bardziej ostry. Boki trójkąta nie tworzą jednorodnego frontu
falowego, ale składają się z ograniczonych przestrzennie zaburzeń przypominających proste odcinki. To, co obserwujemy wewnątrz trójkąta, jest zależne od stopnia zaburzenia powierzchni
wody przez napęd obiektu.
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□ Album istotnie pokazuje, że fizyka jest fascynującą dyscypliną nauki. Dlaczego więc dzieje się tak, że młodzi ludzie zgłębiający o niej wiedzę w ramach obowiązującego
programu nauczania w szkołach generalnie nie
myślą o tym przedmiocie z entuzjazmem. Gdzie,
Pana zdaniem, tkwi problem?
■ Teraz program fizyki w szkołach jest bardzo okrojony, może właśnie dlatego, że fizyka jest niezbyt
lubianym przedmiotem. Sądzę, że jedną z przyczyn
jest fakt, że nauczyciele koncentrują się głównie na
realizowaniu programu i nie wystarcza im czasu, by
rozmawiać z uczniami na tematy, które poruszane są
właśnie w albumie, czyli na temat fizyki w naszym
otoczeniu. A poza tym nowe czasy przynoszą nowe
wyzwania. Teraz, na przykład, uczniowie fascynują się informatyką, a przecież ta dziedzina nauki
w ogóle nie istniała, gdy ja chodziłem do szkoły.
□ Książka została zadedykowana jednemu
z najwybitniejszych polskich fizyków okresu
powojennego prof. Andrzejowi Hrynkiewiczowi.
Dlaczego właśnie temu uczonemu?

została ustalona w umowie z Wydawnictwem UJ na 90 złotych,
co w praktyce oznacza, że ceny w księgarniach i sklepach internetowych wahają się od 65 do 80 złotych. Książkę rozprowadza
również Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W tym miejscu warto dodać, że początkowo książka miała
być wydana w Przemyślu. Wkrótce okazało się jednak, że lepiej
to zrobić w którymś z wydawnictw krakowskich, więc na logikę
to ja musiałem się tym zająć. Naturalnie, najpierw
skierowałem się do Wydawnictwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Spotkałem się tam z życzliwością
dyrektor Doroty Heliasz, chociaż – jak wiadomo –
wydawanie albumów nie jest specjalnością WUJ.
Po czterech miesiącach (kochani prawnicy!) udało
się podpisać umowę. Dalsza praca była przykładem
profesjonalizmu pracujących w tej oficynie osób.
Jestem pełen uznania dla wszystkich Pań, które
kolejno brały materiały albumu na swoje biurka,
a w szczególności dziękuję Agnieszce Stęplewskiej,
która była redaktorem prowadzącym, a także Małgorzacie Flis za projekt graficzny.
□ Jak mówi tytuł książki – fizyka jest wszędzie.
Przekazany właśnie w ręce czytelników tom,
z oczywistych względów, nie wyczerpał wszystkich tematów dotyczących obecności tej dyscypliny nauki w naszym życiu. A skoro tak, to czy
album będzie miał kontynuację? Czy myślał Pan
o przygotowaniu drugiego tomu?

■ Ustaliliśmy to wspólnie ze Zbyszkiem Inglotem,
■ Album miał swoją premierę w końcu października
chyba nawet to on pierwszy zaproponował taką
2018 na targach książki w Krakowie. Wydawnictwo
dedykację. Profesor Andrzej Hrynkiewicz zatrudnił
UJ zorganizowało tam spotkanie autorskie. Kiedy
mnie w Zakładzie Fizyki Jądrowej UJ w 1966 roku,
prowadzący spotkanie dr Piotr Kołodziejczyk
wysłał na pierwszy staż naukowy do Zjednoczozapytał publicznie autorów, czy będzie kolejny alnego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej i był
bum, siedząca między mną a Zbyszkiem moja żona
promotorem mojej pracy doktorskiej.
powiedziała po cichu: „nie”.
W latach osiemdziesiątych zaangaMówiąc poważnie, to drugi album naSmuga kondensacyjna
żowany już był w prace naukowe
leżałoby planować równolegle z pracą
Rzadko się zdarza, żebyśmy mieli okazję
przede wszystkim w Instytucie Fizyki
nad pierwszym. Wyobrażam sobie, że
obserwować na niebie zjawiska, których
Jądrowej, ale ciągle interesował się
mógłby być poświęcony zjawiskom
nie mogli oglądać nasi przodkowie. Jedtym, czym ja się zajmuję na Unifizycznym znajdującym zastosowanie
nym z takich fenomenów jest powstawanie
wersytecie. Zaproponowałem mu
w przyrządach używanych na co dzień
smug kondensacyjnych. Pojawiają się one
wtedy udział w badaniach prowai mógłby ukazać się, na przykład,
na dużych wysokościach, gdzie para woddzonych wspólnie ze Zbyszkiem
pod tytułem Wszystkim fizyka. Może
na występuje w stanie przesycenia. Z silnika
Inglotem, ulubioną przez profesora
w przyszłości ktoś podejmie takie
przelatującego samolotu wydostają się cząmetodą – metodą zaburzonych korewyzwanie...
steczki spalin i paliwa. Para wodna kondenlacji kierunkowych promieniowania
suje się na nich, a potem zamienia w małe
gamma. W efekcie w takim „trzypo□ Z Uniwersytetem Jagiellońskim
krople wody, które często zamarzają. W ten
koleniowym” składzie opublikowazwiązany jest Pan od czasu studiów,
sposób na trasie przelotu powstaje wodnoliśmy wyniki naszych badań. Wybór
które rozpoczął Pan w 1961 roku
-lodowy ślad samolotu.
adresata dedykacji był więc bardzo
na Wydziale Matematyki, Fizyki
naturalnym wyborem.
i Chemii. Tu zdobywał Pan kolejne
tytuły naukowe. Specjalizuje się Pan
□ Album dobrze się sprzedaje. Kupujących
w fizyce jądrowej, związany był Pan z Zakładem
zachęca także przystępna cena. Jaki jest nakład
Fizyki Jądrowej Instytutu UJ. Na Uczelni pełnił
książki? Gdzie można ją nabyć?
Pan wiele funkcji, między innymi był zastępcą
dyrektora Instytutu Fizyki, prodziekanem
■ Nakład wynosi 2500 egzemplarzy, w tym 500
Wydziału Matematyki i Fizyki, a w latach
egzemplarzy należy do sponsora. Maksymalna cena
1999–2002 prorektorem UJ. Od 2005 roku
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że książka adresowana jest prawie do wszystkich. Do kupienia
albumu zachęcam też swoich kolegów fizyków, mówiąc: „Podaruj
książkę wnukowi, a przekonasz go bez trudu, że dziadek kiedyś
wybrał bardzo ciekawy zawód”.

Kazimierz Krzemień

kierował Pan projektem powołania
aby dowiedzieć się, jak pracuje, a także
Narodowego Centrum Promieniowado Instytutu Fizyki, by zobaczyć, jak
nia Synchrotronowego. Umowa o bupostępują badania młodszych kolegów
dowie tego wielkiego przedsięwzięcia
w moim dawnym Zakładzie Promieniona terenie Kampusu 600-lecia Odnowania Synchrotronowego.
wienia UJ została podpisana w 2010
Kiedy pełniłem obowiązki prorekroku między Ministerstwem Nauki
tora ds. polityki kadrowej i finansowej,
i Szkolnictwa Wyższego i Uniwerprzygotowałem i przekonałem Senat UJ
sytetem Jagiellońskim. Synchrotron
do przyjęcia uchwały regulującej zasadSOLARIS został uruchomiony w roku
nicze sprawy zatrudniania pracowników
2015. Wtedy też przeszedł Pan na
naukowych. Uchwała ta obowiązuje od
Okładka książki
emeryturę. Nie oznaczało to jednak
18 lat. Zgodnie z nią profesor po ukońzakończenia pracy. Co obecnie znajduje się w kręgu Pana czeniu 70. roku życia kończy zatrudnienie na standardowych
zainteresowań? Czym się Pan teraz zajmuje?
warunkach, ale ma prawo do zatrudnienia w wymiarze połowy
etatu jeszcze przez jeden rok. Z jednej strony, uchwała zmusza
■ Przez ostatnie półtora roku absorbował mnie album. Zaraz po władze wydziału do wcześniejszej refleksji nad zapełnieniem
targach książki postanowiłem się od niego oderwać i pojechaliśmy luki powstałej po odchodzącym na emeryturę profesorze,
z żoną na kilka dni w Bieszczady. Polecam Bieszczady w listopa- a z drugiej strony – skłania profesorów do zaplanowania swojej
dzie. Jest tam wtedy pusto, dziko i pięknie. Trafiliśmy na cudowną aktywności.
pogodę. Weszliśmy na Tarnicę i Połoninę Wetlińską, a w ciągle
Ja miałem szczęście – zajęcie niespodziewanie pojawiło się
opustoszałej dolinie Sanu, kilka kilometrów w górę rzeki od miej- samo. Teraz rodzi się pomysł przygotowania angielskiej wersji
scowości Rajskie, natknęliśmy się na ślady obecności niedźwiedzia, albumu, może wezmę w tym udział.
a nieco dalej ślady racic żubra wygniecione w błocie...
Rozumiem jednak, że pyta Pani o inny rodzaj aktywności. □ Dziękuję za rozmowę
Ciągle z przyjemnością przyjeżdżam na Kampus 600-lecia Odnowienia UJ, do budynku, w którym znajduje się synchrotron,
Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Wydmy
Ziarenka piasku, ze względu na małą masę i małe rozmiary, są bardzo łatwo porywane przez wiatr i unoszone tak długo, aż zatrzymają
się na jakiejś przeszkodzie, na przykład kamieniu, roślinie lub po
prostu nierówności terenu. Gromadzący się w coraz większej ilości
w danym miejscu piasek tworzy wydmę – wzniesienie o dwóch stokach rozdzielonych grzbietem, ustawionym prostopadle do kierunku
wiatru. Charakterystyczną cechą wydm jest asymetria stoków – od
strony wiejących wiatrów są długie i łagodnie nachylone, a po druMATERczęsto
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giej stronie są tak strome,ALMA
że piasek
zsypuje się po ich zboczu.
Wtedy wydma przemieszcza się.

PERSONAE

SMAK ŻYCIA

Bardzo ważne jest, aby robić rzeczy, które mają znaczenie dla innych i które są naszą pasją.
Zachęcam moich magistrantów i doktorantów, żeby, gdy temat, z którym do mnie przyszli,
przestał ich interesować albo ja jako promotorka nie daję im inspiracji, na którą liczyli, aby
się nie wahali, tylko zmieniali seminarium. Praca bez pasji to gwarancja porażki i groźba
szybkiego wypalenia zawodowego – mówi prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, specjalistka
w zakresie psychologii religii, religioznawstwa, psychologii kulturowej i psychologii migracji.

KUFER OBITY BLACHĄ
historii mojego dziadka Mikołaja
Gancarza upatruję przepowiedni
własnej drogi życia – słyszę od prof.
Haliny Grzymała-Moszczyńskiej.
On był migrantem w Stanach Zjednoczonych, a ona, jego wnuczka,
w badaniach naukowych zajmuje się
migracjami i migrantami. Losy dziadka
sprawiły, że nie patrzy na tych ludzi
tylko chłodnym okiem badacza.
– Mówię studentom na wykładzie:
Gdyby u każdego poszperać w historii
rodzinnej, to się okaże, że jeśli nie wy,
to rodzice albo dziadek, albo babcia,
a może jeszcze wcześniej w którymś
pokoleniu z pewnością jesteście migrantami. Prawie nigdy nie jest tak, że
rodzina jest osiadła w jednym miejscu od zawsze. A potem im pokazuję
zdjęcie kufra mojego dziadka, który
zabierał ze sobą na statek, płynąc do
Pensylwanii, gdzie pracował w kopalni
węgla kamiennego. Ten kufer się w mojej
rodzinie zachował.
To mówiąc, Pani Profesor opisuje,
jak ten kufer wygląda. Jest duży, solidny.
Blacha stąd, że na statkach wybuchały
pożary, więc nie wolno było wnieść na
pokład bagażu, który byłby niezabezpieczony przed pożarem. Na wyżywienie
mogli liczyć jedynie pasażerowie I klasy,
którzy mieli wykupione kabiny. Wszyscy
inni, którzy, jak Mikołaj Gancarz, płynęli
z Hamburga do Ameryki, musieli zabrać
na pokład zapasy żywności: 5 kilogramów
kaszy, 2 kilogramy boczku, słoninę... Dziadek Pani Profesor takich rejsów odbył kilka.
Za każdym razem był w Ameryce mniej
więcej rok i wracał do rodziny. Potem od
nowa pakował kufer, jechał z Krakowa do
Hamburga i tam wsiadał na statek. Kiedy
wybuchła pierwsza wojna światowa, był
na dłuższy czas odcięty od możliwości
powrotu do Polski. Po zakończeniu wojny
wrócił do Krakowa i już tu mieszkał do
końca życia. Kiedy pracował w Ameryce,
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Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska na konferencji International Association for the Psychology
of Religion na Uniwersytecie w Bari

w domu dziećmi zajmowała się żona, Anna,
bardzo dzielna kobieta. Z wyglądu krucha
i szczupła, a faktycznie silna i bardzo zaradna. Dzięki niej dziadek mógł płynąć za
morze i zarobić dolarów tyle, że starczyło
na wybudowanie czynszowej kamieniczki,
najpierw jednopiętrowej, a po kolejnej
podróży z dobudowanym drugim piętrem.
W Podgórzu, na Ludwinowie, nad rzeką
Wilgą, przy ul. Czackiego. Obok Tureckiej,
przemianowanej potem na Szaflarską.
– Dziadek Mikołaj miał pięcioro dzieci. Chciał je zabezpieczyć. Kamienica,
typowa czynszówka, była bardzo skromna.
Na każdym piętrze jeden wodociąg i jedna
ubikacja. Wodę na kąpiel grzało się na
piecu węglowym, podobnie jak wodę na
pranie robione za pomocą „tarki”, która
przez resztę tygodnia stała na korytarzu.
Część lokali zajmowały dzieci dziadka
z rodzinami, resztę najemcy.
– Mieszka Pani nadal w tym domu? –
pytam.
– Po wojnie kamienicę przejął kwaterunek, bo z kamienicznikami się walczyło.
Dziadek mógł pozostać jako dozorca
w małym mieszkanku. Zezwolono na

to, aby wybudowany przez siebie dom
sprzątał, ale o pobieraniu czynszu od
lokatorów nie było mowy. Moi rodzice:
mama, Franciszka z Gancarzów, i tata,
Franciszek Śliz, też tam mieszkali. W pokoju z kuchnią. Do kamienicy dziadka
przy Czackiego wprowadzali się kolejni
lokatorzy „z przydziału”. Niektórzy to byli
„barwni” ludzie. W sąsiedztwie mieszkała
słynna na całą południową Polskę zielarka,
drobny złodziejaszek, który w przerwach
między odsiadywaniem kolejnych wyroków bardzo pięknie grał wieczorami na
harmonijce ustnej, funkcjonariusz Milicji
Obywatelskiej ochraniający lokatorów
przed konfiskatą wędlin nielegalnie wędzonych na podwórku kamienicy przed
Wielkanocą. Proszę pamiętać, że w latach
50. i 60. Ludwinów to była swoista subkultura, taka jak Zwierzyniec czy okolice
kopca Krakusa.
ZABAWY MIĘDZY STOSAMI PIENIĘDZY
– Ze swojego wczesnego dzieciństwa
zapamiętałam, jak biegałam między stosami pieniędzy!

Fot. Archiwum rodzinne prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

Ojciec był naczelnym kasjerem w Południowym Zarządzie Dróg Wodnych.
Raz w miesiącu jechał z wypłatą do
pracowników zatrudnionych na różnych
budowach wzdłuż Wisły i jej dopływów.
Ale wcześniej musiał pieniądze, przyniesione w dużych paczkach z Pałacu Krzysztofory, gdzie mieściła się Dyrekcja Dróg
Wodnych, podzielić na mniejsze paczki,
poskładać, przygotować do wypłaty. Leżały w pokoju na podłodze. Każda sterta
na wysokość dziecka. Z rana następnego
dnia pokój pustoszał. Pod dom podjeżdżał
samochód z kierowcą, pieniądze ładowano
i ojciec wiózł je w teren. Czasami dziewczynka wsiadała do samochodu marki
Warszawa i jechała z tatą, dumna niesłychanie, bo samochód to było wtedy coś!
Halinka Ślizówna była jedynaczką.
Mama pracowała w domu jako krawcowa,
mistrzyni w swoim fachu, na zlecenie
projektantek nowych modeli odzieży damskiej. Otrzymywała materiały i szkice na
papierze. Jej zadaniem było zamienienie
ich w prawdziwe suknie, płaszcze czy
kostiumy. Ten zawód zapewniał utrzymanie. Powojenne lata były trudne. Bieda
zaglądała ludziom w oczy. Mama zachęcała córkę, aby zainteresowała się sztuką
krawiecką. Bo czasy są niepewne, więc
najlepiej mieć fach w ręku.
– Efekt jest taki, że guzik przyszyć
potrafię, niekiedy krzywo – słyszę.
W Szkole Podstawowej nr 40 na Ludwinowie Halinka trafiła na znakomitą
wychowawczynię, bardzo dobrą polonistkę, panią Zofię Mazanek. Dostrzegła
u dziecka talent i powiedziała o tym rodzicom. Halinka powinna kontynuować
naukę w liceum, a po maturze pójść na
studia. To właśnie z powodu nacisków wychowawczyni zamiast złożyć dokumenty
w Technikum Odzieżowym, po ukończeniu siódmej klasy znalazła się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza
Kościuszki przy ul. Zamojskiego i tam

po czterech latach zdała maturę. Zanim to
się stało, przez jakiś czas wahała się, jaki
kierunek studiów wybrać. Może to ma
być polonistyka, a może jednak prawo?
Na wakacjach, przed rozpoczęciem nauki
w klasie maturalnej, spotkała studentkę
psychologii z Poznania. Ta jej powiedziała, że psychologia to ciekawy kierunek.
A prof. Janusz Reykowski wykłada tak
porywająco, że studenci psychologii na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
siedzą jak zamurowani i słuchają. To
przeważyło szalę.
SPOTKANIE Z MISTRZEM
Halina Ślizówna została studentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
– Spotkała Pani na psychologii w Krakowie wykładowcę, który sprawił, że
studenci siedzieli na jego wykładzie jak
zamurowani? – pytam.
Pani Profesor zastanawia się i zaczyna
tak:
– Miałam szczęście być ostatnim
rocznikiem studentów, którzy słuchali
wykładów zmarłego przedwcześnie
prof. Antoniego Kępińskiego. On nie
tylko wykładał, ale dawał nam, studentom, możliwość zetknięcia się
z pacjentem. Do dziś pamiętam, jak
prof. Kępiński zaprosił na wykład mężczyznę chorego na schizofrenię. Pojawił się
z ręką na temblaku. To nawet nie była cała
ręka, a jej fragment. Opowiedział nam, że
usłyszał głosy, które mu nakazały kontakt
z Bogiem poprzez ogień. Pierwszym krokiem miało być włożenie ręki do paleniska
pieca i on to zrobił. Już na trzecim roku
studiów dał profesor przyszłym psychologom możliwość poznania tej strony
ludzkiej psychiki, o której mieliśmy szansę
tylko poczytać w podręczniku. A my dzięki
niemu mogliśmy zobaczyć przed sobą
chorego człowieka. Na pierwszym wykładzie usłyszeliśmy od Profesora, że jak
Zdjęcie pamiątkowe z promocji doktorskiej

Z rodzicami Franciszką i Franciszkiem Ślizami

będziemy w trakcie roku analizowali różne
jednostki chorobowe, to możemy być pewni, że ich objawy dostrzeżemy u siebie.
I miał rację. Kiedy słuchaliśmy tego, co
do nas mówił, poznawaliśmy jego pacjentów, to zadziałało na nas jak szczepionka
ochronna. Gdyby było inaczej, studenci
psychologii o specjalizacji klinicznej nie
mieliby wcześniej żadnego przygotowania
do tego, co będą przeżywali w przyszłości
w kontakcie z pacjentami.
– Dziękuję za to wspomnienie o prof.
Antonim Kępińskim zwłaszcza w roku
2018, kiedy przypada 100. rocznica
jego urodzin. A zmieniając klimat naszej
rozmowy, proszę mi opowiedzieć o beztroskim życiu studenckim tamtych lat, bo
czas studiów to nie tylko nauka od rana do
nocy – mówię.
– Nie potrafię zdać dokładnej relacji na
ten temat. Z przyczyn osobistych. Przez
lata studiów ciężko chorował mój ojciec.
Jeszcze przed obroną pracy magisterskiej
go pochowałam – słyszę.
Franciszek Śliz zmarł w wieku 67 lat.
Od 60. roku życia cierpiał na chorobę
Bürgera. Wtedy nie było skutecznych leków. Co najwyżej, kupując bardzo drogie
zagraniczne preparaty, można było opóźnić to, co było nieuchronne. Tak nawiasem
mówiąc, choroba ojca pochłaniała wszystkie rodzinne zasoby i Halina szukała ich
dopływu. Została tłumaczem kabinowym
w zakresie języka rosyjskiego. Pracowała głównie w wakacje, dużo, nieraz po
kilkanaście godzin, w ciągu roku akademickiego w mniejszym zakresie. Można
było w ten sposób nie tylko nieźle zarobić,
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ale też poznać ciekawych ludzi ze świata
sztuki, na przykład reżyserów i aktorów
odwiedzających Festiwal Filmów Krótkometrażowych, uczonych przyjeżdżających
do Krakowa na międzynarodowe konferencje, przedstawicieli central handlowych
z krajów RWPG negocjujących kontrakty.
W ostatnich tygodniach przed śmiercią
ojciec Pani Profesor znalazł się w szpitalu
Bonifratrów. Było z nim źle, ale przecież
nikt z rodziny nie myślał, że aż tak źle.
Mama odwiedziła męża w piątek, w sobotę
ani ona, ani córka tego zrobić nie mogły,
a w niedzielę jako pierwsza w szpitalu
znalazła się córka. Weszła do sali, gdzie
leżał tata, patrzy, jego łóżko jest puste,
zaścielone. Inni pacjenci spoglądają na
nią z zakłopotaniem. Ktoś mówi do niej:
– Proszę iść do siostry oddziałowej.
Poszła.
– Wczoraj umarł – usłyszała. – W sobotę.
Trudno było pogodzić się z tym, że nikt
nie spróbował rodziny wcześniej zawiadomić, choćby wysłać telegramu.
ZABURZENIA PO URAZIE PRAWEJ PÓŁKULI
Halina Ślizówna tematy przyszłej pracy magisterskiej zmieniała kilka razy. Ale
nie promotorkę. Była nią prof. Maria Einhorn-Susułowska, twórczyni psychologii
klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Uczona o uznanym dorobku, pochodzenia
żydowskiego, uratowana z Holocaustu
dzięki aryjskim dokumentom na nazwisko
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dobra wiadomość dla przyszłej pani psycholog. Opiekunem jej pracy magisterskiej
został dr n. med. Edmund Szwagrzyk.
– Kunicki to było nazwisko w neurochirurgii znaczące, ale w literaturze
światowej z zakresu neuropsychologii
liczyły się wtedy bardziej dwa inne
nazwiska: prof. Oliver L. Zangwill,
neuropsycholog, profesor psychologii
eksperymentalnej na Uniwersytecie
w Cambridge, oraz prof. Aleksander
R. Łuria, kierownik Katedry Neuropsychologii na Uniwersytecie Moskiewskim.
Wyjazd do Londynu w tamtych latach
graniczył z cudem. Pozostawała Moskwa
i tam mi się udało pojechać dzięki osobistym kontaktom prof. Marii Susułowskiej
z prof. Łurią. Kiedy dotarłam do Moskwy,
stanęliśmy naprzeciw siebie: ja, skromna
studentka, oraz utytułowany uczony,
poczułam tremę. Ale prof. Aleksander
Romanowicz Łuria okazał się być bardzo
życzliwym i ciepłym człowiekiem. Lubił
Polaków, miał zawsze kilku stażystów
z Polski, cenił polską kulturę. Prowadził
badania w oparciu o historie chorób
pacjentów, wielu z nich odniosło urazy
w czasie wojny. Uczyliśmy się prowadzenia diagnozy osób z uszkodzeniami
mózgu przy łóżku pacjentów. W trakcie
cotygodniowych spotkań zespołu profesor
opowiadał, jak jego warsztat teoretyczny
tworzył się we współpracy z Lwem Wygotskim.
Praca magisterska obszerna nie była,
niecałe trzydzieści stron maszynopisu.
Opisy testów, protokoły z badań pacjentów, niewielka, dostępna w Polsce
literatura i wnioski na koniec. Temat był
nowatorski. Zostało to zauważone w recenzjach. Obrona pracy miała się odbyć
12 czerwca 1971, ale nie doszła do skutku.
Halina i Marek Grzymała-Moszczyńscy
na zamku w Niedzicy

Fot. Archiwum rodzinne prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

Halina i Marek Grzymała-Moszczyńscy, zdjęcie zrobione
w pałacu ślubów przy ul. Straszewskiego w Krakowie

Susułowska. W czasie okupacji otrzymała
je od męża swojej serdecznej przyjaciółki
Włodzimierza Reczka (długoletniego
przewodniczącego Polskiego Komitetu
Olimpijskiego). Profesor Einhorn-Susułowska w Instytucie Psychologii UJ
utworzyła Zakład Psychologii Klinicznej.
W Klinice Psychiatrii przy ul. Kopernika współpracowała z prof. Antonim
Kępińskim. Jako szefowa była bardzo
wymagająca, z dystansem. Dzięki bratu,
który mieszkał w USA, otrzymywała amerykańskie czasopisma naukowe. Udostępniała je pracownikom Zakładu, dając im
szansę uzyskania wiedzy o dokonaniach
psychologii na świecie za żelazną kurtyną.
I budząc w nich naukowe aspiracje.
– Przy końcu czwartego roku studiów
prof. Susułowska powiedziała do mnie:
Nie ma pani tematu pracy magisterskiej, to
pójdzie pani do prof. Kunickiego, poradzi
sobie pani – słyszę.
Tematem miały być zaburzenia w funkcjonowaniu osób z uszkodzeniami prawej
półkuli mózgowej. Pogranicze psychologii
i neurochirurgii. Osoby, które po interwencji chirurga miały różnego rodzaju
ubytki w prawej półkuli mózgu, cierpiały
na deficyty zachowań sprzeczne z ich
kompetencjami. Na przykład, pacjent
przed zabiegiem znany akordeonista.
Po operacji nie potrafił grać na tym instrumencie, bo nie mógł skoordynować
ruchów palców. W Krakowie, w Klinice
Neurochirurgicznej przy ul. Botanicznej,
gdzie Halina Ślizówna zbierała materiały do pracy magisterskiej, spotkała
prof. Adama Kunickiego. Niestety, po
miesiącu prowadzenia przez nią badań profesor objął stanowisko dyrektora Centrum
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
PAN i wyjechał do Warszawy. Nie była to

W tym czasie umarł Franciszek Śliz. Jego
córka broniła się dopiero we wrześniu.
WYBORY I ZASKOCZENIA

Dom i pasieka w Mochnaczce Niżnej

bilizowała, znowu zabrała głos (z wielkim
trudem), dała mi czas. Uspokoiłam się
i wykład poprowadziłam. Ale te pierwsze
minuty były trudne, nawet dramatycznie...
Tak pani profesor opowiada mi o tym,
jak była w opałach. I zaraz dokłada opowieść o innej sytuacji nieprzewidzianej. –
Było to wiele lat później, na uniwersytecie
w Bowling Green, w Ohio. Do wielkiej
auli Wydziału Psychologii wprowadził
mnie prof. Kenneth Pargament, przedstawił, zapowiedział, o czym będę mówiła.
Już mam zaczynać, a tu z osłupienia głosu
z siebie wydobyć nie mogę! Moi słuchacze
siedzą w baseballówkach i żują gumę.
W Polsce wówczas rzecz nie do pomyślenia! Zamiast skupić się na tym, o czym
mam mówić, wodzę wzrokiem za miarowo
poruszającymi się szczękami. A ponieważ
w Stanach w dobrym tonie jest przerywać
prowadzącym wykład pytaniami, bo to
oznacza, że student aktywnie w wykładzie

uczestniczy, padają z sali różne pytania.
Czy mamy w Polsce elektryczność, jak
jest z niedźwiedziami na ulicach? A czy
Polacy mogą wyjeżdżać z kraju? Miało to
miejsce przy końcu lat 90.
W 1974 roku powstał na Uniwersytecie
Jagiellońskim pierwszy w Polsce Instytut
Religioznawstwa. Tam właśnie Halina
Grzymała-Moszczyńska rozpoczęła pracę,
w Zakładzie Socjologii i Psychologii Religii. W 1985 roku przedstawiła rozprawę
habilitacyjną: Postawy młodzieży akademickiej wobec religii: struktura i dynamika, kontynuującą metodologiczny problem
postaw. Pisze artykuły, rozprawy, recenzje,
wygłasza wystąpienia na konferencjach
naukowych. Ich tematyka to problematyka
różnorodnych sposobów bycia religijnym,
doświadczenia religijnego, historii tej
dyscypliny wiedzy. W latach 1990–1993
dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska jest
wicedyrektorem Instytutu Religioznaw-

Fot. Archiwum rodzinne prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

Pozostać na uczelni czy iść pracować
w Klinice Neurochirurgii przy ul. Botanicznej? Osobą, która była siłą napędową
wątku badawczego podjętego w pracy
magisterskiej, był prof. Kunicki. Wtedy
już go w Krakowie nie było. Świeżo
upieczona magister Halina Śliz zdecydowała się pozostać na uczelni. Fascynacje funkcjonowaniem mózgu jednak
pozostały. Kiedy kilkanaście lat później
została zaproszona do udziału w pracach
Europejskiej Rady Fundacji Templetona,
uczestniczyła w konferencjach, które
ten wątek poruszały. Dzięki stypendium
z Fundacji Templetona serię wykładów
z cyklu „Religia i nauka” zaprezentowali
prof. Jerzy Vetulani i prof. Michał Heller
oraz wybitni naukowcy z całego świata.
Po odbyciu stażu w Zakładzie Psychologii Klinicznej Halina Śliz rozpoczęła
studia doktoranckie. Temat pracy doktorskiej był taki: Czynniki warunkujące
podatność na kształtowanie się postaw
młodzieży studenckiej. Chodziło o zbadanie, jak poszczególne elementy postaw
na siebie oddziałują, a szczególnie jak
pod wpływem treści o różnym ładunku
emocjonalnym można osiągnąć zmianę
deklaracji sposobów zachowania. Badania
były prowadzone wśród młodzieży studenckiej. Promotorką pracy doktorskiej,
obronionej w 1975 roku, była prof. Maria
Einhorn-Susułowska.
– Robię ten doktorat, prowadzę badania, a tu jednego dnia przychodzi do mnie
koleżanka z Zakładu, już po doktoracie,
starsza ode mnie, i mówi: Halino, poprowadzisz dziś mój wykład. Przy tym
ledwie ją słychać, taka jest zachrypnięta.
Mam mówić o tym, z czego prowadzę
badania, w ramach wykładu z psychologii
społecznej. Słuchaczami mają być zaoczni
studenci Wydziału Prawa i Administracji.
Zgodziłam się. Wchodzimy do dużej
amfiteatralnej sali przy ul. Olszewskiego,
ona mnie tym ledwie słyszalnym głosem
przedstawia, rozglądam się po sali i widzę znacznie starszych ode mnie – wtedy
dwudziestopięciolatki – słuchaczy, po
czterdziestce, po pięćdziesiątce, nawet
starszych. Poczułam niepewność, nawet
strach i nieoczekiwanie na tę sytuację
zareagowałam śmiechem. Nie mogłam się
powstrzymać! Koleżanka jakoś się zmo-

Dyplom habilitacyjny wręczał rektor UJ prof. Józef Gierowski
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Fot. Archiwum rodzinne prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

Ślub brali 14 marca droga dla niego. Poszedł na praktykę
1976 w tym ładnym pa- pszczelarską do pasieki matki swojełacyku przy ul. Straszew- go szkolnego kolegi, zdobył wiedzę
skiego (teraz jest tam i wszystkie uprawnienia. I ruszył z żoną
nie Urząd Stanu Cywil- na poszukiwanie miejsca, gdzie by mógł
nego, a bank). Przyjęcie zrealizować swoją pasję oraz pomysł
urządzili w Klubie Ab- na życie. Bilety do Banicy w Beskidzie
solwenta UJ przy ulicy Niskim kupili razem, z przystanku leśną
(wtedy) Świerczewskie- dróżką ruszyli w górę, w stronę Mizarnego (obecnie Studenc- go, szukając miejsca na postawienie przykiej). Proste to nie było. szłej pasieki. Po przejściu 2,5 kilometra
spotkali na drodze gospodarza z wozem
Halina Grzymała-Moszczyńska z córką Asią i mężem Markiem Niektóre produkty trzeba
było zdobyć (wtedy się pełnym drewna na opał. To brzmi mało
stwa. Przez trzy następne lata, 1993–1996, nie kupowało, a zdobywało lub organizo- prawdopodobnie, ale tak było. Pierwsze
dyrektorem. Najważniejszym celem, jaki wało) we własnym zakresie i dostarczyć pytanie, które zadał Markowi Grzymałasobie stawia, jest umiędzynarodowienie In- do kuchni. Na ślub i przyjęcie przyszła -Moszczyńskiemu, brzmiało: Panie, a nie
stytutu: przyjeżdżają do Krakowa i prowa- najbliższa rodzina oraz koleżanki i kole- chcielibyście kupić pasieki? Poszli za
nim do stojącego kilkaset metrów dalej
dzą wykłady najwybitniejsi religioznawcy dzy panny młodej i pana młodego.
domu, a właściwie kwatery dla robotnii psychologowie religii z całego świata,
CZAS
NA
RODZINĘ
ków leśnych, w której mieszkał, a wokół
między innymi Jacques Waardenburg,
której stało kilkadziesiąt uli. Składała
Ninian Smart, Eileen Barker, David Wullf,
Zamieszkali
w
Bursie
Jagiellońskiej,
się z trzech pomieszczeń, magazynu na
Dirk Hutsebaut, Owe Wikstrom, Nils Holm.
przy ul. Śliskiej (do tej pory jest tam hotel narzędzia, dużego pokoju, w którym
asystencki). Mieszkanie trzypokojowe. w trakcie prac leśnych spali robotnicy,
CZAS NA MIŁOŚĆ
W jednym oni, młode małżeństwo, w dru- i małego pokoju, w którym mieszkał ich
Cofamy się w czasie, aby znaleźć się na gim dwie koleżanki, w trzecim, najmniej- nowy znajomy.
Obejrzeli teren, spodobało się im.
drabinie ludzkiego życia na tym szczeblu, szym jedna koleżanka. Wspólna kuchnia
i
łazienka.
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o dwa i pół roku młodszy Michał, ich
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Praca
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to
nie
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na
kontemplację uroków natury.
przyjeżdżałam do Niedzicy, już od przystanku w Czorsztynie witała mnie wspaHalina Grzymała-Moszczyńska i dziekan Wydziału Psychologii
niała iluminacja niedzickiego zamku na tle
Uniwersytetu w Louvain Dirk Hutsebaut
rozgwieżdżonego nieba.
– Potem było tak, że Marek rozpoczął
studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym UJ i wyjazdy do Niedzicy się skończyły. No a potem wzięliśmy ślub – mówi
Pani Profesor.
– To był rok który? – pytam.
Ona się zastanawia.
– Na obronie mojej pracy doktorskiej
w 1975 roku był obecny Marek i jego
mama. Ale to jeszcze było przed naszym
ślubem – mówi.

doktorantek, która pracuje teraz na uniwersytecie w Nowym
Jorku, podanie o stypendium naukowe dla kobiet wychowujących
małe dzieci. Można tam dostać
specjalny dodatek na opłacenie
opiekunki. U nas Fundacja Nauki
Polskiej, przyznając stypendia
„Na start” dla młodych naukowców do 30. roku życia, pozwala
przedłużyć ten wiek maksymalnie
o dwa lata kobietom, które miały
przerwy w pracy z powodu urlopów macierzyńskich. Chociaż
tyle... – słyszę od pani profesor.
– Czy młode kobiety rozpo- Wystąpienie prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej
czynające teraz pracę naukową na na konferencji w Mogilanach; 1990
uczelni częściej niż kiedyś decydują się na prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej
widać dwie prawidłowości. W jej karieurodzenie dzieci? – pytam.
Pani profesor w myślach robi rekone- rze naukowej nie ma takiego okresu, aby
sans wśród swoich doktorantek. Po chwili w rytmie publikowania zobaczyć czasową
lukę. Pracuje systematycznie. Jedno się
mówi tak:
– Rzadziej. Rezygnują z macierzyń- zmienia. Nasilenie zainteresowań. Do lat
stwa, bo wiedzą, że jak nie będą miały 90. ubiegłego stulecia Pani Profesor więwsparcia, nie poradzą sobie. Kiedy w 1979 cej uwagi i czasu poświęcała psychologii
roku znalazłam się w Holandii, w Nijme- klinicznej (krótko), psychologii religii,
gen, na Uniwersytecie Katolickim (obecnie zwłaszcza postawom wobec religii i reliRadboud University Nijmegen), zwróciłam gioznawstwu. W 1990 roku zorganizowała
uwagę na żłobek, który był zlokalizowany w Mogilanach międzynarodową konfew budynku uczelni. Mama albo tata przy- rencję poświęconą psychologii religii.
Przyjechali przedstawiciele wszystkich
prowadzali malucha i szli do pracy.
istniejących wówczas ośrodków psychologii religii w Europie (Holandia, Belgia,
RÓBMY SWOJE
Szwecja, Finlandia) i w Stanach ZjednoW zestawieniu ponad 100 publikacji czonych. Halina Grzymała-Moszczyńska
naukowych, artykułów, książek, recenzji bardzo aktywnie uczestniczyła w między-

– W 2004 roku z rąk prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymała
Pani w Belwederze dyplom profesora zwyczajnego. Na Śliskiej, w Bursie, mieszkało
was cztery. Zaczęłyście pracę na UJ, opublikowałyście swoje pierwsze artykuły. Jak
się potoczyły kariery naukowe koleżanek?
– Pracowały na uczelni parę lat, niektóre obroniły doktoraty, potem niektóre
odeszły gdzie indziej, żadna do profesury
nie doszła – słyszę.
I tak wyłonił się temat kobiet na ścieżce
kariery naukowej, które czasami zacisną
zęby i dojdą do stopnia doktora habilitowanego, ale przeważnie kończą na doktoratach. Godność profesora zwyczajnego
jest udziałem nielicznych z nich.
– Pani urodziła córkę dwa lata po
habilitacji. Syn pojawił się na świecie
w niecałe trzy lata później. W tym samym
roku, kiedy została Pani wicedyrektorem,
a potem dyrektorem Instytutu Religioznawstwa. To były lata 1990–1996. Małe
dzieci chorują często, więc chyba lekko
nie było? – pytam.
– Miałam wsparcie ze strony męża,
mojej mamy, teściowej, a w 1990 roku,
kiedy urodził się syn, zaangażowałam
nianię, która została z nami 17 lat. Jeśli
jako recenzentka pracy habilitacyjnej
mam informację, że autorka miała w tym
czasie urlop macierzyński, starannie to
podkreślam. Bo wiem, pamiętam i dlatego doceniam... – mówi prof. Grzymała-Moszczyńska i uśmiecha się, bo wie, co
zaraz powie:
– To było na wrześniowej Radzie Instytutu, w 1987 roku. Termin porodu miałam
ustalony na połowę grudnia, ciąża była
widoczna, więc powiedziałam: – Odejdę
za trzy miesiące. Musimy zabezpieczyć
studentom ciągłość przedmiotu. Na to odzywa się jeden z kolegów: – Pani odejdzie,
jak my Pani na to pozwolimy!
I śmiejemy się teraz razem. Chociaż
czy jest nam do śmiechu?
– Kiedy był już na świecie syn, na
którymś z zebrań powiedziałam, że muszę wyjść o tej i o tej godzinie, aby zająć
się dziećmi, ponieważ opiekunka kończy
czas pracy. Na to od jednego z kolegów
słyszę: Każdy ma dzieci! Zdenerwowałam
się: – U pana to żona ma dzieci, a nie pan!
Gdybym tak powiedziała, że wychodzę
wcześniej spotkać się z kimś ważnym,
nie byłoby uwag. Ale dzieci? Niedawno
opiniowałam jednej z naszych dawnych

Fot. Archiwum rodzinne prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

NAUKOWE KARIERY KOBIET

Pochód inauguracyjny; od lewej: prof. Grażyna Skąpska, prof. Halina Grzymała-Moszczyńska
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Fot. Archiwum rodzinne prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

korzeniach), którzy idą do polskich szkół, mają kłopoty ze
wrócili do ojczyzny? zrozumieniem ich przez grono koleżanek
Niektórzy z nich nie i kolegów z klasy, z grupy przedszkolnej,
mogli się w Polsce a nieraz także nauczycieli i wychowawodnaleźć i powrócili ców. Na przykład, chłopiec wcześniej
do Kazachstanu, albo uczący się w szkole angielskiej mówi do
wyjechali dalej, naj- nauczyciela: Jasiu, pomóż mi rozwiązać
częściej do Niemiec. zadanie! Bo w języku angielskim forma
A Polacy, którzy wy- zwracania się do każdego przez „ty” jest
emigrowali w celach normą i starszej osobie nie uwłacza. Ale
zarobkowych do Wiel- u nas wywołuje reakcję. Jak ty się zwrakiej Brytanii, Niemiec casz do nauczyciela!
i innych krajów, a teOd 2009 roku Polski Komitet ds.
„Jestem u siebie w domu, przy biurku”
raz wracają, często UNESCO organizował warsztaty dla nanarodowym życiu naukowym, wykładała z dziećmi, to nie jest problem? I to jaki! – uczycieli pracujących z dziećmi uchodźna Uniwersytecie Harvarda. Jej najdłuższy mówi Pani Profesor. Osoby, które określa- ców, emigrantów oraz osób powracających
i najważniejszy wyjazd stał się możliwy my w skrócie „Polacy z Kazachstanu”, są, do Polski z zagranicy. Pani Profesor prodzięki grantowi Fundacji Kościuszkow- niestety, w wielu przypadkach traktowane wadziła tam z gronem współpracowniczek
skiej w roku akademickim 1996/1997. Pro- jak gorsze, inne. Zapomina się o tym, że zajęcia „Wielokulturowa klasa szkolna”.
wadziła wykłady z psychologii religii na zostali wychowani i ukształtowani kultu- Od dwóch lat nie ma na to pieniędzy.
Uniwersytecie w Rochester i na Uniwer- rowo w zupełnie innym kontekście. Ich I co robić? Załamać ręce? W żadnym
sytecie Kalifornijskim w Santa Barbara. trudności w Polsce to nie tylko ubogi pol- razie. Należy robić swoje. A więc prof.
W latach 90. coraz bardziej skupiała się na ski język z silnym wschodnim akcentem, Halina Grzymała-Moszczyńska oraz inni
badaniu roli religii w radzeniu sobie z sytu- lecz właśnie ta odmienność kulturowa. tacy jak ona, przekonani, że ich praca to
acją migracji dobrowolnej i wymuszonej. W Kazachstanie nie byli „swoi”, mówio- nie jest zawód jak każdy inny, ale misja
Stawia pytanie, jak powinniśmy organizo- no o nich często „wy Polaki”. W Polsce społeczna, robią swoje. W 2013 roku nawać w Polsce przyjmowanie uchodźców. z powodu tych odmienności słyszą „te kładem Ministerstwa Edukacji Narodowej
Jak wspierać, leczyć osoby cierpiące na Ruskie”. Z kolei rodziny polskie, które ukazała się książka Wybrane zagadnienia
PTSD (syndrom stresu pourazowego). wracają z emigracji, składają się z dwóch diagnozy psychologicznej dzieci i młodziePierwsze duże badania rozpoczęła w 1992 rodzajów imigrantów. Wracają dorośli, ale ży w kontekście wielokulturowości oraz
roku, kiedy do Polski przyjeżdża „pocią- ich dzieci, często urodzone poza Polską, wielojęzyczności. Pięcioro autorów (wśród
giem Mazowieckiego” grupa około 1000 chodzące za granicą do szkół i przedszkoli, nich córka Pani Profesor, także psycholog,
muzułmańskich uchodźców, przeważnie związane przyjaźniami z gronem tamtej- dr Joanna Grzymała-Moszczyńska; syn
kobiet i dzieci, z Srebrenicy w Bośni. Były szych rówieśników, emigrują do Polski. Michał wybrał inną drogę: ukończył mepolski premier zorganizował ich ewaku- I to jest emigracja w czystej postaci. chanikę i budowę maszyn na Politechnice
ację z oblężonej przez armię serbską en- Przyjeżdżają do kraju, którego nie znają. Krakowskiej, zajmuje się drukarkami 3D,
klawy (Tadeusz Mazowiecki był w latach Niektóre mają kłopot z językiem. Te dzieci prowadzi własną firmę) oraz 21 osób, wy1992–1995 sprawozdawcą Komisji Praw
Człowieka ONZ w byłej Jugosławii na
terenach objętych wojną. W proteście przeciwko bezczynności wielkich mocarstw
wobec zbrodni popełnianych w lipcu 1995
roku złożył rezygnację). W kolejnych latach
prowadziła razem z antropolożką z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ewą Nowicką
badania w ośrodkach dla uchodźców i otaczających je społecznościach lokalnych. To
był jedyny przypadek, kiedy na tę tematykę
udało się uzyskać grant Komitetu Badań
Naukowych. Oprócz książki „pograntowej”
Goście i gospodarze. Problemy adaptacji
kulturowej w obozach dla uchodźców oraz
otaczających je społecznościach lokalnych,
w roku 1999 roku napisała książkę opublikowaną w rok później: Podręcznik dla osób
pracujących z uchodźcami. Dzisiaj na rynku
książek to biały kruk.
– A Polacy z Kazachstanu (a właściwie, mówiąc poprawnie, osoby o polskich
Od lewej: prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, prof. Valerie DeMarinis

sokiej klasy specjalistów, w zespole konsultacyjnym. W dwa lata później, w 2015
roku, wyszła drukiem książka (Nie)łatwe
powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci
i młodzieży powracających z emigracji.
Wydana przez Fundację Centrum im. prof.
Bronisława Geremka. Dostępna nieodpłatnie. Czwórka autorek, psycholożek. Obie
pozycje bardzo przydadzą się nauczycielom, a także rodzicom dzieci, z którymi
oni wracają do Polski z emigracji. I jeszcze
komuś: społecznościom lokalnym, wśród
których oni żyją i pracują. I nam, jako
społeczeństwu, abyśmy mieli świadomość
wyzwań naszego czasu.
– Patrząc z poziomu polityki społecznej, wiemy, że rzeczy nie zrobią się same.
Same zrobią się tylko źle. Ja wiem, że
w szkołach, do których uczęszczają dzieci
rodziców powracających z emigracji, dzieci uchodźców z krajów objętych wojną,
emigrantów ekonomicznych, najczęściej
z Ukrainy, powinien pracować przeszkolony psycholog. Wiem również, że do tej
pory bardzo pożyteczne działania, także
z gatunku tych, które pozwalają ludziom
zrozumieć się nawzajem, podejmowały
organizacje pozarządowe. Od dwóch lat
mają mocno okrojone fundusze z państwowych dotacji albo nie dostają ich wcale. To
wiem. I z tą świadomością nie pozostaję
sama – mówi Pani Profesor.

Na polu słoneczników

szająca psychologów religii z całego świata.
W trakcie któregoś ze spotkań poznałam
młodą Amerykankę, która właśnie zaczęła
pracę naukową w katedrze psychologii
religii w Uppsali, Valerie DeMarinis. Parę
lat ode mnie młodsza, absolwentka Princeton i Harvardu, przez matkę korzenie ma
włoskie. Bardzo się polubiłyśmy. Zaczęła
się wspólna praca. Valerie przyjechała do
Krakowa, wygłosiła u nas parę wykładów.
To ona „pchnęła” mnie w kierunku tematyki uchodźców. A potem, po transformacji
ustrojowej w Polsce, zwróciła uwagę na
jeszcze inny temat: na doświadczenie „szoku kulturowego” przeżywanego przez wielu
Polaków, związane z tą fundamentalną
zmianą. Razem prowadziłyśmy badania,
napisałyśmy parę artykułów naukowych,
opublikowałyśmy je w liczących się na
świecie czasopismach. Mamy córki w podobnym wieku. Moja Joanna i jej Julia.

– Jestem w Instytucie Religioznawstwa,
jest to czas jeszcze przed wprowadzeniem
systemu grantów, nie mamy NCN-u, ale są
tzw. węzłowe problemy nauki, to znaczy
system planowania i finansowania badań
naukowych w okresie PRL. Instytut Religioznawstwa jest koordynatorem jednego
z takich problemów. W tych sprawach
jeździłam z Krakowa do Warszawy. Jednego razu, będąc w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, otrzymałam
propozycję wyjazdu na dziesięciodniową
wizytę studyjną do Uppsali, na tamtejszy
uniwersytet. Był 1978 rok. Pojechałam.
Tam poznałam najwybitniejszych szwedzkich psychologów religii: Hjalmara Sundena, Thorleifa Petterssona i Owe Wikstroma.
Po tym pierwszym wyjeździe do Uppsali
były następne. A co najważniejsze, zostałam
zaproszona w roku 1979 na założycielskie
spotkanie grupy European Psychologists of
Religion w Laboratorium Psychologicznym
na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen.
Jest to obecnie największa organizacja zrze-

SPOTKANIE Z PROF. BERGEREM
I PROF. NOWAKIEM
– Czy znajdzie się miejsce, aby wymienić nazwiska dwóch najważniejszych
ludzi, których spotkałam na swojej na-

Fot. Archiwum rodzinne prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

SPOTKANIE Z VALERIE

Ostatnio razem z Valerie pracujemy w zespole badawczym w Innlandet Hospital
Trust w Hamar pod Oslo. To wielki szpital,
który ma u siebie liczący się na świecie
ośrodek badawczy psychologii religii. Dwa
lata temu odbyła się tam konferencja naukowa International Association for Psychology of Religion. W przyszłym roku w tym
międzynarodowym towarzystwie spotkamy
się u nas, w Gdańsku. Będziemy obchodzić
40-lecie – dla mnie 40 lat udziału w grupie,
z którą łączy mnie nie tylko współpraca, ale
wiele osobistych przyjaźni, wzmacnianych
wizytami w naszej pasiece.

Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska podczas promocji doktorskich,
obok rektor UJ prof. Franciszek Ziejka oraz prof. Wojciech Suchoń
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z domów i mogły się bawić i uczyć. O takie
samo miejsce dla dorosłych. Trudno im
znosić stres oraz stan zawieszenia podczas
wielomiesięcznego oczekiwania na jakąś
formę zalegalizowania pobytu. Większość
ma objawy stresu pourazowego. Dzieci
kurczowo trzymają się matek.
– Dla mnie jako psychologa praca tam,
wymagająca zachowania zawodowego
dystansu, była trudna – słyszę.
PSZCZOŁY NIE CHCĄ ZIMOWAĆ
Pani profesor, od paru miesięcy na
emeryturze, w Instytucie Religioznawstwa UJ pozostała w wymiarze pół etatu
i nadal wykłada. W Akademii Ignatianum
w Krakowie przy ul. Kopernika, w Katedrze Psychologii, kieruje Zakładem
Kulturowej Psychologii Religii i Duchowości. No i wychodzi na to, że niewiele
się zmieniło. Nadal pracuje wśród swoich
wychowanków, doktorantów i magistrantów (spośród 17 wypromowanych doktorantów pięć osób pracuje w Ignatianum).
Nadal brakuje jej czasu, aby zająć się pasieką w Mochnaczce Niżnej, gdzie nie ma
linii elektrycznej ani drogi dojazdowej.
Jest tylko las i cisza. Jeszcze pszczoły.
W tym ciepłym roku, chociaż w ulach już
mają pozostawiony pokarm na zimę, one
nawet nie próbują wpaść w stan letargu.
Wylatują na zewnątrz, zjadają zimowe
zapasy pozostawione przez człowieka i są
nadal aktywne.

Elżbieta Dziwisz

SREBRNE GODY
To już 25 lat mija, odkąd prof.
Grzymała-Moszczyńska odwiedza
uchodźców. W 1998 roku razem z prof.
Ewą Nowicką z Uniwersytetu Warszawskiego opublikowała książkę:
Goście i gospodarze. Problem adaptacji
kulturowej w obozach dla uchodźców
oraz otaczających je społecznościach
lokalnych. Tytuł jest długi, ale oddaje
istotę problemu ludzi budujących na obcej ziemi życie od nowa. Zaczyna się od
poznania, najlepiej wzajemnego. Chyba
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Promocja doktorska córki Joanny Grzymała-Moszczyńskiej w auli Collegium Novum

Fot. Archiwum rodzinne prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej

że, jak w Dębaku, ośrodek
dla uchodźców jest zlokalizowany w dawnej bazie
wojsk rakietowych Układu
Warszawskiego, w środku
lasu, więc poznać można
tylko okoliczne drzewa.
Kiedy Halina Grzymała-Moszczyńska powiedziała
w 1992 roku, że jedzie
spotkać się z uchodźcami z okolic Srebrenicy,
którzy schronili się u nas,
usłyszała takie pytanie zadane przez kolegę z uczelni
w odruchu dobrego serca:
– A ma Pani nóż?
Z córką dr Joanną Grzymała-Moszczyńską
W 2015 roku razem
z grupą uczonych ze Szweukowej drodze: prof. Willema J. Bergera cji, z Uppsali, była wśród nich prof. Valerie
z Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen DeMarinis, prof. Grzymała-Moszczyńska
oraz prof. Stefana Nowaka z Uniwersy- pojechała do Stambułu. W 2014 roku
tetu Warszawskiego? – pyta Pani Profe- szwedzkie organizacje pozarządowe sfinansor. – Nowak to najjaśniejsze nazwisko sowały tam wynajem lokali mieszkalnych
w socjologii polskiej. Inspirator moich dla uchodźców z Syrii. Ci ludzie skupili
zainteresowań problematyką postaw. się w kilku domach położonych blisko sieBerger to kierownik psychologii religii bie. Temat badań: Rola religii w adaptacji
na Uniwersytecie w Nijmegen. Otworzył kulturowej, w radzeniu sobie z sytuacją
przede mną na wiele lat dostęp do laborato- uchodźctwa uległ poszerzeniu. Rozmowy
rium, badań tam prowadzonych, zasobów z Syryjczykami (był wśród nich bankowiec,
bibliotecznych.
fryzjer, nauczycielka, matka pięciorga
dzieci już osiadłych w Niemczech, technik
PODRÓŻE DO AZJI
budowlany, kelner, sporo dzieci) pokazały
ich problemy. Mówili o bezwarunkowej,
W wersji Pani Profesor najlepszy spo- a także zawiedzionej miłości do Boga. Prosób na wypoczynek to podróż do Azji. sili o pomoc w zorganizowaniu w Stambule
Dobrze jest połączyć taki daleki wyjazd bezpiecznego miejsca dla dzieci, aby wyszły
z obowiązkami dydaktycznymi, na
przykład w Bangkoku, w Królewskim
Uniwersytecie Mahidol, w Indiach, na
uniwersytecie stanowym w Keralii,
w mieście Thiruvanathapuram, gdzie
spotkanie kultur i religii to fascynująca
przygoda.

ZASŁUŻENI DLA KRAKOWA
P

Jerzy Sawicz

rofesorowie Agnieszka Słowik,
Tadeusz Popiela i Stanisław
Grodziski zostali uhonorowani
Nagrodami Miasta Krakowa w dziedzinie nauka i technika. Uroczystość
wręczenia pamiątkowych medali
i dyplomów odbyła się 19 października 2018 w Sali im. Stanisława
Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta
Krakowa. Wyróżnienia są przyznawane co roku wybitnym twórcom,
ludziom nauki i sportu w uznaniu
szczególnych osiągnięć i dokonań,
mających związek z Krakowem.
Stanisław Grodziski, profesor
nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, został nagrodzony
za wybitne osiągnięcia naukowe.
Jest jednym z czołowych współczesnych polskich historyków prawa.
Znakomity badacz ustroju i kultury
prawnej dawnej Rzeczpospolitej
i dziejów Galicji pod austriackim
zaborem, znawca źródeł i popularyzator wiedzy, o imponującym Laureaci Nagród Miasta Krakowa; Sala im. Stanisława Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta Krakowa,
dorobku naukowym. Na Uniwersy- 19 października 2018
tecie Jagiellońskim pełnił wiele funkcji. w Krakowie. Dzięki wprowadzeniu inno- chał Hyjek (Fundacja Rozwoju Sztuki
wacyjnego w Polsce systemu organizacyj- Intermediów) oraz Karolina Koprynia
Kierował Zakładem Historii Państwa
nego stworzono jednostkę umożliwiającą i Olga Jaglarz z Politechniki Krakowskiej.
i Prawa oraz Pracownią Wydawnictw
Tradycja Nagrody Miasta Krakowa
interwencyjne wewnątrztętnicze leczenie
Źródłowych w Instytucie Historycznosięga
roku 1933, w obecnej formule przyostrego
udaru
niedokrwiennego
mózgu.
-Prawnym UJ, Zawodowym Studium Adznawana
jest od 1994 przez prezydenta
Terapia
ta
polega
na
usuwaniu
zakrzepu
ministracyjnym oraz Katedrą Powszechnej
miasta
po
rozpatrzeniu wniosków i na
bezpośrednio
z
naczynia
mózgowego
na
Historii Państwa i Prawa UJ. Był dziepodstawie
rekomendacji dokonywanej
dwa
sposoby:
chemicznie
–
za
pomokanem Wydziału Prawa i Administracji,
przez
Komisję
Nagród, w skład której
cą
leku
rozpuszczającego
zakrzep,
lub
a w latach 1987–1990 prorektorem UJ.
wchodzą:
prezes
PAU (przewodniczący),
mechanicznie
–
przy
użyciu
specjalnie
Profesor Stanisław Grodziski przyczynił
dyrektor
Wydziału
Kultury i Dziedzictwa
zaprojektowanych
do
tego
celu
urządzeń.
się do reaktywowania Polskiej Akademii
Narodowego
Urzędu
Miasta Krakowa,
Leczenie
wewnątrznaczyniowe
może
być
Umiejętności, której był wiceprezesem
przewodniczący
Komisji
Kultury, Prowykonane
nawet
do
ośmiu
godzin
po
(1994–2000). Uczestniczył również w pramocji
i
Ochrony
Zabytków
Rady Miasta
zachorowaniu.
cach Centrum Obywatelskich Inicjatyw
Krakowa
oraz
dziewięciu
przedstawicieli
W
dziedzinie
kultura
i
sztuka
laureUstawodawczych „Solidarności”. W 2002
atami zostali Wojciech Plewiński za wy- krakowskiego środowiska nauki, kultury,
roku Uniwersytet Wrocławski uczcił go
bitne osiągnięcia w dziedzinie fotografii sztuki oraz sportu. Dotychczas wśród
tytułem doktora honoris causa.
oraz Andrzej Sikorowski za dokonania laureatów z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Profesorowie Agnieszka Słowik i Taartystyczne. W dziedzinie sport nagrodę znaleźli się, między innymi, profesorowie:
deusz Popiela z Wydziału Lekarskiego
odebrała Joanna Mazur – mistrzyni świata Franciszek Ziejka, Jan Ostrowski, Antoni
UJ CM zostali nagrodzeni za stworzenie
w lekkiej atletyce osób niepełnospraw- Jackowski, Aleksander Skotnicki, Jacek
Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego
nych. Ponadto wyróżnienia za prace Purchla, Jan Woleński, Maria PodrazaUdaru Mózgu (CITO) oraz wdrożenie
dyplomowe otrzymali: Katarzyna Bożena -Kwiatkowska, Władysław Stróżewski,
„Małopolskiego programu leczenia ostreKołpa (Krakowska Akademia), Justyna Józef Andrzej Gierowski, Aleksander Koj
go udaru niedokrwiennego mózgu za poMazur (Uniwersytet Rolniczy), Paulina i Tadeusz Ulewicz.
mocą trombektomii mechanicznej”. CITO
Krupa (Akademia Sztuk Pięknych), MiAWoj
działa od 2013 w Szpitalu Uniwersyteckim
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NA GRUNCIE JASNO ROZPOZNANYCH FAKTÓW
Odnowienie doktoratu prof. Bożenny Wyrozumskiej po pięćdziesięciu latach
niedzielnym wydaniu
„Dziennika Polskiego”
z 4 czerwca 1967 wydrukowano
niewielkie ogłoszenie, informujące, że w czwartek 15 czerwca
o godzinie 9 w sali posiedzeń
Rady Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Collegium Novum odbędzie
się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Bożenny Wyrozumskiej, asystenta przy Katedrze
Nauk Pomocniczych Historii
i Archiwistyki. Promotorem był
prof. Sylwiusz Mikucki, zaś
tematem dysertacji Rozwój sieci
drożnej w ziemi krakowskiej do
końca XVI wieku1. Obrona zakończyła się, rzecz jasna, summa
cum laude, a 16 czerwca uchwałą
Rady Wydziału nadany został
Bożennie Wyrozumskiej stopień
doktora nauk humanistycznych.
Półwiecze, które upłynęło od tego wydarzenia, skłania do spojrzenia na drogę życiową i zawodową, dziś profesor, Bożenny
Wyrozumskiej oraz drogi jej naukowych
zainteresowań.
Początek drogi życiowej to Stanisławów, obecnie Iwano-Frankiwsk, na
zachodniej Ukrainie, przed 1939 rokiem
stolica województwa stanisławowskiego,
a wcześniej trzecie co do wielkości miasto
Galicji. Tam Bożenna Wyrozumska, wówczas Jacorzyńska, przyszła na świat 27
czerwca 1933 w rodzinie urzędnika kolei
państwowych Eugeniusza i Ludmiły z Zabawów. W 1939 roku państwo Jacorzyńscy
wraz z córką przenieśli się do oddalonej
o około 60 kilometrów na południowy
wschód od Stanisławowa Kołomyi, gdzie
zamieszkali przy ul. Fryderyka Chopina. Już
pod okupacją radziecką rozpoczęła Bożenna
Jacorzyńska w 1940 roku naukę w szkole
powszechnej. W październiku 1945 roku, po
dwutygodniowej podróży odkrytym wagonem, dotarła z rodzicami do górnośląskiego
Zabrza. W tym mieście w maju 1950 roku
złożyła egzamin dojrzałości.
Początek drogi zawodowej to Kraków,
gdzie w październiku 1950 roku rozpoczęła

50

ALMA MATER nr 204–205

Archiwum UJ

W

Bożenna Wyrozumska (druga z prawej) w składzie komisji egzaminacyjnej
na studia historyczne, początek lat 60. XX wieku

studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
w trudnym, nie tylko politycznie, czasie
stalinizmu, niedługo przed niesławną
konferencją metodologiczną polskich historyków w Otwocku, której dezyderaty
stanęły u podstaw zaprowadzenia w polskiej
historiografii jako jedynej dopuszczalnej
metodologii marksistowskiej, budowanej
na założeniach materializmu historycznego.
Profesorowie obsadzający wówczas,
czyli w 1950 roku, katedry historyczne
w Krakowie w znacznej większości kierowali nimi przed wybuchem drugiej wojny
światowej. Nowymi prądami w nauce (poza
nielicznymi wyjątkami) zainteresowani
jednak nie byli. Co więcej, nie bali się o tym
publicznie mówić. Wśród tych byli starożytnik Ludwik Piotrowicz (1886–1957),
mediewista Roman Grodecki (1889–1964)
czy Zofia Kozłowska-Budkowa (1893–
1986) i wspomniany już Sylwiusz Mikucki
(1898–1983), oboje związani z Katedrą
Nauk Pomocniczych Historii. Piotrowicz nie
ukrywał przed studentami, że radziecki historyk Nikołaj Maszkin, autor przetłumaczonej
na język polski i opublikowanej w 1950 roku
Historii starożytnego Rzymu, „ilustracje

ukradł ode mnie, ukradł!”2 (to jest z Dziejów
rzymskich Piotrowicza, wydanych w 1934
roku). Z kolei Grodecki miał przy jakiejś
okazji powiedzieć względem nowej literatury, że „nie będzie śmieci marksistowskich
trzymać w swoim zakładzie” (co też o mało
nie zakończyło się usunięciem profesora
z Uniwersytetu)3. Bożenna Jacorzyńska
miała więc w tym trudnym czasie szczęście
zetknąć się z osobowościami nietuzinkowymi i uczestniczyć w prowadzonych przez
nie zajęciach dydaktycznych. Seminarium
magisterskie wybrała, być może, najbardziej
wymagające – u Romana Grodeckiego, cieszącego się wielkim autorytetem znakomitego znawcy problemów tak politycznych,
jak gospodarczych i społecznych polskiego
średniowiecza. Obdarzony fenomenalną
wręcz pamięcią, pozwalającą na swobodne
poruszanie się praktycznie w całym zasobie
źródeł drukowanych (kolorowymi kredkami podkreślał w nich najbardziej istotne
fragmenty), proponował Grodecki tematy
zazwyczaj trudne, do opracowania których
niezbędna była benedyktyńska cierpliwość,
potrzebna do tropienia w źródłach rozproszonych nierzadko wzmianek. Umiejętnie
zebrane i zinterpretowane, składały się one

młodej współpracowniczce opracowanie
dość enigmatycznie brzmiącego tematu:
Książka rękopiśmienna w Krakowie w XV
wieku. Nie wyszedł on jednak poza etap
kwerend. Jednocześnie w ramach seminarium prowadzonego przez Sylwiusza
Mikuckiego zbierała Bożenna Wyrozumska
materiały do kartoteki dyplomów Władysława Jagiełły, szkoląc jednocześnie swój
warsztat w zakresie dyplomatyki i paleografii. Początkowo prowadziła zajęcia z języka
łacińskiego oraz konwersatorium z nauk
pomocniczych historii. W 1961 roku została
starszym asystentem. W tym czasie wytyczona została także pierwsza z naukowych
dróg Bożenny Wyrozumskiej, czyli studia
nad dziejami miast. Opublikowała wówczas
wraz ze stosownymi komentarzami odkryte przez siebie fragmenty XIV-wiecznej
księgi miejskiej małopolskiego Olkusza
(Fragmenty najstarszej księgi miejskiej
Olkusza, „Małopolskie Studia Historyczne”
[dalej w tekście: „SH”] 2, 1959, s. 49–57),
ustawy miejskie Czchowa (Najstarsze
uchwały miejskie (wilkierze) Czchowa,
„SH” 9, 1966, s. 89–103) oraz pierwszą
część kodeksu dyplomatycznego miasta
Radomia (Dokumenty miasta Radomia z lat
1355–1450, Radom 1966). Poszerzając zaś
krąg własnych zainteresowań, skupiła się na
drogach sensu stricto. Badania te wieńczyła
dysertacja doktorska.
Przygotowana przez Bożennę Wyrozumską rozprawa o sieci drożnej w ziemi
krakowskiej wyrastała z Semkowiczowskiej
szkoły geografii historycznej, stanowiąc
jednocześnie kontynuację studiów podejmowanych jeszcze w dwudziestoleciu między-

wojennym nad komunikacją i transportem
w polskim średniowieczu. Wybór ziemi
krakowskiej nie był bynajmniej przypadkowy, gdyż to właśnie dla niej zachowały się
jedyne w swoim rodzaju zabytki w postaci
rewizji ceł i myt województw małopolskich
(krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego) z lat 1564–1565 oraz lustracji dróg
publicznych województwa krakowskiego
z 1570 roku, dających podstawę do przeprowadzenia badań retrogresywnych. Z zadania
tego autorka wywiązała się niewątpliwie
w sposób udany, przygotowując rozprawę
może nie nazbyt obszerną objętościowo,
ale istotną w rozpoznaniu tematu. Zrekonstruowała w niej bowiem nie tylko sieć
drożną, ale także skomplikowany system
poboru ceł i myt (w tym kwestie organizacji i administracji ceł). Po raz pierwszy
szerzej opracowała też, jakże istotne w tym
kontekście, zagadnienie regale drogowego.
Ta oszczędność słowa stanie się w pewnym
sensie znakiem rozpoznawczym historycznej narracji Bożenny Wyrozumskiej –
wyważonej i opartej na wnikliwej analizie
źródeł, niezawierającej niepotrzebnych
zdań, wystrzegającej się zbędnych hipotez
i spekulacji. Taką właśnie historiografię
uprawiał Roman Grodecki, stojącą na
gruncie jasno rozpoznanych faktów, o której nigdzie szerzej nie pisał, ale [...] którą
zaszczepiał swoim uczniom5. W postaci
książkowej rozprawa ta ukazała się dopiero
w 1977 roku (Drogi w ziemi krakowskiej
do końca XVI wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977). Wcześniej
natomiast Bożenna Wyrozumska przygotowała krytyczną edycję lustracji z 1570 roku
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następnie na obraz danego zagadnienia,
często nieposiadającego jeszcze własnej
literatury.
W roku akademickim 1952/1953 prof.
Grodecki próbował na swoim seminarium
wprowadzić „współzawodnictwo o jakość”,
zadając jego uczestnikom do opracowania to
samo zagadnienie. Pięciu słuchaczy, w tym
Bożenna Jacorzyńska i jej późniejszy mąż,
Jerzy Wyrozumski, otrzymało wówczas
nieco zaskakujący temat: Najdawniejsze
objawy opieki społecznej nad inwalidami
pracy w górnictwie. Z postawionego zadania
lepiej wywiązał się student Wyrozumski,
„jakkolwiek nie bez pewnych usterek”,
a praca została nagrodzona w grudniu 1953
roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii
Nauk. W roku akademickim 1953/1954 studenci Jacorzyńska i Wyrozumski już wspólnie przygotowali referat Kształtowanie się
polskiej świadomości narodowościowej do
XV wieku, który został zaprezentowany na
zjeździe studenckim w Warszawie z okazji
dziesięciolecia Polski Ludowej. Autorzy
wykazali [zaś] dobre przygotowanie faktograficzne i metodologiczne oraz znaczną
śmiałość i samodzielność w opracowaniu
zagadnienia4.
Tematem pracy dyplomowej Bożenny
Jacorzyńskiej było Powstanie i rozwój
wielkiej własności klasztoru bożogrobców
w Miechowie do końca XIV wieku – jednego
z najstarszych domów zakonnych w Małopolsce, fundowanego w 1163 roku przez
rycerza-krzyżowca Jaksę z rodu Gryfitów.
W połowie lat 50. ubiegłego wieku dzieje
tej instytucji były w zasadzie nierozpoznane.
Sam Grodecki podkreślał, że „praca jest
ściśle źródłowa, więc i wyniki powinny być
nowe”. Zdanie to można uznać za motto
wszystkich późniejszych publikacji Pani
Profesor.
Jeszcze przed obroną pracy magisterskiej, która odbyła się w styczniu 1955 roku,
w grudniu 1954 roku Bożenna Jacorzyńska
została zatrudniona jako asystent kontraktowy przy Katedrze Nauk Pomocniczych
Historii – stworzonej w końcu XIX stulecia przez Stanisława Krzyżanowskiego
(1865–1917) i kierowanej następnie przez
Władysława Semkowicza (1878–1949)
oraz Sylwiusza Mikuckiego. W tej właśnie
Katedrze (następnie Zakładzie) spędziła
Pani Profesor kolejne pięćdziesiąt lat, aż do
przejścia na emeryturę w 2004 roku. W latach 1997–2004 była jego kierownikiem.
Pierwszym naukowym opiekunem
Bożenny Wyrozumskiej została prof. Zofia
Kozłowska-Budkowa, która zaproponowała

Bożenna Wyrozumska w towarzystwie profesorów Andrzeja Tomczaka (w środku)
i Józefa Szymańskiego (z prawej) w dawnej siedzibie Zakładu Nauk Pomocniczych Historii
przy ul. Studenckiej 3
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(Lustracja dróg województwa krakowskiego
z roku 1570, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk 1971). Jeszcze w końcu lat 60.
podjęła wstępne prace nad sądownictwem
podkomorskim, w szczególności zaś nad
dokumentem i kancelarią sądu podkomorskiego. Również i te badania nigdy nie
zostały sfinalizowane. Lata 70. ubiegłego
wieku były niewątpliwie
dla niej czasem pewnej
intensyfikacji pracy dydaktycznej, co wiązało
się z organizacją studiów
zaocznych dla nauczycieli
w Instytucie Historii UJ
(1972–1979). Początek lat
80. przyniósł z kolei – na
fali powstania pierwszej
„Solidarności” – zaangażowanie w działalność
opozycyjną. W 1980 roku
została Bożenna Wyrozumska członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ
„Solidarność”, a w 1981
roku współtworzyła Ogólnopolski Zespół
Historyczny. Brała też aktywny udział
w osławionych negocjacjach z nowym ministrem oświaty i wychowania Bolesławem
Faronem względem zmian w programie
nauczania, które odbyły się w Warszawie
13 marca 1981. Wśród obecnych znajdowało się wiele bezspornych autorytetów naukowych, w tym profesorowie Aleksander
Gieysztor, Henryk Samsonowicz (wówczas
rektor Uniwersytetu Warszawskiego), Maria
Janion czy Jan Błoński. Po długim oczekiwaniu minister wreszcie pojawił się w sali,
w której zebrało się ponad sto osób. Szybko
zaprezentował swoje plany, ale gwarancji,
że wprowadzi wspólne ustalenia z „Solidarnością”, już nie dał. Kiedy w zasadzie
próbował uciec ze spotkania, wówczas
doktor Wyrozumska zawołała: „Ale czy
chociaż to, co dzisiaj wspólnie uzgodnimy,
uzna pan za wiążące?!”. „Tak” – krzyknął
Faron. – „To, co wspólnie uzgodnione,
tak!”. I wybiegł. I tych słów jako gwarancji
trzymano się w toku dalszych negocjacji
z resortem oświaty6. Jako „bywalec” klubu
Convivium mieszczącego się w głównym
gmachu uniwersyteckim znajdowała się,
oczywiście, Bożenna Wyrozumska pod
obserwacją tajnych służb. Te jednak nie
wiedziały zbyt wiele, o czym tak naprawdę dyskutowano w lokalu na parterze
Collegium Novum. W 1982 roku kapitan
Knapik pisał w raporcie: Spotkania te organizowane są pod pozorem picia kawy przy
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wspólnym stole, a faktycznie są one okazją
do wymiany poglądów na różne polityczne
zjawiska i sprawy7. W latach 1982–1989
była współredaktorem miesięcznika „Solidarność Nauczycielska”, kolportowała też
wydawnictwa drugiego obiegu (ukrywając
je niejednokrotnie przy przenoszeniu pod
warzywami wyłożonymi na wierzchu torby
mieszczącej „bibułę”). Po
latach zaprezentowała je
jako kurator polskiej części
wystawy Der Zensur zum
Trotz w Herzog-August-Bibliothek w Wolfenbüttel.
Mniej więcej w połowie lat 80. powróciła
Bożenna Wyrozumska do
swojej pierwszej naukowej
drogi, czyli dziejów miast.
Zainteresowała się wówczas spuścizną aktową
i dokumentową kancelarii
średniowiecznego Krakowa, zachowaną w stanie
niemal kompletnym od początku stulecia
XIV, opracowaną, co prawda, katalogowo
i fragmentarycznie wydaną drukiem, ale
przeanalizowaną tylko w stopniu minimalnym. Podjęty przez nią temat był w pewnym
sensie pionierski. Praca ze źródłami rękopiśmiennymi, jakkolwiek dla historyka bezspornie fascynująca, łatwa jednak nie była.
Przyniosła natomiast – zgodnie ze znanym
już sądem Romana Grodeckiego – zupełnie
nowe wyniki.
W efekcie tych mozolnych studiów publikowała od końca lat 80. mniejsze prace
do dziejów średniowiecznego Krakowa
dotyczące, między innymi, antroponimii
(Warzygarniec i Suchapolewczyna, czyli
polskie nazwiska przezwiskowe w średniowiecznym Krakowie i na Kazimierzu,
„ZNUJ” – „Prace Etnograficzne” nr 936,
1989, z. 26, s. 93–107) czy stosunków narodowościowych (Nationalitätenprobleme
der mittelalterlichen polnischen Städte
in der Historiographie und im Lichte der
städtischen Quellen von Krakau, „ZNUJ”
– „Prace Historyczne” nr 945, 1994, z. 113,
s. 19–28), ale też edycje nieznanych wcześniej fragmentów ksiąg miejskich (Odnalezione zapiski z najstarszej księgi miejskiej
krakowskiej, „SH” nr 34, 1991, s. 111–114;
Zapiski z księgi radzieckiej krakowskiej
1393–1400. Uzupełnienie do wydawnictwa
„Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa”, „SH” nr 35, 1992, s. 89–110). Ich
zwieńczenie w pewnym sensie stanowiła

nowoczesna monografia kancelarii miasta
Krakowa (Kancelaria miasta Krakowa
w średniowieczu, Kraków 1995), w której
poprzez charakterystykę zachowanych
wytworów zrekonstruowała jej dzieje i organizację, dekodując jednocześnie ukryte
w piśmie mechanizmy zarządu centralnym
ośrodkiem miejskim Królestwa Polskiego.
Publikacja ta, niewielka objętościowo (co
wiązało się także z otrzymanym przez
autorkę przydziałem papieru), jest bardzo
bogata w swej treści. Na trwałe zajęła też
istotne miejsce w rodzimej historiografii.
Pomiędzy zdobywaniem przez Bożennę
Wyrozumską kolejnych stopni w karierze
naukowej (habilitacja – 1997, profesura
– 2002) drukiem ukazywały się kolejne
ważne publikacje przez nią sygnowane.
Tym razem były to obszerne wydawnictwa
źródłowe, będące efektem „edytorskiej
maestrii konkurującej z wyśmienitą znajomością krakowskich ksiąg miejskich
z XV wieku”: wypisy źródłowe do dziejów
Żydów w średniowiecznym Krakowie (Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy
źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich,
Kraków 1995), akta ławnicze miasta Kazimierza z początku XV wieku (Księga
ławnicza kazimierska 1407–1427, Kraków
1996) oraz nowa edycja księgi proskrypcji
i skarg miasta Krakowa (Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360–1422,
Kraków 2001). W przypadku pierwszego
z wymienionych nie będzie przesadą wskazanie, że miało ono dla polskiej historiografii znaczenie przełomowe. Wyłuskując
z rękopiśmiennych ksiąg miejskich blisko
1200 zapisek z lat 1301–1500 dotyczących
ludności żydowskiej zamieszkującej w Krakowie, Pani Profesor zbudowała podstawę
do prowadzenia nowoczesnych badań
(przy znikomym stanie zachowania źródeł
hebrajskich) nad dziejami tej społeczności
– największej gminy żydowskiej w dawnym
Królestwie Polskim. W tym miejscu warto
wspomnieć, że w 2011 roku wraz z mężem
Jerzym Wyrozumskim została uhonorowana (za wkład w badania judaistyczne)
prestiżową Nagrodą im. Księdza Stanisława
Musiała, ustanowioną przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jej fundatorami
są rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
prezydent Krakowa i Gmina Wyznaniowa
Żydowska w Krakowie, a wyboru laureatów
dokonuje kapituła, której przewodniczy
rektor UJ.
Obok wymienionych wyżej Pani Profesor opublikowała nadto kilka innych edycji
źródłowych: na nowo (wraz z tłumacze-

bezsensownie „ożywione” w prasie i literaturze zarzuty o kolaborację z okupantem
hitlerowskim, kierowane w 1945 roku
przeciwko krakowskim profesorom (w tym
przeciwko Semkowiczowi), opublikowała
Bożenna Wyrozumska wspólnie z mężem,
prof. Jerzym Wyrozumskim, nieznaną
wcześniej broszurę Stanisława Kutrzeby
wraz z obszerną dokumentacją (W obronie
spotwarzonej instytucji [Rzecz o Polskiej

skich, w tym, rzecz jasna, średniowiecznego
Krakowa. Większości z nich towarzyszą
aneksy źródłowe. Tom zamyka zaś grupa
prac drobnych, nierzadko wkraczających
na grunt historii politycznej, z iście detektywistycznym studium paleograficznym
o nieistniejącym urzędzie „maj” na czele.
Dyplom odnowienia doktoratu został
wręczony Pani Profesor w jej mieszkaniu
podczas kameralnej uroczystości 31 lipca
2018. Władze dziekańskie Wydziału Historycznego UJ reprezentował niżej podpisany.
Sześćdziesiąt lat, które upłynęło w 2018 roku od autorskiego
debiutu Pani Profesor, to w polskiej historiografii więcej niż
epoka. W tym czasie jedne prądy
metodologiczne ustąpiły miejsca
innym. Zmieniło się także samo
patrzenie na historię jako dyscyplinę naukową oraz podejmowane przez nią problemy – dziś
w mniejszym stopniu należące do
historii politycznej, w większym
zaś do szeroko pojętej historii
społecznej. Niezmienne pozostało zaś jedno: właściwe stawianie
pytań źródłom, a przez to pozyskiwanie odpowiedzi dalekich od
spekulacji, o które szczególnie
łatwo w warsztacie historyka-mediewisty. Tak zresztą pracuje Pani
Profesor Wyrozumska do dziś, dokładnie
w ten sam sposób, jak czynił to jej pierwszy
uniwersytecki mistrz, Roman Grodecki
– stojąc „na gruncie jasno rozpoznanych
faktów”. I taki właśnie sposób uprawiania
historii zaszczepiła swoim uczniom.
Bogdan Zimowski, za: „PAUza Akademicka” nr 85, 10 czerwca 2010, s. 5

niami na język polski) wydała dokumenty
fundacyjne Uniwersytetu Krakowskiego
(Najstarsze przywileje Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2000), wypisy do dziejów Ormian (Ormianie w średniowiecznym
Krakowie. Wypisy źródłowe, Kraków 2003),
dokumenty lokacyjne gmin miejskich
wielkiego Krakowa: Krakowa, Kazimierza,
Kleparza oraz Podgórza (Przywileje ustanawiające gminy miejskie wielkiego Krakowa
(XIII–XVIII wiek), Kraków 2007)
czy, ostatnio, księgę proskrypcji
Nowego Miasta Torunia (Księga
proskrybowanych Nowego Miasta Torunia (1358–1412), Toruń
2013). W ten sposób może nie tyle
wytyczona, ile rozwinięta została
kolejna z naukowych dróg Pani
Profesor: edytorstwo źródeł.
Spośród tych dróg na koniec
wymienić wypada jeszcze jedną i przydać jej pojemną, bądź
co bądź, nazwę biografistyki.
W tym nurcie mieści się trwająca
od początku lat 60. współpraca
z redakcją Polskiego Słownika
Biograficznego, ale i znaczący
udział w przygotowaniu spisów
średniowiecznych urzędników
małopolskich. W tym nurcie
mieszczą się także nowsze prace,
związane z osobami tworzącymi
Zakład Nauk Pomocniczych
Historii i ich dorobkiem: Stanisławem
Krzyżanowskim, Władysławem Semkowiczem, Zofią Kozłowską-Budkową, Karolem
Mieszkowskim (1938–1998), Zbigniewem
Perzanowskim (1922–1999). Wielką zasługą Pani Profesor było przywrócenie
polskiej historiografii dwóch fundamentalnych prac Semkowicza: Encyklopedii nauk
pomocniczych historii (1999) i Paleografii
łacińskiej (2002). Pierwsza z nich, napisana
w zasadzie przez studentów profesora na
podstawie jego wykładów, krążyła w trudno
dostępnych wydaniach powielaczowych
z lat 1923–1946. Mimo upływu lat stanowi po dziś najbardziej przystępny wykład
nauk pomocniczych w ich klasycznym
kanonie. Druga z kolei, będąca autorskim
opus magnum Semkowicza, znana jedynie z niskonakładowego wydania z 1951
roku (opublikowanego już po śmierci
autora), nigdy nie zajęła w rodzimej literaturze należnego sobie miejsca. W tym
wreszcie nurcie mieszczą się prace stające
w obronie dobrego imienia środowiska
uniwersyteckiego – choć jakże różne od
wyżej wymienionych. Reagując na zupełnie

Bożenna Wyrozumska podczas wykładu
w Polskiej Akademii Umiejętności; 2010

Akademii Umiejętności roku 1945], Kraków
2003) oraz artykuł O godność uczonego
(w: Mieczysław Małecki (1903–1946) –
człowiek, uczony, organizator. W setną
rocznicę urodzin, red. J. Rusek, Kraków
2005, s. 37–43).
Przypadający w 2017 roku jubileusz
odnowienia po pięćdziesięciu latach doktoratu Pani Profesor stał się także okazją do
przygotowania wyboru studiów pisanych
przez Jubilatkę w latach 1959–2014, któremu nadano tytuł Fontes. Prace wybrane
z dziejów średniowiecza i nauk pomocniczych historii (Kraków 2018). Nie było to
bynajmniej łatwe zadanie, ale efekt chyba
dobrze oddaje różnorodność tematyki
podejmowanej przez Bożennę Wyrozumską w kręgu nauk pomocniczych historii.
Otwiera go znakomite warsztatowo studium
o terminologii pokrewieństw i powinowactw w polskim średniowieczu, o którym
Józef Szymański pisał, że bez jego znajomości [...] każdy historyk, który wkracza na
grunt genealogii średniowiecznej nie może
się obejść. W dalszej kolejności następują
różne prace z zakresu dziejów miast pol-

Marcin Starzyński

Zakład Nauk Pomocniczych Historii UJ
1

2

3
4

5

6

7

„Dziennik Polski”, R. 23, nr 131 (7251), 4–5 czerwca 1967,
s. 7.
J.L. Wyrozumski, Respekt dla źródła historycznego [w rozmowie z A.M. Kobosem], w: Po drogach uczonych, Kraków
2007, t. 2, s. 607.
Ibidem, s. 610.
R. Grodecki, J. Mitkowski, Z życia Katedry Historii Polski
Feudalnej UJ, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” (dalej w tekście: „ZNUJ”) 2, 1955, „Historia”, z. 1,
s. 142–143.
J. Wyrozumski, Roman Grodecki, w: Uniwersytet Jagielloński.
Złota księga Wydziału Historycznego, red. J. Dybiec, Kraków
2000, s. 309.
Wydarzenia te szczegółowo opisała T. Bochwic, Narodziny
i działalność „Solidarności” Oświaty i Wychowania 1980–
1989 (w świetle dokumentów NSZZ „Solidarność” i relacji jej
działaczy), Warszawa 2006, s. 97.
W. Zabłocki, Co o nas wiedzieli? NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego w dokumentach SB, Kraków 2005,
s. 192; także: Czasy „Solidarności” na Uniwersytecie Jagiellońskim 1980–1989 we wspomnieniach, rozmawiał A.M. Kobos, Kraków 2010, s. 92 (rozmowa z Antonim Jackowskim).
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
ZA KSIĄŻKI HISTORYCZNE
P

Sławek Kasper/IPN

rofesor Andrzej Chwalba z Instytutu
Historii UJ otrzymał I nagrodę w Konkursie im. Janusza Kurtyki za książkę
zatytułowaną Wielka Wojna Polaków
1914–1918, wydaną przez Wydawnictwo
Naukowe PWN w Warszawie. Uroczyste
wręczenie Nagrody odbyło się 24 paździer-

nika 2018, podczas odbywającej się w Belwederze konferencji Przestrzeń polskiej
niepodległości. – Zwycięska
publikacja idealnie wpisuje
się w setną rocznicę obchodów odzyskania niepodległości. Książka w istotny sposób
przedstawia losy Polaków
w walce o niepodległość,
co za tym idzie, jest niezwykle wartościowym dziełem
z punktu widzenia polskiej
historiografii. Pokazanie dramatu wojny, rozgrywającego
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się na ziemiach dzisiejszej Polski, z pewnością
przyczyni się do lepszego zrozumienia dziejów
naszej Ojczyzny – podkreślił Paweł Kurtyka,
prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki.
Zwycięska praca zostanie przetłumaczona na język angielski i wydana w Stanach
Zjednoczonych. Ponadto w konkursie
wyróżnienie otrzymała książka dr. Marcina Jarząbka,
również z Instytutu Historii
UJ, zatytułowana Legioniści
i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej
w Polsce i w Czechosłowacji
w okresie międzywojennym.
Warto dodać, że książka prof. Andrzeja Chwalby Wielka Wojna Polaków
1914–1918 otrzymała także
Nagrodę im. Oskara Haleckiego w konkursie Książka
Historyczna Roku. Nominację do nagrody uzyskała

Anna Jarząbek

Prof. Andrzej Chwalba

Dr Marcin Jarząbek

również książka dr. Marcina Jarząbka. Do
konkursu zgłoszonych zostało 89 tytułów.
Wręczenie nagrody odbyło się 20 listopada
2018 w siedzibie Telewizji Polskiej S.A.

Red.

DOKTORZY HONORIS CAUSA
UNIWERSYTETU SEMMELWEISA W BUDAPESZCIE

U

Doktorzy honoris causa wraz z przedstawicielami władz Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie

niwersytet Semmelweisa w Budapeszcie 16 listopada 2018 uhonorował
tytułami doktorów honoris
causa dziewięciu światowej
sławy naukowców. Wśród
nich zaszczytne wyróżnienie
tej najstarszej węgierskiej
uczelni medycznej odebrał
prof. Piotr Chłosta, kierownik
Katedry i Kliniki Urologii UJ
Collegium Medicum.

Fot. Adam Koprowski

Prof. Piotr Chłosta podczas uroczystości w Budapeszcie

Uniwersytet Jagielloński reprezentowała delegacja pod przewodnictwem prorektora UJ prof. Stanisława Kistryna

Ceremonia wręczenia
doktoratów honoris causa
odbyła się na Uniwersytetcie
Semmelweisa po raz 44. Honorowe wyróżnienia odebrało dziewięcioro profesorów,
którzy utrzymują ścisłe związki naukowe z tą węgierską
uczelnią. Oprócz prof. Piotra
Chłosty, byli to profesorowie: Daan J.A. Crommelin,
Jacques Marescaux, Stefan
Offermanns, Olavi Pelkonen,

Moment wręczenia honorowego tytułu

Miklós Sahin-Tóth, Scott David Solomon,
Maria Antonietta Stazi oraz Jianguang Xu.
Uroczystości przewodniczył rektor
Uniwersytetu Semmelweisa prof. Béla
Merkely. Uniwersytet Jagielloński reprezentowała delegacja pod przewodnictwem
prorektora UJ prof. Stanisława Kistryna.
Obecni byli także: prodziekan Wydziału
Lekarskiego UJ Collegium Medicum prof.
Jolanta Pytko-Polończyk i prodziekan
Wydziału Historycznego prof. Stanisław
Sroka.

MK
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ODESZLI...
WSPOMNIENIE O PROFESORZE
JERZYM WYROZUMSKIM

Profesor Jerzy Wyrozumski

W

piątek 2 listopada 2018 w godzinach wieczornych zmarł prof. Jerzy
Wyrozumski, jeden z najwybitniejszych
polskich i europejskich mediewistów –
nasz Mistrz. Pozostawił liczne grono
uczniów, których wychował podczas
45 lat pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dla Profesora najważniejszą formą
uniwersyteckiego kształcenia było seminarium magisterskie. Prowadził je
przez niemal 30 lat, od 1972 do 2000
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roku, kiedy to przeszedł na emeryturę.
Dane mi było kształcić się pod jego
opieką. Najpierw, w roku akademickim
1976/1977, zapisałem się na proseminarium z historii Polski średniowiecznej prowadzone przez docenta Jerzego
Wyrozumskiego. Zachęcił mnie do
tego jeden z moich starszych kolegów,
reklamując mi osobę docenta Wyrozumskiego jako świetnego historyka, który
przez kilka lat wykładał we Francji na

Uniwersytecie w Lille. Proseminarium
trwało dwa semestry i poświęcone było
najważniejszym źródłom do dziejów
Polski średniowiecznej i metodom ich
analizy. Pan Profesor niekiedy zadawał
nam do przygotowania referaty dotyczące
autorów kronik średniowiecznych. Mnie
przypadł w udziale Jan Długosz i jego
dziejopisarska twórczość. Wtedy po raz
pierwszy wgłębiłem się w największe
dzieło Długosza – Roczniki, czyli Kroniki

Kadr z filmu Pamięć Uniwersytetu: Droga przez las, wspomnienia prof. Jerzego Wyrozumskiego;
www.archiwum.uj.edu.pl/jerzy-wyrozumski

7 marca 1930 – 2 listopada 2018

sławnego Królestwa Polskiego. Moje
wystąpienie o dziejopisarstwie Jana Długosza spodobało się Profesorowi, o czym
przekonałem się po kilku miesiącach,
kiedy w następnym roku akademickim
1977/1978 zacząłem uczęszczać na jego
seminarium magisterskie. W czwartkowe wieczory wprowadzał nas w tajniki
mediewistycznego warsztatu i dzielił
się z nami swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem badawczym. Na zajęciach
seminaryjnych poznawaliśmy źródła,
uczyliśmy się trudnej sztuki interpretacji, dyskusji oraz stawiania pierwszych
kroków w prowadzeniu samodzielnych
badań. Na seminarium Profesora zawsze
najważniejsze były źródła historyczne.
Pod Jego kompetentnym kierunkiem
poznawaliśmy uroki średniowiecznej
i klasycznej łaciny oraz złożoną rzeczywistość średniowiecznych dziejów Polski
i Europy. Jako wybitny znawca łaciny średniowiecznej konsekwentnie zaszczepiał
nam umiłowanie tego podstawowego języka źródeł. Na seminarium wciągała nas
atmosfera swobodnej dyskusji, dyskretna
i rzetelna opieka naukowa Profesora.
Dobrze rozpoznawał nasze uzdolnienia
i możliwości intelektualne, dobierając
odpowiednie tematy prac magisterskich.
Przy proponowaniu tematów sięgał do
swego zeszytu, w którym zapisywał różne
zagadnienia i problemy z dziejów Polski
średniowiecznej do opracowania. Zdecydowanie preferował okres od XIII do
początku XVI wieku, podkreślając przy
tym, że tematyka wczesnośredniowieczna
wymaga zaawansowanego warsztatu badawczego i powinna być uprawiana przez
dojrzałych historyków. Niekiedy Profesor
musiał długo przekonywać niektórych
seminarzystów, żeby zdecydowali się
porzucić jałowe myślenie o hipotezach
o początkach polskiego państwa i podjąć tematy z XIV lub XV wieku. Mnie
przypadło w udziale opracować studium
krytyczne o Roczniku Traski, największym kompilowanym zabytku annalistyki małopolskiej, obejmującym zapisy
o dziejach Polski od 965 do 1340 roku.
Był to trudny, ale zarazem oryginalny
temat, który pozwolił mi zdobyć pod kierunkiem Profesora warsztat źródłoznawczy. W trakcie przygotowywania pracy
magisterskiej na czwartym roku studiów
Profesor zaproponował mi współpracę
przy gromadzeniu materiałów biograficznych do komentarza krytycznego
nowej edycji księgi XII Roczników Jana

Długosza za lata 1454–1461. Uznałem
to za wielkie wyróżnienie, tym bardziej
że jako student otrzymałem klucz do
Zakładu Historii Polski Średniowiecznej
i mogłem swobodnie korzystać z księgozbioru przy pracy nad objaśnieniami osób
występujących we wspomnianej księdze
dzieła Długosza. Pracę magisterską obroniłem w czerwcu 1979 roku. Na egzaminie magisterskim Profesor Wyrozumski
zadawał swoim seminarzystom trudne,
a niekiedy nawet bardzo trudne pytania.
Mnie to również nie ominęło, ale udało mi
się odpowiedzieć, choć nie w taki sposób,
jak by tego sobie życzył. Po kilku latach
Profesor wyjawił nam przy jakiejś okazji
tajemnicę owych pytań, stwierdzając,
że jego celem było wyrobienie u magistranta przekonania, że nie wszystko wie
z dziedziny, w której uzyskuje stopień,
aby później nadal pogłębiał swoją wiedzę
i umiejętności.
Z wielką życzliwością troszczył się
o nasz rozwój naukowy. Niezwykle sumiennie czytał nasze prace. Jego uwagi
znaczone na marginesach pomagały nam
uniknąć wielu błędów i zarazem pozwalały doprecyzować wywody. Był mistrzem
zwięzłych form naukowej narracji. Jemu
zawdzięczamy umiejętność syntetyzowania naukowych wywodów. Profesor zabiegał o druk naszych prac, które uważał za
wartościowe. W czasach, gdy z wielkim
trudem można było opublikować artykuł
w czasopiśmie naukowym, ta pomoc
była bezcenna. Pamiętam, jak zachęcił
mnie do napisania z pracy magisterskiej
artykułu syntetyzującego wyniki moich
badań nad Rocznikiem Traski. Dzięki jego
pozytywnej opinii tekst mógł ukazać się
w „Studiach Historycznych” w 1980 roku
i od razu spotkał się z bardzo życzliwym
przyjęciem znakomitych specjalistów
od annalistyki: prof. Gerarda Labudy
i prof. Zofii Kozłowskiej-Budkowej.
Profesor Wyrozumski swoją codzienną postawą i własnymi pracami dawał
nam przykład solidnej pracy naukowej,
który mobilizował nas do systematycznego wysiłku bardziej niż polecenia.
Stworzył znakomitą szkołę, odbudowując znaczenie krakowskiej mediewistyki w Polsce. Swoich najzdolniejszych
uczniów ukierunkowywał w taki sposób,
aby podejmowali ważne problemy badawcze i kontynuowali najlepsze tradycje
krakowskiej szkoły historycznej. Zawsze
znajdował czas dla nas. Nawet przy
bardzo zapełnionym kalendarzu, który

miał przy sobie, szukał odpowiedniego
terminu i umawiał się na spotkanie. Słuchał z uwagą i starał się nas zrozumieć,
aby pomóc w rozwiązaniu problemów
naukowych i uniwersyteckich, a także
życiowych. Jego gotowość do służenia
innym była niezwykle ujmująca.
Imponował nam swoją pracowitością,
gdy codziennie rano przychodził do Zakładu i przez dwie lub trzy godziny pracował intensywnie przy biurku po swoim
mistrzu prof. Romanie Grodeckim, pisząc
kolejne prace. Tak powstały w latach
80. monumentalne Dzieje Krakowa do
schyłku wieków średnich.
Dorobek prof. Wyrozumskiego charakteryzuje się mistrzostwem warsztatu
naukowego, rozległością zainteresowań,
wielkim umiłowaniem źródeł i świetną
ich interpretacją, rzeczowością i bardzo
wyważonymi sądami. Znakomicie łączył wnikliwą analizę z syntetycznym
ujmowaniem zagadnień historycznych
oraz jasnością i precyzją wykładu. Jego
dorobek wytyczał dla nas nowe kierunki
poszukiwań badawczych i fascynacji.
Pracę naukową i dydaktyczną łączył
z działalnością i wielkim zaangażowaniem w sprawy Uniwersytetu jako wicedyrektor Instytutu Historii i dziekan
Wydziału Filozoficzno-Historycznego
oraz prorektor. Był dla nas wzorem troski o dobro Uczelni i jej renomę w kraju
i poza granicami.
Swoich uczniów Profesor zapraszał do
współpracy przy wielkich przedsięwzięciach naukowych. Wielu z nas na jego
zaproszenie pracowało przy krytycznej
edycji monumentalnego dzieła Jana Długosza Annales seu Cronicae incliti Regni
Poloniae, szczęśliwie ukończonej w 2006
roku. Wciągał nas do współpracy z Polskim Słownikiem Biograficznym i pisania
biogramów, wskazując, że ten słownik
jest wielkim zbiorowym obowiązkiem
polskiej humanistyki, a w szczególności
historyków.
Odejście Profesora z tego świata skłania nas, uczniów, do wyrażenia głębokiej
wdzięczności za Jego mądrość, szlachetność, życzliwość, niezłomnego ducha
i skromność, za głębokie umiłowanie
prawdy i nauki oraz za wspaniałe świadectwo i owoce pracowitego życia.

Krzysztof Ożóg

Zakład Historii Polski Średniowiecznej
Instytutu Historii UJ
Archiwum UJ
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W

jubileuszowym 2018 roku obchodzimy 220. rocznicę urodzin
Adama Mickiewicza, który przyszedł
na świat 24 grudnia 1798. Z tej okazji
Katedra Komparatystyki Literackiej
Wydziału Polonistyki zorganizowała
w dniach 15–16 października 2018
konferencję naukową Mickiewiczowskie
konteksty. Pomysł tematu i zakresu konferencji polegał na tym, żeby poszerzyć
pole badawcze związane z poetą o różnorakie konteksty, które niekoniecznie
są – wbrew pozorom – wyeksploatowane
lub nawet uświadamiane. W konferencji
udział wzięli zarówno pracownicy Katedry Komparatystyki, jak i innych katedr
Wydziału Polonistyki oraz wydziałów
UJ, a także goście zaproszeni z UAM,
UW i KUL.
Konteksty, które stały się tematem
referatów, wiązały się z osobą, myślą
i dziełami Mickiewicza oraz z epoką,
w której żył i tworzył, lecz także z odległymi epokami, z którymi wiązały
go jakieś idee lub do których nawiązywał
w swojej twórczości.
I tak, prof. Krystyna Bartol (UAM)
przybliżyła słuchaczom ideę paidei i przedstawiła znaczenie, jakie przypisywali starożytni Grecy literaturze, przede wszystkim
poezji, w procesie kształtowania człowieka
kulturalnego, jego wiedzy, moralności
i zdolności do działania na rzecz wspólnoty,
w której żyje. Koncepcja greckiej paidei,
współbrzmiąca w wielu punktach z poglądami wieszcza na rolę słowa poetyckiego
i zadania twórcy, pokazuje uniwersalny
charakter myśli Hellenów, których kulturę
Mickiewicz dogłębnie znał i cenił.
Kilka referatów dotyczyło, rzecz jasna,
epoki, w której żył poeta, i różnych jej
aspektów oraz problemów. Profesor Ewa
Hoffmann-Piotrowska (UW) poruszyła
ciekawą kwestię związaną z religijnością
Mickiewicza. Adam Mickiewicz nosił w sobie wiele tajemnic związanych także z jego
żywą, ocierającą się często o heterodoksję
wiarą. Jedną z nich było uznanie poety dla
eucharystycznych „cudów” religijnego
rewelatora Pierre’a Michela Vintrasa, francuskiego wizjonera z Normandii, który nie
był ani szczególnie oryginalny, ani intelektualnie ciekawy. Można by się nim w ogóle
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Fotografia Adama Mickiewicza według dagerotypu z 1842 roku w sepii;
z kolekcji prof. Stanisława Pigonia

nie zajmować, gdyby, oczywiście, nie Mickiewicz, który z jego udziałem intensywnie
szukał kontaktu z Absolutem. Perypetie
z francuskim objawicielem prowadzą nas
ku pytaniom o duszę i egzystencję wielkiego poety, o fenomen przeżywania przez
niego wiary, o święte błądzenie wielkiego
przecież człowieka.

Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

UNIVERSALIA

MICKIEWICZOWSKIE KONTEKSTY

Pośrednio z tematem religijności poety
(mówiła o tym prof. Olga Płaszczewska,
KKL WP UJ) związany jest, przechowywany w Bibliotece Watykańskiej (dagerotyp
znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej), kodeks z dokonanym przez księdza Aleksandra
Jełowickiego (spowiednika poety, a wcześniej wydawcy jego pism) przekładem

bulli papieża Piusa IX o niepokalamuzycznej recepcji dzieł Mickiewinym Poczęciu Najświętszej Maryi
cza. Profesor Agata Seweryn (KUL)
Panny, iluminowany przez hrabinę
skoncentrowała się na trzech wybraMarię z Tyzenhauzów Przezdziecką.
nych muzycznych wersjach Sonetów
Kodeks powstał po śmierci Mickiekrymskich: kantacie Sonety krymskie
wicza. Jego bogato zdobione i zaskaStanisława Moniuszki na głosy solokujące bogactwem form, inspiracji
we, chór mieszany i orkiestrę (1867),
i imitowanych środków wyrazu
Trzech sonetach Adama Mickiewiartystycznego bordiury stanowią
cza Broniusa Kutavičiusa (1992)
wykład historii Polski w obrazach,
na sopran i kameralną orkiestrę
współgrający z Mickiewiczowską
smyczkową (1992) oraz na trzeciej
teorią dziejów. Nie brak tu wzmianki
części cyklu Powiało na mnie moo początkach Uniwersytetu Jagielrze snów. Pieśni zadumy i nostalgii
lońskiego, sygnalizowanych wyobra(2011) Krzysztofa Pendereckiego,
żeniem królowej Jadwigi w otoczektóry napisał pieśń na chór mieszaniu uczonych i tekstem Alma mater/
ny a cappella do pięciu pierwszych
Cracoviensis/ Casimirus rex 1364/
wersów VIII sonetu, czyli Grobu PoHedvigis regina 1401.
tockiej. Pokazała, na jakich zasadach
Kolejny kontekst epoki, związaPenderecki zrekontekstualizował
ny z politycznymi poglądami Mickiesonet Mickiewicza, włączając go
wicza, miał zostać rozwinięty przez
w nowy kontekst literacki (wiersz
prof. Miłowita Kunińskiego (UJ).
ten w Pieśniach zadumy... tworzy
Oprawa Sonetów Adama Mickiewicza, wydanych nakładem
autora w Moskwie w 1826 roku; w 2011 roku egzemplarz
Niestety, tak się nie stało z powodu
interesujący literacki hipertekst
ten trafił do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej wraz z Archiwum
śmierci profesora. Dysponujemy
z wierszami Cypriana Norwida i SteDomowym Pawlikowskich
jednak obszernym abstraktem plafana Witwickiego) oraz dokonując
nowanego wystąpienia, który warto przy- z twórczości Wojciecha Wencla, Przemy- jego muzycznej interpretacji. Tym, co
sława Dakowicza oraz Jarosława Marka łączy te trzy muzyczne wersje sonetów,
toczyć poniżej.
Mickiewicz obecny był i jest w litera- Rymkiewicza.
jest przede wszystkim sprowadzenie
Liczne konteksty związane były już sensów wpisanych w dzieło Mickiewicza
turze – zarówno jako człowiek, jak i poeta.
Profesor Iwona Puchalska (KKL WP UJ) nie z osobą i poglądami, lecz wprost do formuły „tęsknota poety za ojczyzną”,
swoje wystąpienie poświęciła różnorakim
która – w ujęciu przywołanych kompozyformom obecności postaci i twórczości
torów – jest nadrzędnym paradygmatem
Mickiewicza w poezji krajowej druinterpretacyjnym, karykaturalizującym
giej połowy XIX wieku. Na wybrajednak oryginał.
nych przykładach ukazała zarówno
Profesor Alina Borkowska-Rysposoby portretowania wieszcza
chlewska (UAM) pokazała Mickiei odnoszenia się do jego sztuki,
wiczowskie ślady w librettach Jana
jak i wpływu, jaki wywierał
Chęcińskiego do oper Stanisława
na poetykę mniej i bardziej
Moniuszki. W librettach Jana
renomowanych poetów (na
Chęcińskiego do oper Stanisłabardzo różnych poziomach:
wa Moniuszki można odnaleźć
od epigonizmu po twórcze
kilka ciekawych i nieoczywiinspiracje).
stych nawiązań do twórczości
Profesor Maciej UrbaAdama Mickiewicza. W Strasznowski (WP UJ) z kolei mónym dworze (1865) librecista
wił o obecności Adama Micwykorzystuje przede wszystkim
kiewicza w literaturze polskiej
dobrze utrwalone w pamięci
po 1989 roku. Wbrew przewiXIX-wiecznych czytelników frazy
dywaniom krytyki, która mówiła
z Ballad i romansów, prowadząc
wręcz o tym, że autor Dziadów
ze swoim wielkim poprzednikiem
„umarł i stał się trupem”, Mickiewicz
zaskakującą intertekstualną grę, niekiedy
został patronem wielu pisarzy, zwłaszcza
ironiczną, a zawsze ciekawie komplikupoetów. Prelegent pokazywał, jak różne Kopia medalionu z wizerunkiem Adama Mickiewi- jącą znaczenia utworu. W libretcie Parii
były postawy wobec wieszcza, od szydostrzec można subtelne aluzje do Dziacza. Twórcą jego był artysta francuski Pierre Jean
David d’Angers 1829; Ze zbiorów Muzeum
derstwa do sakralizacji, i jak różne utwory
dów zapisane w tonie serio, eksponujące
Uniwersytetu Jagiellońskiego
przywoływano. Ciekawy był, na przykład,
główne idee Moniuszkowskiej opery.
zwrot do Mickiewicza mesjanistycznego z dziełami wieszcza, a zwłaszcza z jego
Doktor Małgorzata Sokalska (KKL
i politycznego po katastrofie smoleńskiej, pozaliteracką recepcją i przetworzeniami. WP UJ) mówiła o kantatach zarówno do
co ilustrowały przykłady zaczerpnięte Usłyszeliśmy wystąpienia poświęcone tekstów poety (Moniuszko, Sikorski, Wie-
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chowicz i inni), jak i o utworach okolicznościowych pisanych dla upamiętnienia
autora Pana Tadeusza. Zwłaszcza ten drugi
rodzaj kantat powiązała ze zjawiskami
charakterystycznymi dla kształtującego
się w końcu XIX wieku kultu Mickiewicza
jako wieszcza narodowego (odsłonięcia
pomników, uroczystości jubileuszowe,
konkurs na kantatę okolicznościową). Pomimo zachowania nazwy gatunkowej kantata okolicznościowa ku czci Mickiewicza
okazuje się chóralną pieśnią nawiązującą
do hymnu i ody, utworem panegirycznym
odwołującym się do względnie stałego
zasobu motywów (jak monumentalny i pomnikowy obraz poety, jego wywyższenie,
mesjanistyczne posłannictwo wobec narodu), pozbawiona jest natomiast związku
z twórczością artysty.

Przemawia prorektor UJ prof. Dorota Malec,
obok prof. Maria Korytowska

Fot. Janusz Smulski

Konferencja naukowa Mickiewiczowskie konteksty odbyła się
w Sali im. Bobrzyńskiego w Collegium Maius

W konferencji udział wzięli zarówno pracownicy Katedry Komparatystyki jak i innych katedr Wydziału
Polonistyki oraz wydziałów UJ, a także goście zaproszeni z UAM, UW i KUL

Adam Mickiewicz i Alexis de Tocqueville o demokracji i rewolucji francuskiej
Alexis de Tocqueville, arystokrata z pochodzenia, czyniąc przedmiotem swych refleksji rewolucję francuską, dążył przede
wszystkim do zrozumienia przyczyn, które doprowadziły do jej wybuchu, co oznaczało konieczność charakterystyki dawnego ustroju i wskazania czynników, jakie podkopały jego wiarygodność i sprawiły, że szerokie rzesze społeczne wsparły
czynnie przywódców rewolucji, którzy obalili stary ustrój. Tocqueville, przyjąwszy postawę badacza, unika oceny rewolucji, natomiast opisuje proces moralnej delegitymizacji starego ustroju i jego instytucji przez intelektualistów publicznych
i dziennikarzy. Ich artykuły krytykujące monarchię miały wpływ na szerokie rzesze społeczne. Jego stosunek do demokracji, której francuską odmianę znał z racji swej aktywności intelektualnej, jest złożony, gdyż traktuje ten ustrój jako kolejny
etap rozwoju społecznego. Świadom wad tego ustroju i zarazem jego zalet, wskazuje na znaczenie liberalnych ograniczeń
i rolę wolnej prasy, które hamują wynaturzenia demokracji. Jego kilkumiesięczny pobyt w Stanach Zjednoczonych był niejako spojrzeniem na przyszłość Europy, która wciąż była strefą ustrojów mniej lub bardziej autorytarnych, czyli absolutyzmu oświeconego. Podejście Tocqueville’a do demokracji cechuje obiektywizm i przeświadczenie, że ustrój ten zapanuje
w Europie w najbliższej przyszłości.
Adam Mickiewicz wiąże ze sobą demokrację i rewolucję. Jego artykuły w „Trybunie Ludów” odnoszą się do wydarzeń
i procesów społecznych, które zachodziły w Europie kilkanaście lat po publikacji dzieła Tocqueville’a o demokracji. Demokrację pojmuje on jako ustrój znoszący absolutyzm, umożliwiający warstwom nieuprzywilejowanym udział w rządzeniu państwem i tym samym wprowadzającym równość i sprawiedliwość jako równość wobec prawa. Demokracja ma dla
Mickiewicza wartość przede wszystkim moralną, a w mniejszym stopniu procedury bezkrwawej zmiany władzy sprawującej rządy. Rewolucja natomiast jest narzędziem, dzięki któremu możliwe jest przejście od dawnego hierarchicznego ustroju do ustroju opartego na równości. Przy tym równość jest warunkiem wyzwolenia zarówno narodów (ich samostanowienia), grup społecznych – w szczególności warstwy chłopskiej – jak i jednostek z oków hierarchicznego ustroju. Rewolucja
społeczna i demokratyczny system polityczny miały przyczynić się do ugruntowania państw narodowych.
Postawę Tocqueville’a wobec rewolucji i demokracji należy uznać za charakterystyczną dla badacza niezaangażowanego
emocjonalnie. Stosunek Mickiewicza do obu zjawisk społecznych jest silnie nacechowany emocjami, gdyż reprezentuje
on postawę działacza politycznego, którego celem jest osiągnięcie celów politycznych i społecznych.
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Ilustracje do dzieł Mickiewicza są
rodzajem ich interpretacji – na ten temat
referat wygłosiła prof. Ewa Skorupa (WP
UJ). Twórczość Adama Mickiewicza stała
się inspiracją dla wielu malarzy i artystów
książki, którzy proponując własne interpretacje wizualne dzieł poety, wpływali na
estetyczne gusta czytającej publiczności.
Począwszy od drugiej połowy XIX wieku
aż do czasów nam współczesnych, stale
ponawiane są próby odczytywania jego
utworów przez ilustratorów. Ze względu
na dużą liczbę luksusowych edycji Mickiewicza do analizy zostały wybrane tylko
trzy ilustrowane wydania Pana Tadeusza:
z 1882 roku (Andriollego), z 1973 roku
(Józefa Wilkonia, powtarzane potem
w edycjach z 2005 i 2015 roku) oraz
z 1997 roku (26 artystów), które reprezentują różne modele interpretacyjne.
Kolejne wystąpienia dotyczyły dzieł
pióra poety. Doktor Anita Całek (KKL WP
UJ) mówiła o epistolografii romantycznej
oraz o strategiach Mickiewicza w jej kontekście. Profesor Andrzej Waśko (WP UJ)
przywołał postać Klucznika z Pana Tadeusza, dokonując przewartościowania tej
postaci i sytuując ją na szerszym historycznym tle. Doktor Wojciech Ryczek (KKL
WP UJ) mówił o retorycznych kontekstach
Świtezianki oraz o jej podobieństwach
intertekstualnych do dzieł Goethego
i Keatsa. Profesor Magdalena Siwiec
(KKL WP UJ) pokazała zmagania się Norwida z Mickiewiczem, przede wszystkim
w poezji, na przykładzie porównawczej
analizy dwóch wierszy: jednego z sonetów odeskich (Do D.D. Wizyta) oraz Czemu Norwida. Profesor Maria Korytowska
(KKL WP UJ) przytoczyła, występujące
kilkakrotnie w wypowiedziach Konrada
Wallenroda, określenie „powinność” i postawiła kwestię możliwego usytuowania
tak tego dzieła jak i innych dzieł Mickiewicza w kontekście etyki deontologicznej
i teleologicznej (tu: konsekwencjalistycznej) oraz „etyki cnót”.
W toku rozmów przygotowawczych
na temat konferencji pojawiła się inicjatywa zorganizowania wystawy poświęconej
„Mickiewiczowi w Krakowie”, czyli wybranym rękopisom, pierwodrukom i artefaktom przechowywanym w krakowskich
instytucjach kultury. W trakcie wybierania
(dzięki uprzejmości dyrektorów tych
instytucji) przedmiotów na wystawę doświadczyć mogliśmy bogactwa nieoczywistych, często nieznanych szerzej dokumentów, które wyszły spod ręki poety
List Mickiewicza, w którym przyjmuje on stanowisko
profesora na UJ, przechowywany w Muzeum
Adama Mickiewicza w Paryżu
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styki na Uniwersytecie
Petersburskim, i zlecił
mu przekład Sonetu V.
Warto podkreślić, że
tłumaczenie sonetu Mickiewicza jest również
pierwszym przekładem
z literatury europejskiej
na język perski.
Ważnym tematem
obecnym na konferencji
były związki Mickiewicza z Krakowem. Mickiewicz, jak wiadomo,
nigdy w Krakowie nie
był, jednak mógł być –
miał bowiem zostać profesorem literatury na
UJ. W tej sprawie korespondencja znajduje się
częściowo w Krakowie,
lecz najważniejszy list
samego Mickiewicza,
w którym przyjmuje on
stanowisko profesora na
UJ, przechowywany jest
w Muzeum Adama MicLitografia przedstawiająca Adama Mickiewicza autorstwa Władysława Wal- kiewicza w Paryżu. Udakiewicza według obrazu olejnego Zofii Szymanowskiej, siostry Celiny Mickie- ło się jednak sprowadzić
wiczowej, 1858. Pod wizerunkiem faksymile autografu Adama Mickiewicza, na zdigitalizowaną wersję
karcie czarnym piórem dedykacja Zofii Szymanowskiej: Bibliotece Uniwersytetu tego listu, z którego treKrakowskiego / ośmiela się złożyć / Zofia Szymanowska / dnia 3 maja 1858
ścią warto się zapoznać.
Na temat okoliczności towarzyszących
(jak, na przykład, pisany przez niego francuskojęzyczny tekst jednego z wykładów próbie zatrudnienia Adama Mickiewicza
w Collège de France). Zaskoczeniem był na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
pierwodruk pięknie wydanych Sonetów przyczyn niepowodzenia tego zamiaru
krymskich z 1826 roku, na końcu którego z powodu odmowy wydania poecie
znajdowało się perskie tłumaczenie jedne- paszportu przez zaborcę austriackiego,
go z sonetów. Tajemnicę tego tłumaczenia, obszernie mówił prof. Franciszek Ziejka,
jego okoliczności i charakteru, podjęła się nawiązywał do tego również dr Stanisław
rozstrzygnąć orientalistka dr Renata Ru- Dziedzic (Biblioteka Kraków). Profesor
sek-Kowalska (UJ). Przekład ten uchodzi Ziejka, z konieczności w skrócie, przedobecnie za bibliofilski rarytas, dokonał go stawił też dramatyczną historię pogrzebów
Mirza Dżafar Topczy-basza (pers. Tupczi- Mickiewicza: pierwszego – rozpoczętego
bāszi – „kapitan artylerii”), który, choć w Konstantynopolu, gdzie poeta zakończył
podawał się za Persa z Tusu, był w istocie życie, a po przewiezieniu zwłok drogą
Azerem. Mickiewicz poznał go w domu morską dokończonego w Montmorency
Józefa Sękowskiego, profesora orientali- pod Paryżem, oraz tego, który miał miej-
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sce w katedrze na Wawelu w 1890 roku.
Przypomnienie poruszających uroczystości, które temu towarzyszyły, a których
dokumentacja fotograficzna istnieje, nie
pozostawiły słuchaczy obojętnymi.
Konferencja Mickiewiczowskie konteksty oraz wystawa Mickiewicz w Krakowie stały się nie tylko wydarzeniami
naukowymi i muzealniczymi, ale uświadomiły wielu osobom liczbę białych
plam jeśli chodzi o znajomość zarówno
samego Mickiewicza, jego życia i twórczości, jak i jego związków z Krakowem
i z Uniwersytetem Jagiellońskim. Liczba
mickiewiczianów przechowywanych
w instytucjach kultury Krakowa skłania
do refleksji na temat konieczności ich skatalogowania i opracowania. Mickiewicza
w Krakowie nie było fizycznie, a jednak,
w sposób pośredni – poprzez związane
z nim rękopisy, druki i przedmioty jego
osobistego użytku, pamiątki związane
z pogrzebem i inne – jest z naszym miastem mocno związany. Czy nie warto
byłoby stworzyć w Krakowie muzeum
Mickiewicza ze zgromadzonych w tym
mieście zbiorów, po części też z darów
jego syna, Władysława Mickiewicza?
To jednak nie wszystko. Pojawiły
się, nawet wśród znawców Mickiewicza,
pytania o to, czy w naszej kulturze rzeczywiście przyznaliśmy temu poecie właściwe miejsce. Dlaczego nie ma filmów
poświęconych biografii poety i – liczniejszych – ekranizacji jego dzieł? Dlaczego
nie wiemy wszystkiego na temat dziejów
wystawiania jego sztuk teatralnych?
Konferencja Mickiewiczowskie konteksty spełniła, jak się zdaje, nie tylko
rolę naukową: z jednej strony otwarła
wiele możliwych pól badawczych, ale
uświadomiła również, że możliwości refleksji na temat tego, co się z poetą wiąże,
są o wiele większe. Tom szkiców, który
będzie pokłosiem konferencji, będzie
miał również za zadanie tego dowieść.

MK

Konferencji Mickiewiczowskie konteksty – i okolicznościowej wystawie, poświęconej Wieszczowi, którą do 15 listopada 2018 można było oglądać w Collegium Maius UJ – towarzyszyła obszerna publikacja, składająca się z trzech
części. W pierwszej, autorstwa prof. Franciszka Ziejki, znalazło się siedem szkiców poświęconych związkom Adama Mickiewicza z Krakowem. Część druga,
O wystawie, została przygotowana przez kuratorkę ekspozycji Beatę Frontczak
z Muzeum UJ. Trzecia część obejmuje natomiast rejestr wybranych pamiątek
związanych z osobą Adama Mickiewicza, pochodzących z okresu działalności
poety oraz jego krakowskiego pogrzebu, przechowywanych w zasobach krakowskich instytucji. Publikacja ukazała się nakładem Biblioteki Kraków.
Red.

Rita Pagacz-Moczarska

SKARBY MICKIEWICZOWSKIE W PARYŻU
W

yspa św. Ludwika, leżąca w sercu
Paryża, tuż obok wyspy Cité, jest
o połowę mniejsza od tej, na której wznosi
się najsłynniejsza bodaj świątynia francuska: katedra Notre Dame1. Zasiedlona
została późno, dopiero w XVII wieku,
a dzisiejszą nazwę nosi od 1725 roku2.
Paryżanie często nazywali ją i nadal
nazywają „wyspą pałaców” (zwanych
„hotelami”). Na wyspie tej, począwszy
od połowy XIX wieku, chętnie osiedlali
się pisarze i artyści. Warto może przypomnieć, że przez trzy lata mieszkał tam
Charles Baudelaire3, na przełomie XIX
i XX wieku przez wiele lat mieszkała
znana rzeźbiarka francuska Camille Claudel, siostra słynnego poety i dramaturga,
Paula Claudela. Od 1874 do 1909 roku
mieszkańcem Wyspy św. Ludwika był
popularny we Francji powieściopisarz,
będący zarazem założycielem czasopisma
„La Nouvelle Revue Française”, Charles-Louis Philippe. W pierwszej połowie XX
wieku mieszkała tam francuska powieściopisarka rumuńskiego pochodzenia – księżna Marta Bibesco, a także ekscentryczny
myśliciel i badacz ezoteryzmu – René

Guénon, który zasłynął z czasem (pod
nazwiskiem szejka Abd al-Wahid Jahja)
jako osiadły na stałe w Kairze wyznawca
islamu, profesor tamtejszego uniwersytetu. Mieszkańcami Wyspy byli również
inni twórcy, by wspomnieć tylko dwóch:
powieściopisarza Claude’a Mauriaca (syna
François Mauriaca) oraz popularnego
w drugiej połowie XX wieku piosenkarza
Georges’a Moustaki. Wśród sławnych
mieszkańców Wyspy znaleźć można także
niemałą gromadę znanych francuskich
polityków, mieszkał tam, między innymi,
Roland Dumas – wieloletni minister spraw
zagranicznych w rządach François Mitteranda, ale i Georges Pompidou, prezydent
Francji w latach 1969–1974, który tam
zresztą zmarł, w mieszkaniu przy Quai de
Béthune 24.
Mimo wszystkich tych przywołań jednemu nie da się zaprzeczyć: że Wyspa św.
Ludwika co najmniej od połowy XIX wieku była „polskim matecznikiem” w Paryżu. Zawdzięczała to w pierwszej kolejności
księciu Adamowi Czartoryskiemu, który
w 1843 roku zakupił na swoją stałą rezydencję stojący przy rue Saint-Louis-en-l’Ile

Jedna z sal Muzeum
Adama Mickiewicza
w Paryżu; 2016

pod numerem 2 siedemnastowieczny
Hôtel Lambert. Od tego czasu, aż do 1975
roku, gmach ten pozostawał w rękach
rodziny Czartoryskich. Swoje apogeum
sławy przeżywał wszakże głównie w ciągu
pierwszych kilkudziesięciu lat, kiedy był
niekwestionowanym centrum politycznego życia polskiego w zachodniej Europie,
nieformalną ambasadą nieistniejącej na
mapie Europy Polski. Z upływem lat tracił
jednak tę markę.
Dziś Hôtel Lambert wprawdzie nadal
stoi przy skrzyżowaniu Quai d’Anjou oraz
rue Saint-Louis-en-l’Ile, ale próżno szukać
w nim jakichkolwiek polskich pamiątek4.
Dociekliwy polski turysta znajdzie je natomiast w jedynym stojącym na Wyspie
kościele, którego patronem od 2004 roku
jest bł. August Czartoryski – wychowanek Józefa Kalinowskiego (św. o. Rafał),
a w którym znajduje się kaplica Czartoryskich i Sapiehów z licznymi tablicami
upamiętniającymi oba polskie rody.
Wspomnieć trzeba jednak i o innych
„polskich” adresach na Wyspie św. Ludwika. Przez wiele lat – przy Quai des
Bourbon – mieszkał tam Jan Piotr Norblin,
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Wyspie św. Ludwika jest miesz- poświęcone ojcu 12. Co najważniejsze,
cząca się przy Quai d’Orléans nr przez całe lata pilnował pozostałej po
6 Biblioteka Polska, która przejęła nim spuścizny, która najpierw znajdowapo innych instytucjach polskich ła się w ostatnim paryskim mieszkaniu
niegdyś istniejących na tej wy- Mickiewiczów przy Arsenale, a która
spie, a także w innych rejonach wkrótce znalazła „przytułek” w mieszParyża funkcję nieoficjalnej am- kaniu Władysława. Ten zresztą przez
basady kultury polskiej. Nie jest kilkadziesiąt lat znacząco spuściznę tę
to bowiem – na co by wskazywała wzbogacił przez zakup rozproszonych po
nazwa – zwykła biblioteka. To całej niemal Europie pamiątek, rękopisów,
instytucja kulturalna, ale zarazem druków i różnych dowodów kultu poety.
naukowa, w której obok zbiorów Z upływem lat jego paryskie mieszkanie
bibliotecznych znajdują się trzy przy rue Guénégaud 7 przyjęło kształt
muzea biograficzne, w której zgro- muzeum biograficznego autora Pana
madzone zostały prawdziwe skarby Tadeusza. W tej sytuacji w połowie lat
naszej narodowej kultury10. Obok 80. XIX wieku Władysław Mickiewicz
Biblioteki Polskiej od 1903 roku zdecydował się podjąć kroki mające na
istnieje druga niezwykle ważna celu stworzenie publicznego muzeum
instytucja polska: Muzeum Adama biograficznego swego ojca. Jak napisał
Mickiewicza.
w 1908 roku w artykule poświęconym
Muzeum to istnieje obok Bi- paryskiemu Muzeum Adama Mickiewicza,
blioteki Polskiej jako samodzielna doszedł do wniosku, że takie muzeum powstać powinno w Krakowie – przy powoSiedziba Biblioteki Polskiej w Paryżu, przy Quais d’Orléans 6; jednostka, choć właściwie współłanym dopiero co w dawnej stolicy Polski
tam znajduje się także siedziba Muzeum Adama Mickiewicza; 2016 tworzy z nią jedną całość. Jego
założycielem był najstarszy syn Muzeum Narodowym. W rzeczy samej,
wybitny malarz, rysownik i grafik, trwale poety, Władysław Mickiewicz, który po w latach 1885–1886 nadesłał do Krakowa
wpisany w dzieje polskiej kultury5. Ostat- śmierci ojca został przez tzw. Radę Ro- dwie partie pamiątek mickiewiczowskich.
nie dwadzieścia dwa lata życia – od 1912 dzinną upoważniony do zajęcia się pozo- Niestety, władze krakowskiego Muzeum
do 1934 roku – mieszkanką Wyspy św. stałą po poecie spuścizną. Z perspektywy Narodowego nie były w stanie stworzyć
Ludwika była Maria Skłodowska-Curie lat trzeba stwierdzić, że z zadania tego takiego Muzeum Adama Mickiewicza,
(Quai de Béthune 36)6. Przez czterdzieści wywiązał się dobrze11. W ciągu swego dłu- o jakim marzył syn poety. Pozyskane
lat na tej niezwykłej wyspie znajdowała giego życia (zmarł w 1926 roku, w wieku skarby umieszczono w jednej niedużej sali
swoją siedzibę Libella Kazimierza i Zofii 88 lat!) zadbał o edycję dzieł swego ojca muzealnej. To zniechęciło ofiarodawcę do
Romanowiczów, a właściwie zlokalizo- (zarówno po polsku, jak w przekładach kontynuowania swojej akcji13. Wstrzymał
wane przy rue Saint-Louis-en-l’Ile cztery na język francuski), ogłosił wiele rozpraw on swoje zabiegi o utworzenie muzeum na
niewielkie samodzielne przedsiębiorstwa, i artykułów o twórczości autora Pana Ta- lat kilkanaście. Podjął je dopiero w pierwktóre tworzyły jedną polską instytucję: deusza, a także przygotował monografie szych latach XX wieku, ale już w zmienioksięgarnia Libella (działała w latach
1946–1993), wydawnictwo książkowe
Libella (1956–1993), wydawnictwo płytowe Ballada-Pavillon Record-Company
(1950–1968) oraz Galeria Lambert (1959–
1993). Ta instytucja spełnionych nadziei7,
dziś już wprawdzie nieistniejąca, dla wielu
naszych rodaków, na stałe mieszkających
w stolicy Francji lub też przyjeżdżających
do Paryża w charakterze stypendystów,
była ważnym ośrodkiem życia kulturalnego i literackiego w stolicy Francji8.
Godzi się wreszcie wspomnieć o jeszcze jednym polskim akcencie – tym
razem w najbliższej okolicy Wyspy św.
Ludwika: o zdobiącej od 1928 roku Most
de la Turnelle figurze św. Genowefy –
patronki Paryża, która jest dziełem Paula
Landowskiego, syna uchodźcy z 1863 roku
Edwarda Landowskiego9.
Miniatury dzieł Adama Mickiewicza; po lewej Poezye, Warszawa 1898;
Dziś jedynym, ale przecież jakże
po prawej: Bajki. Powiastki, Warszawa 1898
ważnym, „polskim” adresem na paryskiej
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nej formie. Szczęśliwym trafem w 1899
roku otrzymał z Warszawy znaczną kwotę
pieniężną do swojej dyspozycji, którą
przekazał mu Komitet Budowy Pomnika
Adama Mickiewicza w Warszawie, a która
była pozostałością ze zbiórki społecznej
na pomnik. Władysław Mickiewicz uznał,
że dzięki temu funduszowi będzie mógł
zbudować dodatkową salę przy Bibliotece
Polskiej, w której można byłoby pomieścić
zbiory. W 1901 roku uzyskał zgodę władz
Akademii Umiejętności w Krakowie na
realizację owego planu14, a w dwa lata
później, 3 maja 1903, paryskie Muzeum
Adama Mickiewicza zostało otwarte.
Nie sposób przedstawiać tu bogactw
znajdujących się w tym Muzeum15. Dość
stwierdzić, że uporządkowane i udostępniane badaczom zbiory obejmują wiele
tysięcy druków, pism ulotnych, a także
edycji pism poety. Nade wszystko zawierają bezcenne autografy niektórych utworów
(Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego,
fragmenty Dziadów (części II i części III),
fragmenty Pana Tadeusza), a także blisko
pięćset listów poety i ponad siedemset
listów skierowanych do niego. Znajdują
się tu bogate materiały dotyczące dziejów
tworzonego przez poetę Legionu Polskiego we Włoszech, a także wojny krymskiej
i udziału w niej polskich żołnierzy, w tym
samego Mickiewicza. Dość stwierdzić, że
opracowany przez Adama Lewaka Katalog
rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza
w Paryżu liczy 1113 pozycji, a przecież
poszczególne pozycje owego Katalogu
obejmują często po kilkadziesiąt, nierzadko
zaś i po kilkaset jednostek (tak w przypadku
listów!). Muzeum utraciło wprawdzie część
swoich zbiorów w okresie drugiej wojny
światowej16, wzbogaciło się jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach o nowe pozycje17.
W Muzeum Adama Mickiewicza znajduje się, między innymi, zbiór licznych
portretów poety. Sama ikonografia wieszcza obejmuje blisko pięćset pozycji (są to
w większości przedstawiające go ryciny
i litografie). Jest tu kilkadziesiąt rzeźb
i medali, a także fotografii pomników.
Bogatą jest kolekcja portretów członków
rodziny Mickiewicza, a także grubo ponad trzysta portretów współczesnych mu
wybitnych przedstawicieli życia polskiego
i europejskiego. W Muzeum przechowywane są ilustracje do dzieł wieszcza, a także reprodukcje obrazów ukazujących miejsca związane z jego pobytem. Znajdują
się tu liczne pamiątki mickiewiczowskie:
jego biblioteka, biurko, przy którym, jak

Rysunek przedstawiający
Adama Mickiewicza
autorstwa Leopolda Horowitza,
według dagerotypu z 1842 roku,
Zürich, 1890
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przekazała tradycja rodzinna, pisał Pana
Tadeusza, a także słynny puchar, który
otrzymał od przyjaciół (wręczył mu go
Juliusz Słowacki) pamiętnej nocy z 24 na
25 grudnia 1840 – z okazji rozpoczęcia
wykładów w Collège de France (poeta
wygłosił pierwszy wykład 22 grudnia),
a zarazem z okazji imienin, kiedy to doszło
do słynnego pojedynku na improwizacje
między nim i Słowackim18. Znajdują się tu
także inne pamiątki po autorze Pana Tadeusza: maska pośmiertna poety, obrączki
ślubne z wygrawerowaną datą ślubu poety

z Celiną Szymanowską (22 lipca 1834),
pukiel włosów poety, kostur, z którym się
nie rozstawał, a także różaniec z ziarenek
i liści, podarowany młodemu Adamowi
przez Marylę Wereszczakównę. Jest tu
złoty pierścień ofiarowany Mickiewiczowi
przez wygnańców polskich umieszczonych przez rząd francuski w zakładzie
(depôt) w Besançon – w dowód wdzięczności za Księgi narodu i pielgrzymstwa
polskiego 19 . Pośród zgromadzonych
w Muzeum licznych obrazów, litografii,
rycin i rzeźb przedstawiających poetę oraz

ADRESY PARYSKIE MICKIEWICZA
Po raz pierwszy Mickiewicz stanął w Paryżu w 1831 roku – w drodze z Włoch do
Wielkopolski. Nieznany jest adres, pod którym się wówczas zatrzymał.
Ponownie przybył do stolicy Francji w lipcu 1832 roku (z Ignacym Domeyką).
1. Hôtel du Metz (rue du Mail, przy biurze ekstrapoczty – poeta zatrzymał się tu bezpośrednio po przyjeździe)
2. Hôtel de Strasbourg (rue Richelieu 50; kilka tygodni w 1832)
3. Rue Louis-le-Grand 24 (kilka tygodni u Joachima Lelewela)
4. Sèvres k. Paryża i Nogent-sur-Marne (u Hieronima Kajsiewicza)
5. Carrefour de l’Observatoire 36 (od początku 1833 – kilka tygodni u Ignacego Domeyki)
6. Saint-Nicolas-d’Antin 73 (mieszkanko samodzielne; od maja 1833 do kwietnia
1834 poeta pisał tu Pana Tadeusza – dzisiaj na miejscu tej uliczki wznoszą się
gmachy wielkich sklepów Printemps)
7. Hôtel de France (rue de Seine 59) od kwietnia do lipca 1834; mieszkający w tym
hotelu Bogdan Jański i Stefan Zan pomagali poecie robić korektę Pana Tadeusza; na
tej kamienicy w czerwcu 1934 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą Mickiewicza
8. Domek przy rue de la Pépinière 121 (poeta zamieszkał tu po ślubie z Celiną Szymanowską w dniu 22 lipca 1834; od połowy marca 1835 Mickiewiczowie mieszkali przy tej samej ulicy pod numerem 60 – do marca 1836)
9. Marais-Saint-Germain 18 (od października 1836 do kwietnia 1837; mieszkanie naprzeciwko Księgarni polskiej Aleksandra Jełowickiego; dziś jest to: rue Visconti)
10. Rue Val-de-Grâce 1–3 (od kwietnia 1837)
11. Rue Saint-Nicolas-d’Antin 10 (jesienią 1838)
12. Allé des Vanves (w zespole 12 domków – od listopada do końca grudnia 1838)
13. Rue Caumartin 23 (później pod numerem 41) (w I połowie 1839)
Od czerwca 1839 do stycznia 1840 poeta mieszkał z rodziną w Lozannie (Szwajcaria).
14. Rue d’Amsterdam 1 (za rogatkami miasta, w gminie Clichy – od początku 1840 do
1845 – z kilkumiesięczną przerwą w 1842)
15. Rue de la Prairie 44 (w Nanterre – kilka miesięcy w 1842 – w sąsiedztwie mieszkania Andrzeja Towiańskiego)
16. Rue du Boulevard 12 (Batignolles) (od 1845 do 1848; dziś: rue Darcet)
17. Rue de la Santé 42 (Batignolles) (od 1848 do 1851; dziś ulica nazywa się: rue de
Saussure)
18. Rue de l’Ouest 44 (od 1851 do 1852; obecnie jest to adres: 76, rue d’Assas; przy
Ogrodzie Luksemburskim)
19. Rue Notre-Dame-des-Champs 76 (od 1852 do 1853)
20. Biblioteka Arsenału (rue Sully 1; od 1853 do września 1855)
W niedzielę 28 kwietnia 1929 na Place d’Alma odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza (wyrzeźbił go Émile Antoine Bourdelle); po II wojnie światowej pomnik został
przeniesiony do Parku przy Cours Albert I (nad Sekwaną). Por. Krzysztof Rutkowski,
Paryskie adresy Mickiewicza w: nplp.pl/content/uploads/2016/07/Paryskie-adresyALMA MATER nr 204–205
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jego bliskich i przyjaciół, których twórcami byli Teofil Kwiatkowski, Walenty
Wańkowicz, Aleksander Orłowski, Zofia
Szymanowska (przyrodnia siostra Celiny
Mickiewiczowej), znajduje się także pastelowy portret Władysława Mickiewicza,
namalowany przez młodego Stanisława
Wyspiańskiego!20.
Wiele cennych pamiątek mickiewiczowskich jest przechowywanych w Bibliotece Polskiej. Cenne pamiątki po twórcy Pana Tadeusza znajdują się także w innych instytucjach naukowych i kulturalnych we Francji i w świecie. W słynnym
(choć mało odwiedzanym) zamku Montrésor nad Loarą, niegdysiejszej – od 1849
roku – siedzibie Ksawerego Branickiego,
dziś pozostającej w rękach rodziny Reyów
(potomków po kądzieli Konstantego
Branickiego, brata Ksawerego, który sam
zmarł bezpotomnie), znajduje się puchar,
jaki Mickiewicz otrzymał w Moskwie
od „przyjaciół Moskali”: Jewgienija
Baratyńskiego, braci Iwana i Piotra Kiriejewskich, Aleksego Jełagina, Mikołaja
Rożalina, Mikołaja Polewoja, Stiepana
Szewyriowa i Siergieja Sobolewskiego21.
Zainteresowany pamiątkami po Mickiewiczu w Paryżu czytelnik zapewne
podąży trasą dwudziestu adresów, pod
jakimi dłużej czy krócej mieszkał poeta.
Tu chciałbym jednak wspomnieć o istnieniu w świecie kilku innych muzeów
Mickiewicza.
Od 1983 roku działa w Wilnie małe,
składające się z dwóch pokoików, Muzeum Adama Mickiewicza – jako oddział Muzeum Nauki Uniwersytetu
Wileńskiego22. Znajduje się ono w Zaułku
Zamkowym (zwanym też Zaułkiem Bernardyńskim) pod numerem 9, w którym
to mieszkaniu poeta mieszkał od świąt
wielkanocnych do czerwca 1822 roku.
Miał tutaj napisać Grażynę, a także
część Ballad i romansów. Od 1938 roku
(z przerwami) Muzeum Mickiewicza
istnieje także w Nowogródku, mieści się
w odbudowanym po pożarze w 1882 roku
dworku z przybudówkami, w którym
młody Adam mieszkał z rodzicami. Izba
pamięci Adama Mickiewicza znajduje się
w Kownie, w budynku szkoły, w której
w latach 1819–1823 mieszkał i nauczał
poeta. Istnieje Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule: w domu (będącym
kopią domu spalonego w 1870 roku,
w czasie wielkiego pożaru całej dzielnicy Pera), w którym poeta mieszkał po
powrocie z Burgas i w którym zmarł 26

Pamiątki po Adamie Mickiewiczu ze zbiorów Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu; po lewej ślubne obrączki poety; po prawej pióro,
które należało do Wieszcza z odręcznym opisem wykonanym przez jego wnuczkę – Marię Mickiewiczównę
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listopada 1855. Jest to dom, w którym
przechowywano zwłoki poety przez przeszło miesiąc, zanim Armand Lévy uzyskał
zgodę na przewiezienie ich do Francji23.
Na koniec trzeba wspomnieć o zapomnianej inicjatywie stworzenia Muzeum
Adama Mickiewicza przy Muzeum Narodowym w Krakowie. Wiadomo, że opiekunem wszelkich pamiątek po sławnym ojcu
stał się najstarszy syn poety. Gromadził je

stusem wyspa Cité została zasiedlona przez jedno z nieprzez lata w swoim mieszkaniu paryskim
wielkich plemion celtyckich zwanych Paryzjami (Parisii).
przy rue Guénégaud 7 (tuż obok Pont
Od podboju Galii przez Franków Paryż stał się ich stolicą
Neuf). W maju 1885 roku, po otwarciu
(stało się na mocy decyzji Clovisa I w 508 roku). Formalnie stolicą Francji stał się Paryż w 987 roku, po koronacji
dwa lata wcześniej Muzeum Narodowego
w Krakowie, zdecydował on
o przekazaniu temuż Muzeum
pierwszej partii darów: kilku
rycin, fotografii i portretów
litografowanych (za pośrednictwem Władysława Goreckiego,
syna najstarszej córki poety,
Marii)24. Drugą, bardzo bogatą,
partię darów przekazał w lipcu
1885. Między innymi były to
portrety malowane, fotografie,
portrety rodziny, przyjaciół
i znajomych. Wśród darów
znalazły się także autografy,
druki etc.25. Pełny wykaz owych
darów podał „Tygodnik Ilustrowany” 23 stycznia 188626.
Jak zapowiadał redaktor „Tygodnika”, spodziewano się kolejnej partii pamiątek. Niestety,
te nie nadeszły. Okazuje się,
że ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego Władysław
Łuszczkiewicz przeznaczył na
te dary maleńką salkę, co obu- Maska pośmiertna Adama Mickiewicza wykonana przez dr.
rzyło ofiarodawcę. Zaprzestał Stanisława Drozdowskiego, świadka śmierci poety w Konstantynopolu 26 listopada 1855. Na jej podstawie francuski rzeźbiarz
on zatem przekazywania darów August Préault wykonał w 1867 roku płaskorzeźbę, która zostado Krakowa i podjął myśl stwo- ła umieszczona na grobowcu rodziny Mickiewiczów znajdująrzenia Muzeum Adama Mickie- cym się na cmentarzu w podparyskim Montmorency; ze zbiorów
Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu
wicza w Paryżu, czego udało
mu się dokonać w 1903 roku.
Hugona Kapeta (Hugues Capet) na króla Francji. W 1163

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999–2005
1

Pamiątkowa tablica znajdująca się na dziedzińcu
Biblioteki Polskiej w Paryżu

Wyspa Cité (Ile de la Cité) powszechnie uznawana jest za
kolebkę miasta Paryża, zwanego za czasów rzymskich Lutecją. Zajmuje obszar 22,5 hektara, Wyspa św. Ludwika 11
hektarów. Historycy przyjmują, że w I wieku przed Chry-

2

roku na wyspie Cité rozpoczęto budowę katedry Notre
Dame. Budowę tę zakończono w 1345 roku. Katedra do
dziś jest swoistym symbolem Paryża.
Warto przypomnieć, że od XIII wieku, tzn. od czasów,
gdy król Filip August ufortyfikował Paryż, dzisiejsza Wyspa św. Ludwika była podzielona na dwie części: część
zachodnia (około dwie trzecie całej powierzchni) nosiła
nazwę: Île Notre Dame, a wschodnia – Île aux Vaches
(Krowia Wyspa).
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Charles Baudelaire mieszkał na Wyspie św.
Ludwika w latach 1842–1845. Najpierw
w kamienicy przy Quai de Béthune 22, potem – przy Quai d’Anjou 15 i 17.
4
Niestety, dzisiaj pamiątkowy ów gmach został „wymazany” z mapy „polskiego” Paryża,
zakupiony w 1975 roku przez barona Guy de
Rothschilda, a w 2007 roku przez brata emira
Kataru, Abdullaha Ben Abdullaha-Al-Thani.
Ten postanowił gmach poddać całkowitej
przebudowie, ale nie uzyskał formalnej zgody
konserwatora zabytków. 10 lipca 2013 wybuchł w budynku pożar, który strawił znaczną
jego część. W tej sytuacji właściciel uzyskał
zgodę na przebudowę pałacu. Dziś brak tu jest
nawet tabliczki, która by przywoływała polską
przeszłość tej rezydencji Czartoryskich.
5
Jan Piotr Norblin mieszkał i tworzył w Polsce
w latach 1774–1804.
6
Nasza wielka rodaczka mieszkała w kamienicy przy Quai de Béthune 36. Przed śmiercią,
ciężko chora na chorobę popromienną, została przewieziona do leżącej w Alpach, w krainie
Mont Blanc, miejscowości Passy. W miejscowym sanatorium Sancellemoz zmarła 4 lipca
1934. Warto dodać, że od 1926 roku mieszkała
z nią córka Irena z mężem Fryderykiem Joliot –
laureaci Nagrody Nobla z chemii z 1935 roku.
7
Por. A. Kłossowski, Instytucja spełnionych
nadziei. Paryska Libella i Galeria Lambert
Zofii i Kazimierza Romanowiczów, Warszawa
1994/1995 (katalog wystawy).
8
W 1993 roku, ze względu na podeszły wiek,
nie mając bezpośrednich spadkobierców, państwo Romanowiczowie zdecydowali o likwidacji swojej placówki. Wspaniałe archiwum
Libelli i Galerii Lambert przekazali do Torunia, do założonego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Archiwum Emigracji.
9
Rzeźba św. Genowefy w 1991 roku została
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Warto tu dodać, że
Paul Landowski jest także twórcą znanego
powszechnie pomnika Chrystusa Odkupiciela stojącego na górze Corcovado w Rio de
Janeiro. Pomnik ten, odsłonięty w 1931 roku
dla uczczenia 100. rocznicy niepodległości
Brazylii, w 2007 roku został uznany za jeden
z siedmiu nowych cudów świata.
10
Bibliografia
opracowań
poświęconych
Bibliotece Polskiej jest obszerna. Przywołajmy tu tylko kilka najważniejszych:
J. Pezda, Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu
w latach 1838–1893, Kraków 2010; F. Pułaski,
Biblioteka Polska w Paryżu 1893–1948; Paryż
1948, Towarzystwo Historyczno-Literackie. Biblioteka Polska w Paryżu. Zarys historii i prezentacja zbiorów,
Paryż 2013 (dzieło zbiorowe, przygotowane przez: Ewę Rutkowską, Witolda Zahorskiego, Hannę Łaskarzewską, Annę
Czarnocką i Martę Męclewską. Teksty tych autorów poprzedził zarysem historii Towarzystwa Historycznego Polskiego
i Biblioteki Polskiej prof. Kazimierz Piotr Zaleski). Por. także:
W. Mickiewicz, Biblioteka Polska w Paryżu, „Przegląd Biblioteczny” 1908, z. 2; C. Chowaniec, Biblioteka Polska w Paryżu – Pomnik naszego tysiąclecia, Paryż 1966; Towarzystwo
Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu w latach
1979–1984, Paryż 1984 (to również w wersji francuskiej), La
Bibliothėque Polonaise / Biblioteka Polska, Paryż 1989.
11
Może należałoby napisać tu, że „znakomicie”, gdyby nie, znane historykom literatury polskiej, jego zabiegi mające na celu
całkowite „wyczyszczenie” biografii ojca. Stąd jego decyzja
o zniszczeniu dokumentów, w tym listów, które mogłyby
ów idealny wizerunek poety zepsuć. Na obronę Władysława Mickiewicza można tu jedynie przypomnieć, że w XIX
wieku była to praktyka często stosowana przez edytorów
i autorów biografii (najgłośniejszą u nas była historia korespondencji Zygmunta Krasińskiego, wydawanej i mocno
„czyszczonej” najpierw przez Konstantego Gaszyńskiego,
potem przez Józefa Ignacego Kraszewskiego, wreszcie przez
Stanisława Tarnowskiego).
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Adam Mickiewicz. Księga pamiątkowa w stulecie śmierci poety, s. 618

3

Tabakierka znajduje się w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie;
notatka pochodzi z „Nowej Reformy” z roku 1883, nr 40
Najpierw było to jednotomowe opracowanie w języku
francuskim Adam Mickiewicz. Sa vie et son oeuvre (Paris
1888), potem zaś czterotomowe dzieło w języku polskim
Żywot Adama Mickiewicza (Poznań 1890–1895; II wyd. –
Poznań 1929).
13
Trzeba tu wspomnieć, że obok sali Adama Mickiewicza
w Muzeum Narodowym w Krakowie istniała już w tym
czasie także sala Adama Mickiewicza w Muzeum Narodowym Polskim w Raperswilu. Katalog zbiorów mickiewiczowskich z tamtejszego Muzeum opracował w 1894
roku Stefan Żeromski.
14
Biblioteka Polska była od 1893 roku była formalnie własnością Akademii Umiejętności.
15
Por. Katalog rękopisów Muzeum Adama Mickiewicza
w Paryżu, oprac. A. Lewak, przedmową poprzedził F.
Pułaski, Kraków 1931.
16
Por.: B. Mońkiewicz, F. Fiszer, Inventaire du Musée Adam
Mickiewicz. Portraits et souvenirs, Paris 1948.
17
Por. E. Rutkowska, Wiatyk na wieczność. O zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Polskiej w Paryżu, www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/medias/TEKSTERPL-pdf
18
Warto przypomnieć, że uczta owa odbyła się w mieszkaniu braci Eustachego i Romualda Januszkiewiczów przy
12

rue de l’Echaudé de St. Germain 9. W nowo zakupionym
przez Januszkiewiczów mieszkaniu spotkało się blisko 40
członków paryskiej kolonii polskiej. W czasie owej uczty
obaj poeci improwizowali. Samo wydarzenie przeszło do
historii literatury pod nazwą „pojedynku wieszczów”.
19
Por.: B. Mońkiewicz, Musée Adam Mickiewicz, Paris
1929.
20
Zapewne obraz ten powstał w czasie pobytu Wyspiańskiego w Paryżu w pierwszej połowie lat 90. XIX wieku.
Istnienie tego obrazu stanowi znakomite dopełnienie
naszej wiedzy o życiu i twórczości Wyspiańskiego, jednego z największych wielbicieli Mickiewicza, człowieka,
który odważył się jako pierwszy w dziejach naszego teatru przenieść na scenę wszystkie części Dziadów.
21
Por. J. Odrowąż-Pieniążek, Pamiątki polskie i mickiewicziana na zamku Montrésor, w: tegoż, Mickiewicziana
zbierane po świecie, Warszawa 1998, s. 14–25.
22
Ibidem, s. 26–33.
23
Por. J. Odrowąż-Pieniążek, Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule, w: tegoż, Mickiewicziana..., s. 34–42.
24
„Czas” 1885, nr 115 (z 22 maja).
25
„Czas” 1885, nr 163 (21 lipca).
26
„Tygodnik Ilustrowany” 1886, nr 160 (z 23 stycznia).

Rozmowa z prezesem Polskiego Towarzystwa Geograficznego
prof. Antonim Jackowskim, profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego

COLLOQUIUM

W JEDNOŚCI SIŁA!
□ Rok 2018 był świętem Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które obchodziło
100-lecie swego istnienia. W ramach jubileuszu na terenie całej Polski odbyło się
wiele różnych przedsięwzięć: konferencji
naukowych, wystaw i spotkań. Czy udało
się w pełni zrealizować program obchodów? Jak podsumowałby Pan ten rok?

Jerzy Królikowski

Anna Wojnar

zagraniczni. Przy różnych okazjach geografowie mogli „policzyć się” i stwierdzić,
jak wielu spośród nas pracuje skutecznie
na niwie społecznej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej i oświatowej. Jubileusz
potwierdził przekonanie o tym, że geografowie wciąż są niezbędni, zwłaszcza
w zakresie gospodarki przestrzennej,
szeroko rozumianej ochrony środowiska,
■ Rok 2018 stał się rzeczywistym świętem
kształtowania krajobrazu, edukacji i kulpolskiej geografii. Począwszy od 27 stycznia,
tury umysłowej. Wreszcie mijający rok
kiedy w Pałacu Staszica w Warszawie, histoukazał, jak ważną rolę ma do odegrania
rycznej siedzibie Towarzystwa, rozpoczęły
geografia w wychowaniu młodzieży. Resię uroczystości jubileuszowe, obserwowalializacja tego zadania była zawsze możliwa
śmy wyraźne ożywienie aktywności środowidzięki naszym wspaniałym nauczycieska geografów. Przejawiało się to w różnych
lom, bez reszty oddanych uczniom. Podformach – były konferencje, niektóre o zasumowując: Rok Jubileuszowy sprawił,
sięgu międzynarodowym, okolicznościowe
że geografia ponownie zadomowiła się
Prof. Antoni Jackowski
wystawy, wyprawy naukowe, wycieczki, uniw świadomości społecznej jako ważne
katowe opracowania, ale także konkursy geograficzne o charakterze ogniwo normalnie funkcjonującego państwa.
popularnonaukowym. Niektóre z podjętych inicjatyw okazały się
„strzałem w dziesiątkę”, jak choćby akcja 100 krajów na stulecie □ Jakie materialne ślady pozostaną po tym jubileuszu?
PTG, propagująca nasze Towarzystwo za granicą poprzez wędrowanie z plakatem jubileuszowym. Odwiedzono znacznie więcej ■ W pierwszej kolejności należy wymienić wydawnictwa. Nieniż 100 krajów, a zdjęcia z takich wędrówek zostały zamieszczone które z nich mają charakter monumentalny i przez dziesiątki
na naszej stronie internetowej. Rok jubileuszowy PTG znacznie następnych lat będą stanowić dowód aktywności Towarzystwa.
zintegrował nasze środowisko, pojawili się też nowi partnerzy Wspomnijmy więc o publikacji zatytułowanej Geografowie
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Fragment
100 globusów na 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
Muzeum Geodezyjne w Warszawie,11 kwietnia 2018

Franciszek Mróz

□ A jeśli chodzi o korzyści niematerialne?

Wystawa na Kampusie UW przed Starą Biblioteką; współorganizatorami
przedsięwzięcia były Komisje tematyczne PTG
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■ Cały Rok Jubileuszowy stanowi wartość niematerialną, która
stanie się częścią tożsamości Towarzystwa. W mojej ocenie
bardzo ważną rolę w kształtowaniu świadomości społecznej
o geografii stanowiły wystawy. Obok wspomnianej już wystawy globusów, która jednak nie była naszym dziełem, chciałem
wspomnieć o czterech innych ekspozycjach, organizowanych
przez PTG, które w sumie odwiedziło kilka tysięcy osób, w tym
wiele młodzieży i obcokrajowców. Wystawy Geografia polska –
tradycja i współczesność (kuratorzy: prof. Antoni Jackowski, dr
Małgorzata Taborska, UJ) oraz Problemy zagospodarowania przestrzennego i rozwoju Polski (kurator prof. Przemysław Śleszyński,
IGiPZ PAN) miały miejsce w Sejmie RP w dniach 16–26 marca
2018. Towarzyszyły one konferencji naukowej Udział geografii

Jerzy Sawicz

Tomasz Rachwał

Tomasz Rachwał

trzy tysiące nazwisk. W najbliższym czasie ukażą się też
dwie obszerne monografie: Geografia polska i geografowie
w latach II wojny światowej (prof. Antoni Jackowski, dr hab.
Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Izabela Sołjan, dr Justyna
Liro, nakładem IGiPZ UJ oraz PTG) oraz Rola geografii
w utrwalaniu niepodległej Polski i w Jej rozwoju (redakcja
prof. Antoni Jackowski, wydawca: IGiGP UJ, PTG). Obie
pozycje mają charakter nowatorski, do tej pory brak było prac
geograficznych poświęconych tej problematyce. Komisja
Obszarów Wiejskich PTG opublikowała unikatową pracę
100 wsi na 100-lecie PTG (redakcja prof. Marcin Wójcik,
dr Pamela Jeziorska-Biel, dr Konrad Czapiewski), w której
autorzy opowiadają o „swoich” wsiach. Pojęcie „swoje”
Profesor Antoni Jackowski w otoczeniu najbliższych współpracowników; oznacza w tym przypadku zarówno „małą ojczyznę” autora,
Pałac Staszica, 27 stycznia 2018 jak i miejsce prowadzenia – niekiedy przez wiele lat – badań
polscy. Słownik biograficzny, która po 11 latach ciężkiej pracy naukowych. Z innych wydawnictw chciałbym wymienić dedyukazała się w kwietniu 2018 roku. Oprócz Towarzystwa współwy- kowaną Towarzystwu, wspaniałą pod względem merytorycznym
dawcami byli: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, i edytorskim, publikację 100 globusów na 100-lecie Polskiego
w którym dzieło to zostało przygotowane pod względem redak- Towarzystwa Geograficznego. Polskie globusy z XIX–XX wieku.
cyjnym i edytorskim, oraz Komitet Nauk Geograficznych PAN. Kartografowie, wydawcy, producenci. Autorami są wybitni znawW kosztach druku uczestniczyło kilka ośrodków geograficznych. Redaktorami byli: prof.
Kazimierz Krzemień, dr hab.
Izabela Sołjan oraz moja osoba.
Całość liczy około 1500 stron
zawartych w trzech tomach.
W najbliższych dniach ukaże
się kolejne obszerne trzytomowe opracowanie, liczące
około 1300 stron, którego
wydawcami są Wydział Nauk
Geograficznych UŁ oraz To- Medal 100-lecia PTG otrzymuje rektor Uniwersytetu WarMedal 100-lecia PTG otrzymuje rektor Uniwersytetu
warzystwo. Jest to publikacja
szawskiego prof. Marcin Pałys
Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak
zatytułowana W stulecie działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a jej redaktorem cy przedmiotu: Grażyna Połuszejko oraz Kazimierz Kozica, zaś
jest prof. Marek Sobczyński (UŁ). Tom pierwszy dotyczy historii wydawcami Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Warszawskie
PTG, tom drugi poświęcony jest jego oddziałom, zaś trzeci ko- Przedsiębiorstwo Geodezyjne SA w Warszawie. Jest to liczący
misjom tematycznym. Załączony indeks osobowy liczy blisko blisko 300 stron katalog wystawy pod takim samym tytułem, zorganizowanej w Muzeum Geodezyjnym w Warszawie. Otwarcie
wystawy odbyło się 11 kwietnia 2018, w przeddzień inauguracji
Kongresu Geografii Polskiej. Ekspozycję można było oglądać
do końca czerwca.

Franciszek Mróz

Franciszek Mróz

w budowie niepodległej Polski. Wczoraj – dziś – jutro, zorganizowanej na zaproszenie naszego parlamentu w Sali Kolumnowej Sejmu w dniu 19 marca. Podczas Kongresu Geografii
Polskiej (12–14 kwietnia, Warszawa) komisje tematyczne
PTG przygotowały wystawę planszową, ilustrującą dorobek
poszczególnych dziedzin geografii. Ekspozycja była początkowo czynna na Kampusie UW, przed Starą Biblioteką, potem
przeniesiono ją na Krakowskie Przedmieście przed Pałac
Uruskich-Czetwertyńskich, siedzibę Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych UW oraz Towarzystwa. Ostatnią
z wielkich wystaw była ekspozycja Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej (autorzy: prof. Antoni Kongres Geografii Polskiej, inauguracja sesji jubileuszowej PTG; od lewej: wiceprzeJackowski, dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, dr hab. Izabela wodnicząca PTG prof. Wioletta Kamińska, przewodniczący PTG prof. Antoni Jackowski,
wiceprzewodnicząca PTG prof. Urszula Myga-Piątek; Warszawa, 13 kwietnia 2018
Sołjan, dr J. Liro, organizatorzy: PTG,
IGiGP UJ, Muzeum UJ). Miała miej26 maja pierwsza pielgrzymka polskich
sce w Ogrodzie Profesorskim przy
geografów na Jasną Górę.
Collegium Maius UJ i była czynna
Ale gdy zastanawiamy się, jakie
w okresie od 16 kwietnia do 15 lipca.
wartości niematerialne stworzył nasz
Wystawie patronował rektor UJ prof.
jubileusz, musimy uwzględnić też
Wojciech Nowak, który też dokonał
liczne osiągnięcia w tym zakresie bęjej otwarcia. Ekspozycja ta zainspirodące zasługą poszczególnych oddziałów
wała władze Międzynarodowej Unii
terenowych i merytorycznych PTG,
Geograficznej do podjęcia studiów
komisji tematycznych czy też efektem
nad dziejami geografii w okresie
aktywności poszczególnych członków
drugiej wojny światowej w różnych
Towarzystwa, zwłaszcza nauczycieli.
krajach i częściach świata. Swoistym Medal 100-lecia PTG otrzymuje nestor polskiej geografii
Znaczny rozgłos międzynarodowy
wydarzeniem była zorganizowana
prof. Janusz Paszyński
miało Przesłanie PTG do geografów
świata, przyjęte 13 kwietnia podczas
Kongresu Geografii Polskiej. Napisaliśmy tam, między innymi: Polskie
Towarzystwo Geograficzne z dumą
podkreśla, że mimo różnych zawirowań historycznych nasze środowisko
zawsze starało się zachować jedność
i nie ulegać koniunkturalnym wpływom
politycznym (punkt VI).
Wszystkie te działania wytworzyły nowe wartości, które – taką mam
nadzieję – przetrwają w świadomości
naszej i naszych następców przez wiele
dziesiątków lat.
□ Co było największą niespodzianką
jubileuszu?

Uchwała Sejmu RP z dnia 26 stycznia 2018 o uczczeniu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego

■ To jest trudne pytanie, albo może
inaczej – nie jest łatwo odpowiedzieć
na nie krótko. Ogromną niespodzianką
stał się dla nas sam zasięg jubileuszu
i jego przebieg. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego środowiska polskich
geografów, a także licznych przyjaciół,
jubileusz przybrał rozmiary, o jakich
mogliśmy tylko śnić. Jak już mówiłem,
rozpoczął się 27 stycznia, a już pod koniec kwietnia pojawiło się powiedzenie,
a raczej stwierdzenie faktu: „Walec jubileuszu PTG przetacza się przez Polskę”.
Nie byłoby to możliwe bez oddania się
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Anna Wojnar

Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (Krajobrazy województwa śląskiego – cechy typologiczne i wyróżniające autorstwa prof. Urszuli
Mygi-Piątek), a także spraw ogólnych (jak referat prof. Jacka Jani
Lodowce Arktyki jako indykatory zmian klimatu). Problematyka
była zatem rozległa, ale mieściła się w nurcie zainteresowań
współczesnej geografii.

Wystawa Geografia polska i geografowie w okresie II wojny światowej w Ogrodzie
Profesorskim UJ; od lewej: były rektor UJ prof. Franciszek Ziejka, rektor UJ
prof. Wojciech Nowak, prof. Zygmunt Górka, prof. Jan Wiktor Tkaczyński;
16 kwietnia 2018

bez reszty temu wielkiemu jubileuszowemu przedsięwzięciu całej
naszej wspólnoty.

□ Z racji swojego jubileuszu Polskie Towarzystwo Geograficzne wybiło też okolicznościowy medal...
■ To nie był medal o charakterze masowym. Wybito jedynie
220 egzemplarzy, co dodatkowo nadaje mu walor numizmatyczny.
Medalem 100-lecia zostały wyróżnione osoby zasłużone dla polskiej geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zdecydowana większość laureatów to Polacy, ale medale trafiły również
do znaczących osobowości geograficznych z zagranicy, które

Akcja 100 krajów na 100-lecie PTG; członkowie oddziału poznańskiego PTG
w Wenezueli

Małgorzata Mazurek

■ Rzeczywiście, takich spotkań było wiele. Miały
one charakter zarówno międzynarodowy i krajowy,
jak i regionalny, a nawet lokalny. Podczas wszystkich
zgromadzeń „głównymi bohaterami” byli: geografia
i jej przyszłość oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne.
Zawsze tematem rozmów były też problemy związane z geografią szkolną. Podczas Kongresu Geografii
Polskiej w trakcie sesji jubileuszowej poświęconej
100-leciu PTG zaprezentowano, między innymi, referat
Szanse i wyzwania szkolnej edukacji geograficznej (prof.
Elżbieta Szkurłat). Dużym zainteresowaniem cieszyło
się też wystąpienie PTG 2.0, przygotowane przez młodych działaczy Towarzystwa (dr Tomasz Napierała,

Małgorzata Mazurek

□ Jubileusz był okazją do wielu spotkań środowiska
geografów. Co było głównym tematem dyskusji?

szczególnie przysłużyły się PTG i naszej geografii. Przyznano je
wieloletnim działaczom i członkom Towarzystwa oraz instytucjom
wspierającym naszą działalność. W tym ostatnim przypadku nie zawsze były to placówki geograficzne. Pragnę przypomnieć, że wśród
odznaczonych byli Yukio Himiyama i Władimir Kolossow – obecny
i poprzedni prezydent Międzynarodowej Unii Geograficznej, szef
EUGEO – Association of Geographical Societies in Europe Zoltan
Kovacs, wieloletni sekretarz generalny i skarbnik Międzynarodowej Unii Geograficznej Leszek A. Kosiński, rektor UJ Wojciech
Nowak, rektor UW Marcin Pałys, student konspiracyjnej geografii
na UW, powstaniec warszawski prof. Janusz Paszyński, żołnierz

dr Konrad Czapiewski, dr Marcin Mazur, dr Tomasz Wites).
Zaprezentowali oni swoją wizję przyszłości PTG w najbliższych
dekadach. Konferencja organizowana w Instytucie Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ (21–22 czerwca) była poświęcona
geografii okresu międzywojennego. Odbyła się, między innymi,
w historycznym budynku Instytutu Geografii w Starym Arsenale
przy ul. Grodzkiej 64. Regionalny Zjazd Geografów w Sosnowcu
(28–30 września) był poświęcony tematowi Geografia wobec
wyzwań regionalnych i globalnych. Referaty dotyczyły spraw
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Przemysław Śleszyński

Akcja 100 krajów na 100-lecie PTG; członkowie oddziału poznańskiego PTG
w Brazylii

Akcja 100 krajów na 100-lecie PTG; Janek Śleszyński „Junior”
w Nesebyrze (Bułgaria)

Jerzy Królikowski

□ Czy podczas obchodów pojawiły się jakieś nowe perspektywy rozwoju Towarzystwa?

Łukasz Komorowski

Tomasz Wites

AK, uczestnik Akcji „Burza”, więzień
łagrów prof. Eugeniusz Andrzejewski,
przewodniczący Komitetu Honorowego
Obchodów Roku Geografii Polskiej
Eugeniusz Rydz.
Miło mi też poinformować, że
32 laureatów (blisko 15 procent ogółu)
związanych jest z Krakowem, z tego
19 z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Wśród nich znajdują się seniorzy polskiej
geografii: profesorowie Adam Jelonek
Pamiątkowa plakietka
przekazana PTG
i Bronisław Kortus. Pamiątkowym Meprzez stronę chińską
dalem PTG wyróżniono też Muzeum
UJ – za współpracę przy organizacji wielkich wystaw geograficznych o zasięgu międzynarodowym, a także
redakcję „Alma Mater” – za wieloletnią promocję naszej geografii.

Spotkanie z delegacją geografów chińskich. W środku przewodniczący PTG
prof. Antoni Jackowski oraz przewodniczący Chińskiego Towarzystwa Geograficznego prof. Bojie Fu, wiceprezydent Międzynarodowej Unii Geograficznej;
Pałac Staszica w Warszawie; 15 października 2018

□ 15 października 2018 w Pałacu Staszica w Warszawie spotkał się Pan z przedstawicielami Chińskiego Towarzystwa
Geograficznego. Czego dotyczyły rozmowy?
■ Było to pierwsze w dziejach spotkanie oficjalne obu towarzystw.
Odbyło się z inicjatywy Chińczyków, którzy objeżdżali
Europę, a spotkaniem chcieli uczcić nasze stulecie.
Delegacji przewodniczył prof. Bojie Fu, wiceprezydent
Międzynarodowej Unii Geograficznej i przewodniczący Chińskiego Towarzystwa Geograficznego. Oba
towarzystwa przedstawiły swoją historię i swoją obecną
aktywność (z pokazami slajdów). Zwracano uwagę
na potrzebę współpracy. Powinna się ona przejawiać,
między innymi, we wspólnych badaniach. Wstępnie
umówiono się, że z naszej strony będzie to dotyczyć
Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisji Obszarów
Wiejskich i częściowo Komisji Geografii Religii.
Postulowano też podjęcie starań o przetłumaczenie na
język chiński kilku najważniejszych dzieł geografów
polskich oraz, analogicznie, na język polski opracowań
chińskich. Rozmowy były bardzo serdeczne i rzeczowe
i znacznie przekroczyły wstępnie wyznaczony limit
czasowy spotkania.

Fragment wystawy 100 globusów na 100lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego;
Muzeum Geodezyjne w Warszawie; 11 kwietnia 2018

■ Jubileusz znacznie wzmocnił Towarzystwo. Staliśmy się znaczącym reprezentantem środowiska polskich geografów, uznawanym w skali krajowej i międzynarodowej. Dotychczas Towarzystwo pozostawało nieco w cieniu Komitetu Nauk Geograficznych
PAN, które formalnie było jedynym przedstawicielem geografów
wobec władz i organizacji międzynarodowych. Obecnie Polskie
Towarzystwo Geograficzne stało się równorzędnym partnerem.
Nasi przedstawiciele są zapraszani jako eksperci w zakresie
różnych dziedzin życia gospodarczego czy społecznego, zostaliśmy poproszeni o współpracę przez Biuro Analiz Sejmowych.
O zmianie postawy czynników państwowych i samorządowych
wobec Towarzystwa może świadczyć fakt, że na wszystkich
naszych imprezach obecni byli przedstawiciele prezydenta RP,
Sejmu, poszczególnych resortów czy samorządu terytorialnego.
Ale perspektyw rozwoju Towarzystwa upatruję przede wszystkim
w zmianie, jaka dokonała się w świadomości społecznej odnośnie
istoty geografii.

□ Kiedy rozmawialiśmy w grudniu 2017 roku,
powiedział Pan, że bardzo chciałby, by ten jubi-

Pamiątkowa kartka pocztowa, wydana przez Pocztę Polską
z okazji Jubileuszu 100-lecia PTG
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Uczestnicy Zjazdu Regionalnego PTG
w Sosnowcu; 28–30 września 2018
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Adam Hibszer

leusz stał się momentem przełomowym
w przywracaniu Towarzystwu dawnej
świetności, by stał się inspiracją do jeszcze większej integracji środowiska i odbudowania dawnej pozycji PTG. Mówił
Pan wówczas, że dla osiągnięcia tego celu
dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie
federacji stowarzyszeń geograficznych,
która prowadziłaby wspólną politykę,
koordynowała różne dziedziny działalności, a przede wszystkim wspólnie
reprezentowała na zewnątrz stanowisko
geografów, zarówno w stosunku do władz
państwowych, samorządowych, jak i na
forach międzynarodowych. Federacja,
szanując wszystkie dokonania, projekty
i plany wchodzących w nią stowarzyszeń,
dawałaby możliwość wypracowywania
Fragment wystawy Geografia polska – tradycja i współczesność (jej kuratorami byli prof. Antoni
wspólnego stanowiska odnośnie istotnych Jackowski i dr Małgorzata Taborska), towarzyszącej konferencji naukowej zorganizowanej w Sejmie RP;
19 marca 2018
spraw dla geografii czy koordynowania
niektórych projektów i wymiany informacji o prowadzonych nym już Przesłaniu PTG... Pisaliśmy tam, między innymi, Stulecie
badaniach. Czy dzięki jubileuszowi udało się coś więcej w tej Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest okazją do przypomnienia chlubnej tradycji geografii w Polsce i przywołania jej
kwestii poczynić?

Urszula Myga-Piątek

Urszula Myga-Piątek

Przewodniczący PTG prof. Antoni Jackowski podczas otwarcia konferencji naukowej Udział geografii w budowie
niepodległej Polski. Wczoraj – dziś – jutro, zorganizowanej na zaproszenie parlamentu w Sali Kolumnowej Sejmu;
19 marca 2018

■ Jak już wspominałem, jubileusz
doprowadził do znacznej integracji
środowiska geografów. Okazało się
jednak, że realizacja wszystkich zakładanych planów nie była możliwa
do sfinalizowania w okresie jednego
roku. Jest to proces długotrwały i dość
skomplikowany, bo nie dotyczy tylko
kwestii formalnych, ale częściowo
sięga spraw ideowych związanych
z wizją geografii. Nie tracę jednak
nadziei, że sens znanego powszechnie
powiedzenia: w jedności siła, trafi do
świadomości wszystkich geografów.
Daliśmy temu wyraz w przywoływa-

□ Czy w związku z jubileuszem pojawiły się jakieś możliwości
poprawy niełatwej sytuacji finansowej PTG?
■ Fakt, że nasz jubileusz miał tak szeroki wymiar organizacyjny
i merytoryczny, jest na pewno swego rodzaju fenomenem. Jak
wiadomo, obecne przepisy prawne dotyczące stowarzyszeń nie

Tadeusz Palmowski

największych osiągnięć, jak też dobrym momentem do aktywnego
i odpowiedzialnego zastanowienia się nad wyzwaniami przyszłości [...] (punkt VII). I dalej: Pragniemy, aby do powszechnej
świadomości ludzi powróciła geografia jako piękny i porywający
dział nauki i dydaktyki, niezwykle ważny w życiu społecznym,
gospodarczym i kulturalnym. Powinniśmy odpowiedzialnie
uświadomić wszystkim, że świat bez geografii byłby konstrukcją
ułomną i ubogą. Geografii nie można ani unicestwić, ani usunąć
ze świadomości społecznej. Do nas, geografów obecnej i przyszłych generacji, należy zapewnienie jej wyjątkowego miejsca
w kolejnych stuleciach (punkt VIII).

Prezes PTG prof. Antoni Jackowski odbiera Medal im. prof. Jerzego Kondrackiego,
przyznany Towarzystwu za zasługi na rzecz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
UW; medal wręcza dziekan Wydziału prof. Maciej Jędrusik; Kongres Geografii Polskiej,
Warszawa, 13 kwietnia 2018

Tadeusz Palmowski

Polskiej. Równocześnie będzie to inauguracja
obchodów 100-lecia powstania ośrodka poznańskiego, który w 1919 roku utworzył Stanisław
Pawłowski. Będziemy porządkować pewne
rzeczy, przede wszystkim całą dokumentację
związaną z rokiem 2018. Planujemy wydać coś
w rodzaju Białej Księgi z pełną dokumentacją
tego, co się działo podczas jubileuszu – zarówno
od strony Zarządu Głównego, jak i oddziałów,
kół i komisji. Ponadto ukażą się publikacje
stanowiące pokłosie konkretnych wydarzeń, na
przykład konferencji, która odbyła się w Sejmie
RP w marcu 2018 roku, czy też różnych spotkań
w komisjach tematycznych. Mam nadzieję, że
entuzjazm okazywany przez wielu geografów
w Roku Jubileuszowym będzie również obecny
w roku 2019, a także w latach następnych.
Gratulacje dla PTG przekazuje delegacja Litewskiego Towarzystwa Geograficznego;
Kongres Geografii Polskiej, Warszawa, 13 kwietnia 2018

przewidują dotacji oficjalnych na działalność statutową. O ile
na pewne projekty naukowe udało się nam uzyskać granty,
to wszelka inna aktywność była możliwa dzięki wybitnemu
wsparciu członków Towarzystwa i naszych Przyjaciół. I tak,
podstawowym źródłem finansowania stały się przekazywane
PTG odpisy 1% od podatku PIT, a także darowizny na rzecz
Towarzystwa. Wszyscy nasi członkowie bardzo pragnęli,
aby jubileusz wypadł godnie, a więc wszyscy wspierali nas
w miarę swych możliwości. Dlatego też stale powtarzam, że
autorami naszego sukcesu jubileuszowego jest cała wspólnota
polskich geografów i coraz szersze grono naszych przyjaciół.

□ Tego Państwu życzę i dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
Tort urodzinowy;
Pałac Staszica;
27 stycznia 2018

■ W 2019 roku zamierzamy wejść godnie w 101. rok naszej
działalności. 28 stycznia 2019 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu odbędzie się
uroczystość zamknięcia naszego jubileuszu i Roku Geografii

Tomasz Rachwał

□ Jaki będzie kierunek dalszych działań PTG? Jakie są
plany Towarzystwa na rok 2019?
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NIEPODLEGŁOŚĆ
Wokół myśli historycznej
Józefa Piłsudskiego

31/10/2018
–––– 27/01/2019
INDEPENDENCE
Around the historical thought
of Józef Piłsudski
Wystawa pod Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy w roku 100-lecia
Odzyskania Niepodległości 1918–2018

Mecenas wystawy
Patron of the Exhibition

Honorary Patronage of the President of
the Republic of Poland Andrzej Duda in
the year of the Centenary of Regaining
Independence 1918–2018

Mecenas Muzeum Narodowego
w Krakowie i Sponsor Wystawy
Patron of the National Museum in
Krakow & Sponsor of the Exhibition

Partner Strategiczny Muzeum
Narodowego w Krakowie
Strategic Partner of the National
Museum in Krakow

Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022
Made possible by funding from the Minister of
Culture and National Heritage as part of
the Multi-annual NIEPODLEGŁA Program 2017–2022

Patroni medialni / Media Patrons
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HISTORIA MAGISTRA VITAE

OBLICZA NIEPODLEGŁEJ

Akademia ku czci króla Stefana Batorego na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie transmitowana przez radio. Na tle monumentalnego orła
z mapą Polski za czasów Stefana Batorego przed mikrofonem stoi i salutuje
generał Gustaw Orlicz-Dreszer; 1933

zakładał prześledzenie zmian,
jakie dokonały się w ciągu dwudziestu lat w policji,
administracji czy samorządzie, ale także w kwestiach
dotyczących sytuacji kobiet,
rodziny, nauki czy architektury. Do udziału w projekcie
zaproszono nie tylko historyków, lecz również historyków sztuki i prawników.
Przedsięwzięcie objęli patronatem honorowym rektor UJ
prof. Wojciech Nowak, prezydent Krakowa prof. Jacek
Majchrowski oraz prezes Polskiej Akademii Umiejętności
prof. Jan Ostrowski. Nad
realizacją wydarzenia czuwał Komitet Organizacyjny
w osobach dyrektora Instytutu
Historii UJ dr. hab. Sławomira
Sprawskiego, profesora UJ,
prof. Czesława Brzozy oraz
dr. hab. Janusza Mierzwy.
Obrady otwarto 25 października 2018 w auli Collegium Maius. W ramach oficjalnej części, którą poprowadził dyrektor Instytutu Historii
dr hab. Sławomir Sprawski,
profesor UJ, wystąpił rektor UJ

Anna Wojnar

bchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach których
na terenie całego kraju odbywały
się liczne wystawy, koncerty,
wydarzenia popularnonaukowe
oraz konferencje, stały się doskonałą okazją do przypomnienia,
czym była i w jakich warunkach
kształtowała się II Rzeczpospolita. W jubileuszowe obchody
włączył się również Instytut
Historii UJ, który we współpracy
z Polską Akademią Umiejętności
zorganizował sesję zatytułowaną
Oblicza Niepodległej. Państwo
i społeczeństwo – w 100. rocznicę
odrodzenia Rzeczypospolitej.
Celem przedsięwzięcia
było nie tylko zaprezentowanie
okoliczności odzyskania przez
Polskę niepodległości czy przybliżenie wątków związanych
z Krakowem, ale także próba
dokonania swoistego bilansu
dwudziestu lat istnienia niepodległej Rzeczypospolitej w dwóch
kluczowych obszarach: państwa
i społeczeństwa. Dobór tematów
i prelegentów, reprezentujących
niemal wszystkie ośrodki akademickie i badawcze w Polsce,

Narodowe Archiwum Cyfrowe

O

Otwarcie konferencji z udziałem rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka

Od prawej: prezes PAU prof. Jan Ostrowski, wiceprezes PAU prof. Andrzej Mączyński,
zastępca prezydenta Krakowa dr hab. Andrzej Kulig, dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch, prodziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisław Sroka,
dr hab. Janusz Mierzwa
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Anna Wojnar

Prof. Czesław Brzoza

rodzenie Rzeczypospolitej z perspektywy
wielu jej mieszkańców minęło niemal
niezauważenie – jak stwierdził jeden
ze świadków tamtych wydarzeń, u nas
wszystko po staremu, tylko Polskę mamy
nową. Kolejne dwa wystąpienia poświęcone zostały różnym aspektom polskiej
polityki zagranicznej. Profesor Mariusz
Wołos (UP w Krakowie) zarysował strukturę korpusu dyplomatycznego w dobie II
RP. Podkreślił, że w porównaniu z mającą
długoletnie tradycje służbą dyplomatyczną
Francji polski młody MSZ nie miał się czego wstydzić. Z kolej prof. Marek Kornat
(IH PAN, UKSW) prześledził ewolucję
zapatrywań polskich elit na problem zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego II RP.
Zwrócił uwagę na różnice w jego ocenie

Zwrócił uwagę na koszty modernizacji
i unifikacji, zagadnienie to przedstawiając
na tle całości historii gospodarczej XX
wieku.
Po przerwie, podczas której obrady
przeniosły się do Auli im. Księdza prof.
Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego, podjęte zostały tematy związane
z sytuacją wewnętrzną II Rzeczypospolitej: dr hab. Arkadiusz Adamczyk, profesor
UJK, zarysował główne elementy przedwojennego życia politycznego, zwracając
uwagę na jego daleko posuniętą fragmentację. Na problematyce recepcji polityki
realizowanej na szczeblu centralnym
przez działaczy szczebla regionalnego
i lokalnego skoncentrował się dr hab.
Marek Sioma, profesor UMCS. Podkre-

Narodowe Archiwum Cyfrowe

prof. Wojciech Nowak, zwracając uwagę
na potrzebę badania przeszłości, która ma
przecież bezpośredni wpływ na przeżywanie przez nas teraźniejszości, a także na naszą przyszłość. Reprezentujący prezydenta
Krakowa jego zastępca, dr hab. Andrzej
Kulig, odniósł się głównie do znaczenia
krakowskiego ośrodka w odzyskaniu
niepodległości, stawiając na pierwszym
miejscu działalność Polskiej Komisji
Likwidacyjnej. Wreszcie prezes PAU
prof. Jan Ostrowski zwrócił uwagę przede
wszystkim na lokalne konteksty listopada
1918 roku. Przypomniał, że pojawienie się
Polski nie przez wszystkich w Krakowie
zostało przyjęte z entuzjazmem.
Drugą część konferencji poprowadził
dr hab. Janusz Mierzwa, który po przedsta-

Uczestnicy konferencji

Port morski w Gdyni. Statek „Dardanus”, na którego pokładzie wożono Pierwszą
Polską Wystawę Okrętową przedstawiającą na Dalekim Wschodzie polskie wyroby

wieniu głównych założeń przedsięwzięcia
oddał głos prof. Czesławowi Brzozie (UJ).
Prelegent w swoim wystąpieniu przybliżył
polskie dylematy wyboru dróg prowadzących do niepodległości, a także postawy
społeczeństwa i jego elit podczas pierwszej
wojny światowej. Zwrócił uwagę, że od-
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Otwarcie Zakładów Przemysłu Lnianego „Wilamowice” w Bielsku,
robotnica przy pracy; 1937

przez kluczowych decydentów: marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz ministra spraw
zagranicznych Józefa Becka. Pierwszą
sesję zakończyło wystąpienie prof. Wojciecha Morawskiego (SGH), który mówił
o podstawowych problemach nurtujących
życie gospodarcze II Rzeczypospolitej.

ślił także wagę i znaczenie organizacji
społecznych jako stanowiących przedłużenie wpływów stronnictw politycznych
w społeczeństwie. Z kolei dr hab. Marek
Mączyński z Wydziału Prawa i Administracji UJ, przybliżając słuchaczom
funkcjonowanie samorządu terytorialnego

wystąpień, pojawiły się
wątki dotyczące, między
innymi, ewentualnych
uprawnień językowych
mniejszości narodowych
w relacjach z administracją państwową na Kresach,
postawy Niemców wobec
II Rzeczypospolitej czy
powszechności antysemickich postaw wśród
polskich studentów.
Drugiego dnia konferencji obrady skupiły się
na zagadnieniach społecznych. W tematykę wprowadził uczestników prof.
Włodzimierz Mędrzecki
z IH PAN, koncentrując
się przede wszystkim na
wyzwaniach stojących
przed badaczami historii
społecznej – podstawowym w jego przekonaniu
jest konieczność stworzenia nowej syntezy. W dalszej kolejności głos zabrał
prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG) – prześledził
ewolucję, jakiej w okresie
II RP podlegały poszczególne wspólnoty i związki wyznaniowe. Zwrócił
uwagę nie tylko na ich
formalną pozycję, ale także faktyczne możliwości. Kolejne wystąpienie,
dr. hab. Pawła Graty,
profesora UR, dotyczyło
przemian polityki społecznej państwa w dobie
dwudziestolecia międzywojennego. Prelegent zauważył, że ewoluowała
ona (w pozytywnym tego
słowa znaczeniu) ku bardziej aktywnej. Stawała się przez to bardziej
nowoczesna i skuteczna,
z czasem zaczęła dostrzegać także problem ludności wiejskiej. Omawiający zmiany dotyczące
ruchu związkowego na
ziemiach polskich dr hab.
Grzegorz Zackiewicz,
profesor UwB, zwrócił
uwagę na jego cechy charakterystyczne. Społe-

Mieszkańcy Bronowic
podczas głosowania;
1930

Pawilony przemysłu samochodowego na Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu. Samochód z karoserią wykonaną w Zakładach Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie (na pierwszym planie) oraz Polski
Fiat 518 (pierwszy z prawej na drugim planie). W tle u góry reklama Fabryki
Powozów Braci Węgrzeckich; 1929

Pawilony przemysłu spożywczego na Powszechnej Wystawie Krajowej
w Poznaniu; 1929

Rozrzucanie ulotek propagandowych na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej
i Alej Jerozolimskich w Warszawie. W tle budynek Dworca Wiedeńskiego; 1938
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

w Polsce międzywojennej, przypomniał
fakt, że w warunkach odrodzenia państwa
fundamentalne znaczenie miały władze
centralne, co wpływało na deprecjonowanie znaczenia struktur samorządowych.
W konsekwencji, z mniejszym bądź większym natężeniem, przez całe dwudziestolecie dominowało postrzeganie samorządu
jako „przedłużenia” administracji centralnej. Następnie dr hab. Janusz Mierzwa (IH
UJ) podjął się przybliżenia przeobrażeń,
jakim podlegała administracja publiczna
w okresie międzywojennym. Wskazał na
procesy modernizacyjne, unifikacyjne,
ale i wzrastającą represyjność aparatu
państwowego. W pewnym sensie rozwinięciem tych tez było wystąpienie dr. hab.
Roberta Litwińskiego, profesora UMCS,
który skoncentrował się na przemianach
w polskiej policji. Zwrócił on szczególną uwagę na dylematy towarzyszące jej
organizacji oraz konsekwencje przewrotu
majowego dla aparatu bezpieczeństwa.
Kompletny zarys dotyczący ewolucji
zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w II RP zaprezentował dr hab. Piotr
Cichoracki, profesor UWr. Towarzyszyła
temu systematyka chronologiczna, wskazanie głównych problemów oraz postaw
państwa wobec nich.
W ostatniej części obrad 25 października 2018 jako pierwszy głos zabrał
dr hab. Przemysław Olstowski, profesor
IH PAN, który odniósł się do zagadnień
separatyzmu i dzielnicowości w II Rzeczypospolitej, nawiązując do tezy wystąpienia dr. hab. Marka Mączyńskiego,
że budowa scentralizowanego państwa
w sposób naturalny budziła jego niechęć
do struktur autonomicznych (szczególnie
„niekoncesjonowanych”). O przemianach,
jakim w okresie II RP podlegał wymiar
sprawiedliwości, mówił dr hab. Lech
Krzyżanowski (UŚ). Odniósł się do problemu jego wydajności, ale nie zabrakło
również nawiązań do powojennych losów sędziów i prokuratorów, którym już
reżim sanacyjny zdążył złamać kręgosłup
moralny. Ostatnie wystąpienie tego dnia,
dr. hab. Andrzeja Wojtaszaka, profesora
Uniwersytetu Szczecińskiego, dotyczyło zmian personalnych, jakie dokonały
się w korpusie oficerskim WP w latach
1918–1939. Profesor zwrócił szczególną
uwagę na konsekwencje przejęcia władzy
przez Józefa Piłsudskiego dla omawianych
procesów.
W ramach dyskusji, która rozpoczęła się po zakończeniu wszystkich
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Ludność żydowska przed lokalem komisji wyborczej w Falenicy koło Warszawy; 1930

Sala posiedzeń sejmu; 1931

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

czeństwo polskie cechował
niski poziom uzwiązkowienia,
ale same związki należały do
wpływowych organizacji społecznych. Innym paradoksem
była silna polityzacja ruchu
związkowego przy jednoczesnej
apolityczności samych strajków. Ewolucję pozycji kobiet
w okresie II Rzeczypospolitej,
zarówno w wymiarze prawnym,
jak i faktycznym, przybliżyła
dr hab. Joanna Dufrat (Uniwersytet Wrocławski). Komplementarne wobec tych rozważań było
wystąpienie dr hab. Katarzyny
Sierakowskiej, profesor IH PAN,
poświęcone zmianom, jakie
w dwudziestoleciu dokonały się
w sytuacji rodzin. W przypadku
obu referatów autorki zwracały
uwagę na de facto szczątkowy
stan badań. Z kolei dr hab.
Mateusz Rodak, profesor IH
PAN, odniósł się do kwestii

Mieszkanka Krakowa podczas głosowania; 1935

Projekt gmachu Polskiego Radia w Warszawie autorstwa Bohdana Pniewskiego; 1938
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Projekt gmachu Polskiego Radia
w Warszawie; 1938

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

skali zjawiska wykluczenia i marginesu
społecznego oraz przemian, jakim one
podlegały w ciągu dwudziestolecia międzywojennego.
Ostatnią część obrad drugiego dnia
sesji zainaugurował wykład dr. hab. Andrzeja Szczerskiego z UJ poświęcony
sztuce i architekturze w dobie Polski
niepodległej. Prelegent zwrócił uwagę
na podparcie procesów modernizacji
państwa także konceptami architektonicznymi – jego zdaniem stały się one
dodatkowym impulsem do pogłębiania
tego procesu. Następnie prof. Hanna
Wójcik-Łagan (UJK) dokonała podsumowań w zakresie edukacji historycznej.
W jej przekonaniu w nauczaniu historii
w II RP sporo było prób łączenia historii
z socjologią czy ekonomią, a w metodologii pedagogiki wiele było nowoczesnych

rozwiązań. Na zakończenie obrad zmiany, jakie
dokonały się w obszarze
nauki, zostały podsumowane w referacie prof.
Piotra Hübnera (wygłoszonym w zastępstwie
przez doktoranta UMK
mgr. Mateusza Hübnera).
Zwrócono w nim uwagę
na stosunkowo szybkie
podjęcie zagadnienia unifikacji struktur uniwersyBandrowska-Turska, primadonna Opery Warszawskiej
teckich, jak również ten- Ewa
u strajkujących solistek; 1938
dencje do ograniczania
autonomii merytorycznej uniwersytetów. klarował wolę opublikowania rezultatów
Po wygłoszeniu referatów rozwinęła się dyskusji, a następnie zamknął obrady.
Warto też dodać, że w ramach jubileożywiona i długa dyskusja, po której
dr hab. Stanisław Pijaj, zastępca dyrektora uszowych obchodów, w które zaangażował
Instytutu Historii UJ ds. naukowych, zade- się Instytut Historii UJ, 24 października
2018 odbyła się, zorganizowana przez
Koło Naukowe Historyków Studentów
UJ, sesja poświęcona mikrohistorycznej
perspektywie wydarzeń związanych
z odzyskaniem niepodległości. Zarówno
w wystąpieniach, jak i w toczącej się po
nich dyskusji z udziałem pracowników naukowych Instytutów Historii UJ i UMCS
dominowała analiza refleksów odrodzenia
Rzeczypospolitej zarówno w życiorysach
lokalnych działaczy politycznych i społecznych, jak i bezimiennych chłopów czy
w funkcjonowaniu „małych ojczyzn”. Po
zakończeniu dyskusji w wypełnionej po
brzegi Księgarni pod Globusem odbyła
się promocja najnowszej książki prof.
Włodzimierza Mędrzeckiego (IH PAN)
zatytułowanej Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie Wschodnie Drugiej
Rzeczypospolitej 1918–1939. Współorganizatorami spotkania poprowadzonego
przez Andrzeja Brzezieckiego (NEW) oraz
Przejście prezydenta Ignacego Mościckiego przez jedną z bram triumfalnych w Królowej Woli, widoczni
Janusza Mierzwę, poza Instytutem Historii
także adiutant prezydenta por. Władysław Krotkiewski (pierwszy z lewej na pierwszym planie), dowódca
Kompanii Zamkowej mjr Wiktor Gębalski (na prawo za prezydentem); 1932
UJ, byli Wydawnictwo Literackie oraz
dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia”. Podczas promocji mówiono, między
innymi, o polskim dorobku na Kresach
doby zaborów, relacjach polsko-ukraińskich i polsko-żydowskich na tym terenie,
a także o problemie degradacji znaczenia
Lwowa w warunkach II Rzeczypospolitej.
Spotkanie stanowiło znakomite wprowadzenie w tematykę poruszaną podczas
dwudniowej sesji naukowej.

Janusz Mierzwa

Instytut Historii UJ

Dzieci w strojach ludowych,
na ścianie
wiszą portrety
Józefa Piłsudskiego
ALMA MATER
nr 204–205
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W HOŁDZIE
PADEREWSKIEMU

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego przed Collegium Paderevianum

stał się siedzibą większości jednostek
Wydziału Filologicznego UJ. Nazwa „PaE. Żelechowski/Miastoprojekt – Kraków; Archiwum UJ

roku 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości warto wspomnieć o pomoście łączącym jednego
z „ojców” tego odrodzenia, Ignacego Jana
Paderewskiego, z Uniwersytetem Jagiellońskim – wtedy i dziś.
Jego działania w Ameryce na rzecz odzyskania wolności przez Polskę sprawiły, że
w roku 1919, pełniąc już funkcję prezydenta
Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych, Paderewski został uhonorowany przez
Uniwersytet Jagielloński tytułem doktora
honoris causa. Później zaś, w 1930 roku,
pozostawił Uniwersytetowi zapis testamentowy, z którego owoców czerpiemy do dziś.
Od razu należy przypomnieć, że w 1973
roku powstał Ośrodek Dokumentacji Życia
i Twórczości Ignacego Jana Paderewskiego,
który rozpoczął działalność w 1974 roku
i ma siedzibę w Pałacu Pusłowskich, gdzie
obecnie mieści się Instytut Muzykologii
UJ1.
Dekadę wcześniej, w 1964 roku, na
600-lecie utworzenia Studium Generale, które dało początek Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu, wzniesiono Collegium
Paderevianum przy al. Mickiewicza 92.
Budynek, pierwotnie pomyślany jako
Collegium Humanisticum, ostatecznie

Edward Węglowski; Archiwum UJ

W
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derevianum”3 była hołdem dla Ignacego
Jana Paderewskiego, ponieważ większość
środków potrzebnych na sfinansowanie
tego gmachu pochodziła z jego zapisu
testamentowego4.
Projekt budynku wykonali dwaj architekci: Józef Gołąb i Zbigniew Olszakowski, a wnętrza projektował Zbigniew
Szpyrkowski5. Budowa trwała od 1961
roku, pod opieką polonistów, prof. Witolda
Taszyckiego i ówczesnego docenta Tadeusza Ulewicza, którzy we wrześniu 1962
podjęli jednak decyzję o rezygnacji z tych
funkcji wobec „partactwa”6 wykonawców,
dość typowego dla rzeczywistości PRL-u.
Mimo różnych trudności budowa zakończyła się, na szczęście, na czas.
Collegium Paderevianum było prostym, wysokim, dziewięciopiętrowym

Działka na której wybudowano
Collegium Paderevianum; luty 1962

Edward Węglowski; Archiwum UJ

Wmurowanie kamienia węgielnego pod Collegium Padervianum, przemawia ówczesny rektor
prof. Stefan Grzybowski; 21 grudnia 1961

polonistyki8), ul. Manifestu Lipcowego
(dziś Piłsudskiego) 8, ul. Stanisława Ziai
5 (dziś Jabłonowskich)9.
Przeprowadzka do nowego gmachu
w 1964 roku pozwoliła wielu filologiom
na rozwój: zwiększenie liczby studentów
i kadry, a także na rozszerzenie specjalizacji i badań10. Na przykład, na anglistyce
dopiero wtedy otworzono specjalizację
językoznawczą, wcześniej dominowało
literaturoznawstwo 11. Pojawiła się też
możliwość zwiększenia zbiorów bibliotecznych, chociaż biblioteki nie mogły roz-

Fot. Edward Węglowski; Archiwum UJ

budynkiem, typowym dla lat 60., ale swym
wyglądem nawiązującym do muzycznej
działalności darczyńcy: na jego fasadzie,
między oknami, widać było białe i czarne pionowe prostokąty, przypominające
klawisze fortepianu. Na początku widać
je było wyraźnie, jednak z czasem smog
przykrył wszystko szarą warstwą, więc
w ostatnich kilkudziesięciu latach już mało
kto o tym wiedział.
Przed gmachem, na pięknym skwerze
z zieloną trawą, kilkoma drzewami i krzewami, a zwłaszcza z żółtymi forsycjami,
rozświetlającymi to miejsce na wiosnę,
znajdowało się popiersie Paderewskiego. Obok Paderevianum „właściwego”,
stanęło kilka lat później tzw. „małe”
Paderevianum (liczące pięć pięter), przy
al. Mickiewicza 11. Był to piękny budynek
z balkonami, który zdobył nawet nagrodę architektów jako „Mister Krakowa”.
W 1977 roku do tego budynku wprowadziła się filologia rosyjska7, zajmując
parter i piętro na sale wykładowe i administracyjne oraz na część biblioteki. Natomiast piętra wyższe przeznaczone były
na lokale mieszkalne dla wykładowców
zagranicznych.
Przed 1964 rokiem jednostki filologiczne musiały prowadzić zajęcia i gromadzić skromny jeszcze wtedy księgozbiór w kilku zaledwie salach w starych
kamienicach rozsianych po Krakowie,
na przykład przy ul. Gołębiej 14 (obok

Prof. Stefan Grzybowski, rektor UJ, wmurowuje kamień węgielny pod Collegium Paderevianum;
21 grudnia 1961

rastać się szybko, bo konstrukcja budynku
takiego obciążenia nie przewidywała.
Wraz z rozwojem katedr, a później
instytutów, pojawiły się nowe kierunki studiów: filologia szwedzka, włoska, rumuńska, hiszpańska, portugalska, węgierska,
japońska, chińska (sinologia), poszerzono
także studia orientalistyczne 12 i inne.
Na Wydziale powstała także Katedra do
Badań nad Przekładem i Komunikacją
Międzykulturową, ale ona, podobnie jak
niektóre z nowo powstałych kierunków
(filologia węgierska, japonistyka i sinologia), nie znalazła już miejsca
w gmachach Paderevianum – ani
w „dużym”, ani w „małym”.
22 listopada 2011 nastąpiło niebezpieczne zwarcie instalacji w podziemiach Collegium Paderevianum,
dlatego w lutym 2012 roku budynek
ewakuowano i zamknięto. Tą decyzją objęte zostało później także
„małe” Paderevianum. Wszystkie
filologie znalazły schronienie w innych budynkach, między innymi
przy ul. Reymonta, ul. Bydgoskiej,
w Collegium Śląskim (przy al. Mickiewicza 3) oraz na nowo otwartym
kampusie na Ruczaju.
Podjęto też decyzję o wybudowaniu nowych gmachów (tzw.
Paderevianum II) w sąsiedztwie
starych. Przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej zostały one
oddane do użytku w 2015 roku. Są
to dwa nowoczesne budynki, które
stykają się ze starym Paderevianum z obu boków, okalając w ten
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W. Łoziński/Miatoprojekt – Kraków; Archiwum UJ

Teren budowy; marzec 1962

i Filologii Romańskiej. Mieści się tu także
Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową.
Chwalebną nowością jest powstanie
wspólnej biblioteki tych filologii, do
której został dołączony księgozbiór dawnej Katedry Językoznawstwa Ogólnego
i Indoeuropejskiego. Wprawdzie prze-

Iwona Piechnik

Instytut Filologii Romańskiej UJ
1

2

Zob. http://www.paderewski.muzykologia.uj.edu.pl/osrodek (dostęp w październiku 2018).
W tymże jubileuszowym roku otwarto także kilka nowych obiektów mających służyć powiększającej się społeczności uniwersyteckiej. Prawie wszystkie znajdowały
się blisko centrum miasta, na tzw. „parceli senackiej”
(grunty po okolicach austriackich fortyfikacji Twierdzy
Kraków), którą Uniwersytet dostał od władz Krakowa
w latach 20. XX wieku (zob. Małgorzata Włodarczyk, Architektura lat 60-tych w Krakowie, Kraków 2006, wyd. II,
s. 93). Oprócz Paderevianum, w tym gronie znalazły się,
między innymi, kompleks budynków sportowych przy
ul. Piastowskiej oraz Collegium Physicum et Mathema-

Archiwum UJ

sposób dziedziniec. Jeden budynek (nr 9a)
stoi na rogu al. Mickiewicza i ul. Krupniczej, a drugi (nr 9b) znajduje się na tyłach.
Na dziedzińcu zaś znajduje się pięknie
odnowione popiersie Paderewskiego.
Na razie w obu budynkach znalazły
swą siedzibę tylko trzy instytuty: Filologii Angielskiej, Filologii Germańskiej

strzeń biblioteczna jest ograniczona, ale
swobodny dostęp do półek i stanowisk
komputerowych wprowadza studentów
i pracowników w lepszą rzeczywistość.
To nowa jakość, która zapowiada nowy
etap w historii Collegium Paderevianum.
Stary, pierwotny budynek Paderevianum
został skrócony i liczy obecnie już tylko
pięć pięter. Niecierpliwie czeka na gruntowny remont. W przyszłości wszystkie
budynki Paderevianum mają zostać połączone wspólnymi przejściami. Może też
do tych sal wrócą pozostałe filologie. Na
wewnętrznym dziedzińcu, na honorowym
miejscu, pozostanie popiersie darczyńcy.
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Teren budowy; czerwiec 1962

4

5
6

www.kongreskultury.pl/library/File/chwalba_wyklad_
pol.pdf (dostęp w październiku 2018), s. 6.
7
http://www.ifw.filg.uj.edu.pl/instytut/historia (dostęp w październiku 2018). Zob. Janusz Świeży, Historia Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.
8
Wtedy jeszcze wszystkie filologie tworzyły jeden wydział,
chociaż filologia polska nigdy nie przeniosła się w podwoje Paderevianum, zostając przy ul. Gołębiej. W roku 2005
Wydział Polonistyki oddzielił się od Wydziału Filologicznego (ten zaś wcześniej, czyli w 1951 roku, wydzielił się
z powstałego w 1946 roku Wydziału Humanistycznego).
9
Do lat 80. XX wieku nie było osobnych sekretariatów
instytutowych i na początku wspólna administracja Wydziału pracowała w dziekanacie w Collegium Novum.
10
O historii i stanie jednostek Wydziału na rok 1964 zob.
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego: historia
katedr, pod red. W. Taszyckiego i A. Zaręby, Kraków 1964.
11
Zob. Zygmunt Mazur, Sto lat Instytutu Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 15–16. Przypomnijmy tu też, że anglistyka jest szczególnym przypadkiem,
bo jej rozwój był wcześniej wstrzymany ze względów politycznych: od 1949 roku nie było rekrutacji nowych studentów
i dopiero w 1958 roku otworzono ten kierunek ponownie.
12
Zob. K. Maciuszak, Z historii orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, „Alma Mater” 2009/2010, nr 120–121,
s. 138–142, oraz http://www.japonistyka.io.filg.uj.edu.pl/
wydzial/historia (dostęp w październiku 2018).

Jadwiga Rubiś; Archiwum UJ

3

ticum przy ul. Reymonta i Collegium Biologicum przy
dzisiejszej ul. Ingardena.
Nawiązuje ona do dawnej polskiej tradycji latynizowanych przekształceń nazwisk; zob. Jan Safarewicz, Paderevianum, [w:] Symbolae philologicae in honorem Vitoldi
Taszycki, Wrocław 1968, s. 296–302.
W sumie Uniwersytet otrzymał 40 tysięcy franków
szwajcarskich, jak podaje Julian Dybiec w rozdziale
W odrodzonej Polsce w: K. Stopka, A.K. Banach, J. Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000,
s. 197. Jednak Uniwersytet otrzymał tylko część środków ze spadku Paderewskiego, chociaż udało się także
sprowadzić spory zasób księgozbioru darczyńcy; zob.
A. Chwalba, Mecenasi i dary dla Uniwersytetu Jagiellońskiego od XIX wieku do czasów współczesnych, www.dotknijkultury.pl/images/pdf/mecenasi_i_dary_dla_uj.pdf
(esej do wystawy Piękno darowane podczas III edycji
projektu Dotknij kultury w 2014 roku), s. 9–10; oraz
http://www.paderewski.muzykologia.uj.edu.pl/ignacy-jan-paderewski/paderewski-i-krakow (tam także jest
zdjęcie tej strony testamentu); zob. też http://www.paderewski.muzykologia.uj.edu.pl/ignacy-jan-paderewski/
testament-i.j.-paderewskiego (dostęp w październiku
2018).
Zob. M. Włodarczyk, Architektura..., s. 93, 223, 225, 226.
Zob. A. Chwalba, Od Collegium Maius do Auditorium
Maximum, na stronie Kongresu Kultury Polskiej (2009):

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego
przed Collegium Paderevianum

PIĘTRA W PADEREVIANUM (1985–1992)
Pani Profesor Urszuli Dąmbskiej-Prokop
Na drugim – konsultacje,
język w drzewkach otulony analizą
Na piątym – wykłady z filozofii,
prostota troski, by jak najgłębszy, najmądrzejszy umysł kształtował
nasze myślenie;
wyzwanie, lekki wstrząs, zobowiązanie
– „nie zmarnujcie moich starań na Grodzkiej”
Na siódmym – w gabinecie,
i podnosił ducha, i mocą napełniał, tworząc wspólnotę serc,
zaskakujący krzyż na ścianie,
gdy dookoła wisiała jeszcze ideowa ciemność, gdy bojkot wojska trwał

Na dziewiątym – tak niemajestatyczny korytarz,
a jednak, bez sklepień Maius i pieców Straszewskiego
dostojność wiedzy Akademii Krakowskiej przyciągała i wciągała,
pogodna, klasyczna, spokojnie dobra, tworząca
A potem –
raz na wiele lat w zieloności placyku lub szarości parkingu –
radość, zainteresowanie i zawsze serdeczne,
mocno zawieszone pytanie, do siebie, do mnie, do nas,
jakie jest moje zadanie na ten czas?
Wiersz Olgierdy Furmanek (dawnej studentki filologii romańskiej),
opublikowany w księdze: „Le Petit Prince et les amis au pays des traductions:
études dédiées à Urszula Dąmbska-Prokop”, Kraków 2012, s. 659

Anna Wojnar

Popiersie Ignacego Jana Paderewskiego
na dziedzińcu kompleksu budynków Paderevianum
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UNIKATOWA KOLEKCJA LISTÓW
IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
skarbcu Biblioteki Jagiellońskiej
przechowywane są listy Ignacego
Jana Paderewskiego, dokumentujące bogate życie wybitnego pianisty,
kompozytora i męża stanu u schyłku
XIX wieku. W 2001 roku ta unikatowa
korespondencja została złożona na ręce
prof. Franciszka Ziejki, ówczesnego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez
Annę Strakacz-Appleton, córkę sekretarza artysty Sylwina Strakacza. Zanim
dar, ze względów bezpieczeństwa, został
zdeponowany w Bibliotece Jagiellońskiej, rektor przekazał go symbolicznie
prof. Zygmuntowi Szweykowskiemu
i dr Małgorzacie Perkowskiej-Waszek
dla Instytutu Muzykologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Kolekcja ta liczy około
300 listów pisanych przez Paderewskiego do ojca Jana i przyszłej żony, Heleny
Górskiej. W Bibliotece Jagiellońskiej dar
otrzymał sygnatury Przyb. 123–128/01.
Listy Ignacego Jana Paderewskiego
przeszły długą drogę, zanim trafiły do
Krakowa. Najpierw były w posiadaniu
żony kompozytora, później jej zaufanej
sekretarki, Heleny Lübke, a następnie
córki chrzestnej Paderewskiego Anny
Strakacz-Appleton. Dzięki interwencji
żony artysty listy nie zostały spalone.
Z fascynacji obrazem postaci pianisty
wyłaniającym się z tych niepublikowanych dotychczas listów z różnych etapów
życia, jego różnorodnych stanów emocjonalnych, rozterek twórczych, głębokiego
uczucia do Heleny Górskiej, zrodził się
pomysł przygotowania widowiska Paderewski. Fantazja i legenda. Premiera
spektaklu zespołu baletowego Cracovia
Danza pod kierunkiem Romany Agnel
odbyła się 12 listopada 2018 w Centrum
Kongresowym ICE w Krakowie. Występ
poprzedził jednodniowy pokaz listu Ignacego Jana Paderewskiego do Heleny Górskiej. Prezentacja w formie wystawy wraz
z wykładem Justyny Szombary z Ośrodka
Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX
Wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego,
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Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

W

List Ignacego Paderewskiego do ojca, Jana Paderewskiego, z 4 kwietnia 1889

działającego przy Instytucie Muzykologii
UJ, miała miejsce w Bibliotece Jagiellońskiej 5 listopada 2018. Otwarcia dokonali
dyrektor baletu Cracovia Danza Romana
Agnel, dyrektor Instytutu Muzykologii UJ dr
hab. Aleksandra Patalas, dyrektor Biblioteki
Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk oraz
Justyna Szombara. Listy Ignacego Jana

Paderewskiego, opracowane przez Małgorzatę Perkowską-Waszek, pod redakcją
Małgorzaty Sułek i Justyny Szombary, mają
się ukazać nakładem Wydawnictwa Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Ewa Valde-Nowak

Biblioteka Jagiellońska

Fot. Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

List Ignacego Paderewskiego do Heleny Górskiej
z maja 1889 roku
List Ignacego Paderewskiego
do ojca, Jana Paderewskiego,
z 1 stycznia 1892
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UNIWERSYTET KRAKOWSKI
W LATACH KONFEDERACJI BARSKIEJ
ok 2018 został ogłoszony przez Sejm
RP Rokiem Konfederacji Barskiej
w 250. rocznicę jej zaprzysiężenia z intencją przywrócenia temu pierwszemu
polskiemu powstaniu narodowemu w obronie wiary i wolności należnego miejsca
w dziejach Narodu. Ten zryw w obronie
wolności i praw Rzeczypospolitej przeciw despotii rosyjskiej toczył się w latach
1768–1772. Żywiołowy, anarchiczny
i anachroniczny, miotał się od uniesień
wzniosłego patriotyzmu i porywającej religijności po zdrady i małości
wielu jego uczestników, od bohaterskich podchodów i zwycięstw do
sromotnych ucieczek i klęsk – aż po
klęskę I rozbioru. Ruch szlachecki
u swych podstaw i w swej istocie,
zagarnął też w swe szeregi wielu
duchownych, mieszczan i ludzi
pióra i odcisnął piętno na całym
kraju, także na Uniwersytecie Krakowskim1.
Wstępem do poruszenia kraju
były wydarzenia na tzw. sejmie delegacyjnym w Warszawie, sterowanym przez ambasadora rosyjskiego
Mikołaja Repnina. Z jego rozkazu,
dla wymuszenia posłuszeństwa stanów sejmujących, 13 października
1767 zostało porwanych i wywiezionych do Rosji czterech dostojników, w tym trzech senatorów.
Stali się symbolem walki o wiarę
katolicką i wolność, ponieważ
byli przeciw równouprawnieniu
politycznemu dla protestantów
i prawosławnych oraz przeciw gwarantowaniu przez Rosję praw Rzeczypospolitej.
Wśród nich był biskup krakowski Kajetan
Sołtyk. Wywołało to ogromne poruszenie
w Krakowie i na Uniwersytecie, którego
biskup z urzędu był kanclerzem. W 1765
roku Sołtyk rozpoczął wizytację Uczelni,
która miała być wstępem do jej reformy.
Wizytacja została jednak przerwana, biskupa wciągnęły bowiem burzliwe sprawy
polityczne. W latach 60. XVIII wieku
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Pułaski: [...] Zrzec się Krakowa? Spojrzyj-no na to miasto nieszczęsne! Widzisz,
jak niby skrzydła orle rozciąga nad Wisłą swe wielkie przedmieścia? Wygląda stąd
jak ranny nasz orzeł biały, spadły na ziemię, dogorywający! Dostojny grodzie!
Kolebko naszej starej Rzeczypospolitej, grobowcze naszych bohaterów, Rzymie
słowiański! Oto od lat sześciu jesteś u nóg cudzoziemca, w okowach zdeptany
(Adam Mickiewicz, Konfederaci barscy, tłum. Józef Kallenbach)
stopniowo narastały idee modernizacji
Uczelni, potrzebnej i oczekiwanej przez
światłą część elit społecznych i część

19 maja 1768 został wybrany na rektora
profesor prawa Kazimierz Franciszek
Stęplowski. Pod jego kierownictwem Uniwersytet szykował się na uroczystości kanonizacji swego profesora
i patrona – Jana Kantego. Bulla
kanonizacyjna została wydana
16 lipca 1767 przez papieża Klemensa XIII. Do Krakowa przywiózł ją postulator procesu Antoni
Józef Żołędziowski i 17 czerwca
1768 przedłożył na zgromadzeniu
profesorów. Uroczystości kanonizacyjne zaplanowano z niezwykłym rozmachem na 17 lipca.
Zamówiono fajerwerki, nagromadzono świece i lampy do iluminacji, przygotowane były materiały
na dekoracje, dla wiernych drukowano teksty liturgiczne i obrazki,
przygotowano medaliki.
I wtedy Kraków został wciągnięty w wir walk. 20 czerwca
1768 szlachta wybrała Michała
Czarnockiego na marszałka konfederacji wojewódzkiej. 21 czerwca
konfederaci wkroczyli do miasta
i na zamek, gdzie został spisany,
zaprzysiężony i oblatowany do
ksiąg akt konfederacji. Kraków miał dla
powodzenia walk ogromne znaczenie
strategiczne i symboliczne. Wybrany
został nowy burmistrz popierający konfederatów – Chrystian Józef Jüngling,
z pochodzenia Morawianin, mieszczanin
i rajca krakowski, a także – o czym nie
wspominają jego biografie – dawny student Uniwersytetu3. Do konfederacji dołączyła część patriotycznie nastawionego
mieszczaństwa i młodzieży studenckiej –
Archiwum Macieja Zdanka

R

Juliusz Kossak, Kazimierz Pułaski pod Częstochową

profesury. Zabrano się za porządkowanie
nauczania i organizacji szkół parafialnych
i kolonii akademickich. Dokonała się
reforma programu nauczania na Wydziale Filozoficznym. Rozpoczęto starania
o dofinansowanie Uczelni, zwieńczone
z sukcesem konstytucją sejmu w 1768 roku
o przekazaniu Uczelni majątku jednego
z wakujących opactw komendatoryjnych
(obsadzanych przez króla)2. Trwały zajęcia, rozpoczął się nowy semestr letni.

bowiem, że Rosjanie odstąpili
od ataku spłoszeni cudownym
zjawiskiem, to jest widokiem
Matki Najświętszej, którą podczas szturmu po murach bramy
Floryańskiej wraz z ś[wię]tym
Kazimierzem i ś[wię]tym Janem
Kantym chodzącą widziano6.
Rosjanie cofnęli się do Mogiły, spodziewano się jednak
ponownego szturmu. Studenci
zostali zaangażowani w obsadę
murów. Opowiada o tym relacja
Jana Piotrowskiego, ówczesnego
scholara. Już w sam dzień po
odparciu szturmu na żądanie konfederatów wszystkim zdolniejszym
studentom kazano z szablami
przez noc do bram [stawać]7. Później jednak większość studentów
opuściła miasto. Powodów było
Marcello Bacciarelli, Biskup krakowski Kajetan Sołtyk,
wiele: pora wakacyjna, chęć odok. 1759–1764
wiedzenia rodziny, brak środków
na utrzymanie po całym roku Kantego12. Pieniądze i pozostałe dobra
akademickim, nade wszystko zaś starano się uchronić w kryjówkach, które
obawa przed atakiem rosyjskim8. przygotowano w kolegiacie św. Floriana
W księdze sądu rektorskiego i w gmachu Szkół Nowodworskich. Zagropisarz uniwersytecki prof. Mi- żeniem byli nie tylko Rosjanie, ale i sami
chał Mrugaczewski zapisał, że konfederaci. W mieście panował nieład
semestr letni został zawieszony, i hulanki. Przez cały lipiec trwały potyczmłodzież się rozproszyła, a szko- ki polsko-rosyjskie na przedmieściach,
ły stały puste do 17 sierpnia9. a pierścień obcych wojsk zacieśniał się
W księdze pilności Wydziału coraz mocniej.
Filozoficznego
zanotował zaś
ówczesny dzieAntoni Oleszczyński, Porwanie biskupa Sołtyka, XIX w.
kan Józef Tomasz
Szabel: Z tej przyprzeprowadzenie Uniwersytetu przez czyny także, opuszczeni
dziejowe zawirowania. Liczono na jego przez swych słuchaczy,
doświadczenie, wybierając go jeszcze ko- profesorowie dawać wylejno na dwie kadencje, tak że urzędował kładów, dopełniać dysput
do jesieni 1769 roku.
i zadość czynić innym ćwiLedwie rankiem 22 czerwca 1768 na czeniom nie mogli, i aż
Rynku odebrano przysięgę od ludu na do końca tegoż semestru
akt konfederacji, rozpoczął się szturm letniego milczały lektooddziałów rosyjskich na miasto od Bramy ria10. Nie mogły też zostać
Floriańskiej. W improwizowanej obronie dopełnione promocje. Na
dzielnie stawali mieszczanie i pospólstwo tym wydziale spośród 14
oraz młodzież akademicka: Studenci tutej- przewidzianych dysput pusi także wiele pomnażają liczby. Wszystko blicznych na stopień magipospólstwo, armaty, i kto tylko może czego stra trzy ostatnie nie odbyły
dostać, nareście z kijami, z pałkami „in się z braku publiczności11.
defectu” [z braku] żelaza: tak dalece
Szykując się do obro„fervet amor fidei” [płonie miłość wiary] ny, zbierano broń i piew wszystkich obywatelach, żeby i sto ty- niądze. Uniwersytet dał
sięcy uarmowano5. Ale nie tylko studen- wtedy trzy beczki prochu,
ci, lecz i niebieski patron Almae Matris przygotowane na uroczymiał stawać w obronie miasta. Mówiono stości kanonizacyjne Jana
Bulla kanonizacyjna Jana Kantego z 1767 roku
Biblioteka Jagiellońska

Archiwum Macieja Zdanka

Archiwum Macieja Zdanka

gdy będziemy znać jej skład, uda nam się
dokładnie ich zidentyfikować wśród tych,
którzy złożyli podpisy na akcie założycielskim; i nie tylko czynnych studentów,
ale i wychowanków Uczelni. Jednym
z nich był Rajmund Korytkowski, dawny
uczeń Szkół Nowodworskich, a wówczas
susceptant (pisarz, pracownik kancelarii)
grodzki krakowski, który odegrał potem
znaczącą rolę w dziejach konfederacji
w Krakowie4. Część mieszczan pozostała
wstrzemięźliwa zarówno ze względu na
szlachecki charakter ruchu, jak i z obawy
przed Rosjanami. Także profesura zachowywała ostrożność. Spodziewane walki
groziły zniszczeniami, przerywały zajęcia,
oddalały także na nieznany termin planowane uroczystości kanonizacyjne. Istniała
już także ważna wskazówka, że burzliwy
czas w kraju nie sprzyja Uczelni. Oto od
listopada 1767 roku wpisały się tylko
43 osoby. Niespodziewanym zadaniem
nowego rektora Stęplowskiego stało się
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2 sierpnia rozpoczął się generalny
szturm od Bramy Sławkowskiej, na Wawel i Bramę Grodzką. 4 sierpnia Rosjanie
ruszyli ponownie na bramy: Sławkowską,
Grodzką i Mikołajską. Następnie postanowili podpalić przedmieścia: 5 sierpnia
ogień ogarnął Kleparz, Lubicz i Wesołą,
6 sierpnia Garbary, Krupniki, Nowy Świat
i Wielopole, 7 sierpnia Piasek i Biskupie, 10 sierpnia Smoleńsk, 12 sierpnia
Szlak. Pożar Kleparza miał wzbudzić
popłoch: Gdy zobaczono palący się
kościół ś[więte]go Floryana, naszego
patrona od ognia, wtedy to trwogą przejęło
mężczyzn, a słyszałeś lamentujące a wołające kobiety: „Biada, o wielka biada
nam, bo to znak, że nas ten patron tylu
cudami sławion już opuszcza”13. Według
jednych relacji spaliły się wówczas dwie
ważne świątynie uniwersyteckie: kolegiata
św. Floriana i kościół św. Mikołaja, ale nie
była to prawda. Paliły się budynki sąsiednie. Kościoły ocalały i poczytywano to za
cud: „Mirandum hucusque” [aż dotąd cudowna rzecz], jak Kraków Krakowem, nie
widział: na tyle kościołów po przedmieściach zostających, żaden najmniej nie
tknięty, chociaż wszystkie w pośród ognia
samego były i od nikogo nie bronione, bo
chociaż kto własności swej chciał bronić,
Moskale do niego strzelali14. Ten pierścień ognia musiał robić apokaliptyczne
wrażenie. Stąd dziękczynne wezwanie
prof. Tomasza Józefa Szabla wzięte
z Lamentacji proroka Jeremiasza w jego
nocie historycznej o oblężeniu miasta
Misericordiae Domini! Quia non sumus
consumpti! (3, 22)15. 14 sierpnia nastąpiły nowe ataki od Bramy Mikołajskiej,
a z 16 na 17 szturm generalny na bramy:
Floriańską, Nową i Mikołajską. Rosjanie
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Kolegiata św. Floriana. Po prawej stronie budynek szkoły spalony w 1768 roku, potem odbudowany
i zburzony ostatecznie w 1883 roku; 1875

wdarli się do miasta. Konfederaci skapitulowali. Kierunek ataku od Kleparza
i Wesołej oznaczał zniszczenia w otoczeniu obu świątyń uniwersyteckich. Kościół
św. Mikołaja służył jako stanowisko
ogniowe dla Rosjan, którzy na sklepieniu ustawili armaty16. W czasie szturmu
oba kościoły zostały obrabowane. Ciała
z grobów powyrzucawszy, doły kopali,
zachowane rzeczy kościelne dobywając:
nawet ręcznika przy ołtarzach nie zostawili, a co wziąć nie chcieli, to na drodze
w drobne kawałki potargali i wyrzucili17.
Wkroczeniu wojsk rosyjskich do miasta towarzyszyły mordy na ludności,
między innymi wtedy zginął w szpitalu
parafii mariackiej koło Bramy Nowej
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Fragment księgi konkluzji (uchwał) zgromadzenia profesorów Uniwersytetu
Krakowskiego z wyliczeniem strat poniesionych podczas oblężenia w 1768 roku

wina, żelazo, 16 000 ćwieków, 10000
drutów do lamp, ponadto wóz i parę
koni. Zgromadzone drewno przeznaczyli na podstawy do armat, na trumny dla zabitych żołnierzy i na opał.
Z 10 tysięcy lamp, schowanych po
połowie w probostwie św. Floriana
i Szkołach Nowodworskich, Rosjanie zagrabili wszystkie z probostwa,
a konfederaci 1500 ze Szkół. W grobowcu przed ołtarzem głównym w kolegiacie św. Floriana ukryty był skarb
na potrzeby kosztów kanonizacji Jana
Kantego w wysokości 6640 złotych,
który również sołdaci zagarnęli 21.
W rachunkach kolegiaty św.
I na ostatku, dzięki czyniąc narodowi,
Floriana znajdują się też inforBywajcie i wy zdrowi, panowie grodowi,
macje o rzeczach rozkradzionych
I ty, Akademija, niech ci Bóg da zdrowie,
z wnętrza świątyni, które potem
Z której rozum nie w jednej znajduje się głowie, profesorowie wykupywali od
Niechaj się pożegnanie to po świecie wsławi!
Żydów, Kozaków i Rosjan. Były
Bywajcie i wy zdrowi, którzyście łaskawi20.
to głównie tkaniny, płótna, obrusy,
kapy, ornaty i inne paramenty
Od września rozpoczęły się zgroma- liturgiczne; nie wszystkie udało się odzydzenia profesorów, na których wyliczano skać, część trzeba było sprawić od nowa.
straty i zlecano dokładniejsze szacunki. Wydatki nadzwyczajne z tego powodu
Niekompletne, ale ważne zestawienie sięgnęły ponad 400 złotych polskich22.
przedłożono 27 stycznia 1769. Obejmowa- Pożary zniszczyły wiele domów, na
Strona z metryki uniwersyteckiej z własnoręcznym wpisem
ło przede wszystkim informacje o spaleniu których Uniwersytet miał ulokowane Macieja Wybrańskiego, prawdopodobnego przywódcy
oficyn prepozytury św. Floriana, domu wi- kapitały i pobierał czynsze. Kolegiaci antyrosyjskiego spisku studentów w 1769 roku
ceprepozyta i szkoły, w której stacjonował mniejsi stracili w ten sposób dochód
fesora medycyny i dziekana Wydziału
oddział z armatami. Pożar pochłonął skła- z sześciu spalonych domów na Kleparzu23.
dy tarcic, krokwie, drabiny, powrozy. BoTrwająca okupacja rosyjska była Lekarskiego Jana Camelina, który jednak
lesne straty dotyczyły materiałów przygo- uciążliwa ze względu na przymusowe ani wlewaniem mleka, ani innych leków
towanych na uroczystości kanonizacyjne kwaterunki żołnierzy i kontrybucje. Jeden nie mógł tego wewnętrznego pożaru ugaJana Kantego: przepadło 500 egzemplarzy epizod przekazany o pijaństwach generała sić. Szczęśliwie generała uratował dopiero
druków mszy, 400 lekcji oficjum, cztery Stiepana Apraksina zawiera wątek akade- jeden z Kozaków, więc profesor uniknął
tomy procesu kanonizacyjnego, medaliki micki. Otóż gdy z powodu picia ogrom- konsekwencji24.
Wiosną i latem 1769 roku ożywiły się
i obrazki. Rosjanie zrabowali fajerwerki, nych ilości spirytusu zdobywcy Krakowa
kamienie łoju i wosku, płótno, beczki zaczął zionąć dym z ust, wezwano pro- działania wojskowe konfederatów wokół
Krakowa. Próbowali poderwać miasto do
oporu, ale mieszkańcy byli bierni. Zaangażowali się natomiast studenci. Latem
dwudziestu z nich związało się przysięgą
i zorganizowało spisek („kompanię”), aby
wytępić rezydującą na Wawelu załogę
rosyjską. Przywódcą tej grupy był niejaki
Wybranowski. Niestety, studenta o takim
nazwisku brak w metryce uniwersyteckiej.
Słusznie zatem wysunięto domysł, że
może chodzić o Macieja Wybrańskiego25.
Najprawdopodobniej nazwisko zostało
zmylone w relacjach źródłowych. Wybrański pochodził z województwa ruskiego
i immatrykulował się na Uniwersytecie
w semestrze zimowym 1768/1769 roku26.
Zawiązany przez niego spisek to jedno
z najstarszych tego typu przedsięwzięć
młodzieży akademickiej. O swoim planie
F. Gutowski, Widok na Wawel i osiedle Rybaki od strony Skałki, ok. 1800
Archiwum Macieja Zdanka

Archiwum UJ

ojciec Andrzeja Badurskiego, profesora
medycyny18.
Po zdobyciu miasta nastała okupacja
rosyjska i represje. Wśród 2000 wziętych
do niewoli konfederatów byli też szlachta
miejska i studenci, szacowani na 30 osób19.
Zostali skazani na zsyłkę i rozpoczęli swój
katorżniczy marsz z Krakowa do Rosji.
Ich wygnańczą epopeję uwieczniono
w licznych utworach. Jednym z nich była
Podróż konfederacka na stacyje podzielona, gdzie skazańcy żegnali Kraków,
wszystkie jego budowle i mieszkańców,
w tym Uniwersytet, niezbywalną składową
stołecznego grodu:
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i oczyszczeniem przejścia z kamieni30.
W nocy z 1 na 2 lutego 1772, w święto
Matki Bożej Gromnicznej, przejściem
tym konfederaci dostali się na Wawel
i opanowali go. Rozpoczęło się krwawe
oblężenie. Bombardowane i wielokrotnie
szturmowane wzgórze zamkowe zostało
odbite przez Rosjan pod dowództwem
Aleksandra Suworowa dopiero 26 kwietnia. Pojmano wówczas Korytkowskiego,
który ukrywał się w małej wieży katedry
(a wedle innej relacji pod stopniami ołtarza
głównego w katedrze).
Akademicy:
Okrutnie skatowany,
Dobroczynny i pełny miłosierdzia Boże,
zakuty w kajdany, wraz
Najświętszy i Przedwiecznej Mądrości Doktorze,
z innymi został wyDziękujemyć, iżeś nam czasy przeinaczył
wieziony do niewoli,
I z jarzma moskiewskiego wyzwolić nas raczył.
w której spędził dzieSpraw i to jeszcze, Panie, żeby to jebione
więć lat. W czasie szturRycerstwo aż na miazgę było potłumione!
mów na Wawel wielkie
zniszczenia poniosły
Studenci:
zabudowania przy
O nasz przedwieczny Stwórco i Nauczycielu,
ul. Grodzkiej i KanoOd Moskwy dzisiejszego dnia wybawicielu,
niczej. Artyleria stała
Pod Twoje święte nogi teraz upadamy
koło uniwersyteckieI winne za Twą łaskę dzięki oddawamy.
go kościoła św. Marii
Chciej, Boże, i tę łaskę dla nas jeszcze sprawić:
Magdaleny, zagrożone
Każ diabłom to jebione rycerstwo zadławić!28
było Collegium Iuridicum. Wydarzenia te
5 września Kraków zo- zaburzały funkcjonowanie Uniwersytetu.
stał ponownie zajęty przez Po 28 marca ograniczono sesje sądu rekkonfederatów. Nie witano torskiego aż do początku nowego semeWinieta zdobiąca księgę pilności Wydziału Filozoficznego na semestr
stru z adnotacją historyczną o oblężeniu
zimowy 1771/1772, nawiązująca do oblężenia zamku wawelskiego ich z entuzjazmem. Uniwersytet, podobnie jak inne zamku31. Wiele wykładów na Wydziale
studenci zawiadomili pułkownika Fran- instytucje, został obłożony obowiązkową Filozoficznym nie zostało dopełnionych.
ciszka Trzebińskiego, komendanta załogi kontrybucją29. Zresztą po dwóch miesią- Walki o zamek znalazły też alegoryczny
konfederackiej w Częstochowie, który cach konfederaci wycofali się z miasta wyraz w dekoracji księgi pilności tego wylistem z 28 lipca obiecał, że przybędzie bez walki z obawy przed nowymi siłami działu. Ilustracja przedstawiała oblężony
z pomocą wojskową na wezwanie. 31 lipca rosyjskimi. Oznaczało to kolejną oku- zamek, putta z bojowym wyposażeniem
Wybrański poinformował go, że ochotnicy pację z jej wszystkimi uciążliwościami. i odlatującego Pegaza, a towarzyszył jej
pójdą pod jego komendę, gdy ogłosi się Nieustanne potyczki w Małopolsce, na znaczący czterowiersz:
regimentarzem krakowskim, i że powinien szlakach komunikacyjnych i podjazdy
podejść nocą pod miasto, a otworzą mu pod przedmieścia utrudniały normalne Początek i połowę studium dzierżyły Muzy,
Bramę Wiślną (a więc wejście od strony funkcjonowanie miasta i Uczelni.
Koniec Stoi porwał Mars hukiem bitewnym.
dzielnicy uniwersyteckiej) i furtę przy
W 1772 roku załoga konfederacka Była noc, gdy rok liczył kalendy lutego,
ogrodzie karmelitów. Niestety, ten list w Tyńcu pod dowództwem pułkownika Przez którą Febus zmuszony był ustąpić
dostał się do rąk Rosjan. Spisek rozbito, Claude’a Gabriela de Choisy opracowaze swej siedziby32.
a jego przywódca został skatowany i wy- ła pomysł opanowania Wawelu, gdzie
wieziony na Syberię27.
stacjonował garnizon rosyjski. NieoceRozwój działań wojennych w Mało- nionej pomocy dostarczył znany nam już
Władze uniwersyteckie nade wszystko
polsce spowodował, że 3 września 1769 Rajmund Korytkowski. Wskazał stary chciały uchronić Uczelnię od zarzutów
oddziały rosyjskie opuściły Kraków. kanał wychodzący na wzgórze. Wejście mieszania się w walki i popierania konZapanował entuzjazm. Niechęć do soł- do lochu było zamurowane i niestrzeżone, federatów. 26 lutego 1772 rektor Jakub
datów wyrażało wiele utworów. Jednym a dostępne z domów na przedmieściu Ry- Michał Marciszowski wydał mandat,
z nich było Błogosławieństwo od różnego baki. To nieistniejące osiedle, królewska w którym przypominając, że Muzy miłują
rodzaju i kondycyi ludzi wyjeżdżającym jurydyka, leżało na wybrzeżu Wisły od pokój, nakazywał zachować ostrożność
Moskalom z Krakowa die [dnia] 3 Sep- strony Skałki i Baszty Sandomierskiej (zo- w tym niespokojnym czasie wszystkim
tembris 1769 udzielone. Była to parafraza stało zlikwidowane w 1914 roku). Nocami profesorom, doktorom, kolegiatom, seniomodlitwy, w której podziękowania Bogu rozpoczęto pracę nad rozkuciem wejścia rom burs i szkół oraz studentom, aby nie
Archiwum UJ

za odejście wroga składały
poszczególne stany, wśród
nich profesorowie (akademicy) i studenci, wyróżniający
się (obok ławników) dosadnym językiem; możliwe, że
użyty przez nich rosyjski
wulgaryzm nawiązywał do
języka okupantów. Zresztą
„wyrażenia” u młodzieży po
dziś dzień rzecz nienowa, ale
żeby u doktorów...
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Podstawowe informacje podają: K. Bąkowski, Oblężenie
Krakowa w roku 1768, Kraków 1893; J. Krasicka, Kraków
i ziemia krakowska wobec konfederacji barskiej, Kraków
1929; W. Konopczyński, Konfederacja barska. Przebieg,
tajemne cele i jawne skutki, t. 1–2, Poznań 2017; J.M. Małecki, J. Bieniarzówna, Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach
XVI–XVIII, Kraków 1994, s. 545–552; R. Dzieszyński,
Kraków 1768–1772, Warszawa 2015; Konfederacja barska
(1768–1772). Tło i dziedzictwo. Publikacja wydana w 250.
rocznicę zawiązania konfederacji barskiej, Kraków 2018.
Wypełnieniem tej konstytucji był przywilej Stanisława
Augusta Poniatowskiego z 26 sierpnia 1784, nadający

J. Krasicka, Kraków i ziemia krakowska..., s. 43, przyp. 3.
J. Mączyński, Kraków w roku pierwszym..., s. 481.
19
J. Krasicka, Kraków i ziemia krakowska..., s. 45, przyp. 4, s. 71.
20
Literatura konfederacji barskiej, t. 3: Wiersze, red. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki,
Warszawa 2008, s. 318.
21
Archiwum UJ, rkps 2, s. 58, 60–61.
22
Archiwum UJ, rkps 185, s. 356–357.
23
Archiwum UJ, rkps 386, s. 18–19.
17

18

24

J. Mączyński, Kraków w roku pierwszym..., s. 490.
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poddawali się wpływom podburzających
przemówień, rozmów i pism, nie angażowali się w zamieszki, nie rozpowszechniali
jakichkolwiek wiadomości o nich, nie
wpuszczali obcych do burs i szkół, skupili
się na nauce, przestrzegali dyscypliny.
Dokument ten zwierzchnicy poszczególnych jednostek: prepozyci kolegiów oraz
seniorzy burs i szkół (lub ich substytuci),
mieli obowiązek odczytać przed
swoimi wspólnotami. Adnotacje
o dopełnieniu tego obowiązku
poświadczali własnoręcznym
podpisem. Trwało to od 27 lutego
do 14 marca. 16 marca tekst został
wpisany do księgi sądu rektorskiego33. Zdaje się, że istotnie
udało się utrzymać społeczność
akademicką w ryzach i nie narazić
jej na represje.
Po 1772 roku Uniwersytet
Krakowski rozpoczął działalność
zwykłym trybem. Uroczystości
kanonizacyjne Jana Kantego
w Krakowie odbyły się z pompą
w 1775 roku. Od 1777 roku rozpoczęły się reformy prowadzone
przez Hugona Kołłątaja, wprowadzające Uczelnię w nową epokę
jej dziejów.
Po upływie prawie 120 lat
od wygaśnięcia walk wybrzmiał
jeszcze jeden akord uniwersytecki
związany z konfederacją. Miało to związek z przeniesieniem
prochów rosyjskich żołnierzy poległych
w szturmie na Kraków 22 czerwca 1768.
Pochowano ich wówczas na terenie obecnego Parku Strzeleckiego, w 1837 roku
przeniesiono prochy na plac Ariański
i upamiętniono krzyżem. 3 maja 1889
w związku z regulacją ulic, w porozumieniu z ambasadą rosyjską w Wiedniu, dokonano ekshumacji szczątków. Ze strony
miasta brał w niej udział, między innymi,
lekarz miejski dr Jan Buszek, absolwent
Wydziału Lekarskiego UJ, w latach 1883–
1889 wykładowca weterynarii, a czaszki
oczyścił prof. Aleksander Stopczański,
wykładowca chemii patologicznej na UJ.
Zidentyfikował wówczas jedną z nich
jako czaszkę ofiary legendarnego strzału
z guza, jakim wsławił się pasamonik Marcin Oracewicz – po dziś dzień jeden z najsławniejszych krakowskich bohaterów
owych burzliwych lat konfederackich34.

Maciej Zdanek

Archiwum UJ

Kapitulacja konfederatów barskich na Wawelu w 1772 roku, autor nieznany; 1794 (?)
ówczesnej Szkole Głównej Koronnej majątek prepozytury
klasztoru bożogrobców w Miechowie.
3
M. Frančić, Jungling (Jüngling, Jeingling, Inglink) Chrystian
Józef, Polski Słownik Biograficzny, Wrocław 1964–1965, t.
9, s. 328–329.
4
W. Szczygielski, Korytkowski Rajmund, Polski Słownik
Biograficzny, Wrocław 1968, t. 14, s. 154–155.
5
S. Morawski, Materyały do konfederacji barskiej z r. 1767–
1768 z niedrukowanych dotąd i nieznanych rekopisów,
Lwów 1851, t. I, s. 161.
6
J. Mączyński, Kraków w roku pierwszym za czasów konfederacji barskiej. Ze zbioru podań i wspomnień krakowskich, „Czas”, 1850, t. 17, s. 457.
7
J. Piotrowski, Opisanie niepomyślnych miasta Krakowa
wypadków, [w:] W. Konopczyński, Od Sobieskiego do Kościuszki. Szkice – drobiazgi – fraszki historyczne, Kraków
1921, s. 238.
8
Por. tamże, s. 239.
9
Archiwum UJ, rkps 23, s. 837.
10
Archiwum UJ, rkps 92, s. 148.
11
Ibidem, s. 146.
12
J. Krasicka, Kraków i ziemia krakowska..., s. 25.
13
J. Mączyński, Kraków w roku pierwszym..., s. 473–474.
14
W. Mączeński, Dziennik zdarzeń w mieście Krakowie
w czasie konfederacyi barskiej, wyd. W. Konopczyński,
Kraków 1911, s. 5.
15
Archiwum UJ rkps 92, s. 148. Tłumaczenie polskie Biblii
Tysiąclecia nie oddaje sensu tego zdania z Wulgaty, które
moglibyśmy przełożyć: O miłosierdzie Pana, ponieważ nie
zostaliśmy pochłonięci!
16
K. Bąkowski, Oblężenie..., s. 8–9.

J.M. Małecki, J. Bieniarzówna, Dzieje Krakowa. Kraków
w wiekach XVI–XVIII, s. 548.
26
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. V, ed.
C. Lewicki, adiutus a G. Zathey, Cracoviae–Wratislaviae
1956, s. 165.
27
S. Kwasieborski, Częstochowa za Konfederacyi Barskiej,
Warszawa 1917, s. 71–72; J. Krasicka, Kraków i ziemia
krakowska..., s. 65–67.
28
Literatura konfederacji barskiej, t. 3, s. 457.
29
W. Mączeński, Dziennik zdarzeń..., s. 17; J. Krasicka, Kraków i ziemia krakowska..., s. 72–73.
30
Ibidem, s. 113–114.
31
Archiwum UJ, rkps 23, s. 927.
32
Archiwum UJ, rkps 92, s. 194. Za pomoc w tłumaczeniu
dziękuję serdecznie dr Dagmarze Wójcik-Zedze (Archiwum UJ). Muzy i Febus, czyli Apollo, symbolizują nauki i sztuki, Mars – oczywiście wojnę. Stoa, czyli nazwa
filozoficznej szkoły stoików, często była stosowana do
Uniwersytetu, podobnie jak nazwy innych starożytnych
szkół. Przywołane tu z kalendarza rzymskiego kalendy były
określeniem pierwszego dnia danego miesiąca i odnoszą
się do nocy z 1 na 2 lutego 1772, tj. zdobycia Wawelu przez
konfederatów. Ciąg: początek – połowa – koniec to czas
semestru, który zaczął się i trwał spokojnie, ale został przerwany przez wydarzenia wojenne. W tym względzie wiersz
stanowił analogię do adnotacji, które umieszczono w tym
semestrze przy wielu wykładowcach: określonego dnia zaczął [wykład], połowę miał, końca nie posiadł z powodu
wojny (łac. ob hostilitate); zob. tamże, s. 194–195.
33
Archiwum UJ, rkps 23, s. 923–926
34
R. Dzieszyński, Kraków 1768–1772, Warszawa 2015,
s. 202–204.
25
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CZTERDZIEŚCI LAT SŁUŻBY
BIBLIOTECE JAGIELLOŃSKIEJ
Rozmowa z dr. Jerzym Kozińskim, pracownikiem Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1951–1991

■ Po tragicznych przeżyciach czasu wojennego
i trudnym okresie egzystencji w początkach życia
w PRL-u rok 1951 okazał
się przełomowy w moim
dotychczasowym życiu. To
był ostatni rok mojej nauki
w krakowskiej Wyższej
Szkole Nauk Społecznych
na Wydziale Społeczno-Oświatowym, po którym
otrzymałem dyplom ukończenia studiów I stopnia,
ale bez tytułu – zgodnie
z ówczesną ustawą o studiach, likwidującą tytuły
magistra i docenta. Równocześnie straciłem pracę

94

w Kongregacji Kupieckiej, której agendy
skurczyły się z powodu prowadzonej
wówczas przez państwo „bitwy o handel”,
polegającej na likwidacji prywatnych
sklepów, w miejsce których powstawały
państwowe placówki handlowe: MHD
i PSS. Wprawdzie jeszcze pracowałem
jako korespondent krakowskiego „Słowa
Powszechnego”, ale dochody z wierszówki były skromne i niepewne. Wobec tego
stanu rzeczy rozpocząłem poszukiwanie
pracy. Zgodnie z obowiązującym nakazem pracy pierwsze kroki skierowałem
do Biblioteki Jagiellońskiej. Złożyłem
tam swoje dokumenty i czekałem na
werdykt. Niedługo potem, dokładnie
4 września 1951, otrzymałem zaproszenie
na rozmowę z dyrektorem Biblioteki –
prof. Aleksandrem Birkenmajerem. Jej
efektem było zatrudnienie mnie od 15 października 1951 w Bibliotece Jagiellońskiej
w charakterze młodszego asystenta.
Dr Jerzy Koziński; 2003

□ Do jakiego działu Biblioteki otrzymał
Pan wtedy przydział pracy? Co należało
do Pana obowiązków?

Fot. Archiwum Jerzego Kozińskiego

□ Z Biblioteką Jagiellońską związany
jest Pan blisko 70 lat. Mimo przejścia
w 1991 roku na emeryturę do dziś
uczestniczy Pan w życiu najstarszej
polskiej książnicy. Można Pana spotkać
prawie na każdym organizowanym
w niej wernisażu... Przez czterdzieści lat
swej zawodowej pracy traktował Pan
Bibliotekę niemal jak drugi dom. Rozpoczynał Pan jako młodszy asystent,
a doszedł do najwyższego stanowiska –
starszego kustosza dyplomowanego,
ciesząc się sympatią i poważaniem
współpracowników oraz zaufaniem
kolejnych dyrektorów. Zanim jednak
trafił Pan do Biblioteki, los nie szczędził
Panu dramatycznych doświadczeń.
Zaraz po wybuchu drugiej wojny światowej, mając 14 lat, wraz z mamą został
Pan zesłany na Syberię, skąd wrócił Pan
dopiero w roku 1946. Później ambitnie
odrabiał Pan stracony czas. Jak doszło
do tego, że w 1951 roku stanął Pan
w progach Biblioteki Jagiellońskiej?

Dyplom ukończenia studiów I stopnia w Wyższej Szkole Nauk Społecznych
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■ Moim pierwszym miejscem pracy była wypożyczalnia miejscowa. Jej
obsadę stanowili młodsi bibliotekarze, którymi
kierowała doświadczona
bibliotekarka z lwowskiej
Biblioteki im. Ossolińskich. Muszę przyznać, że
początkowo zespół wypożyczalni i inni pracownicy
Biblioteki odnosili się do
mnie z pewną nieufnością. Kiedy dowiedzieli się
o moim pobycie w ZSRR,
trochę się przestraszyli, co
sprawiło, że w relacji ze

od Lectorium). Pamiętam, że czytelnia mająca 200 miejsc od
rana do późnego wieczora była całkowicie wypełniona czytelnikami, a w szatni czekała kolejka chętnych na zwalniane
miejsca! Mimo takich utrudnień Biblioteka Jagiellońska cały
czas była tłumnie odwiedzana przez studentów wszystkich
uczelni krakowskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Sztuk Pięknych, Wyższej
Szkoły Handlowej i seminariów duchownych. Wynikało to
z braku innych bibliotek naukowych, które w czasie okupacji
zostały przez władze niemieckie zlikwidowane, a po wojnie
nie zdołały się jeszcze odtworzyć. Ich przedwojenne zbiory
zostały zdeponowane w magazynach BJ, bez możliwości
wykorzystywania. A były to właśnie cenne zbiory bibliotek:
Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Handlowej,
Naukowego Instytutu Katolickiego.
□ Pod koniec roku 1951 dyrektorem BJ został Julian
Przyboś. Jak wspomina Pan czas jego kadencji?

Archiwum Jerzego Kozińskiego

Jerzy Koziński

Archiwum Jerzego Kozińskiego

mną ograniczali się wyłącznie do kontaktów służbowych.
Wkrótce jednak, po wyjaśnieniu sytuacji i bliższym poznaniu, wszyscy pozbyli się uprzedzeń i staliśmy się zgraną
grupą koleżeńską. Pani kierowniczka, wykorzystując moją
umiejętność pisania na maszynie i obeznania w pracach
biurowych, zleciła mi prowadzenie dziennika podawczego
i bieżącej korespondencji. Praca w wypożyczalni w ogóle nie
miała charakteru naukowego, była raczej pracą biurowo-usługową. Polegała na wypisywaniu legitymacji dla czytelników
oraz na wydawaniu zamówionych przez nich książek i przyjmowaniu zwrotów. Dużą zaletą tej pracy była natomiast
możliwość poznawania zawartości księgozbioru i nowości
wpływających do Biblioteki. Muszę tutaj zaznaczyć, że
regulamin dla osób z niej korzystających był przestrzegany
dosyć rygorystycznie. Treść wypożyczanych książek musiała
być zgodna z kierunkiem studiów wypożyczającego, na przy- Pismo dyrektora Aleksandra Birkenmajera
kład beletrystyka była wydawana tylko studentom filologii.
Ponadto część książek była wydawana wyłącznie do korzystania ■ Za dyrektury Juliana Przybosia nastąpiło upolitycznienie pracy
na miejscu, w Czytelni Głównej (oznaczone były skrótem „Lect” – bibliotecznej. Wprowadzone zostało obowiązkowe dla pracowników szkolenie ideologiczne, które prowadził Adam
Polewka, działacz partyjny, pisarz publicysta, zaangażowany przez Przybosia. Zorganizowano także
osobny gabinet marksizmu-leninizmu.
1 stycznia 1953 awansowałem na stanowisko
asystenta i jako jedyny z młodszych pracowników
zostałem skierowany do odbycia praktyki bibliotecznej I i II stopnia, po czym 12 grudnia 1953
zdałem, na Uniwersytecie Toruńskim, państwowy
egzamin bibliotekarski.
W politycznie nerwowej atmosferze lat 50.
zostałem zobowiązany do dyskretnego (!) zaprojektowania skrzyń do ewentualnej ewakuacji (!)
zbiorów bibliotecznych. Oczywiście także zakres
moich obowiązków służbowych uległ poszerzeniu
o prowadzenie lekcji bibliotecznych dla nowo
przyjętych studentów oraz oprowadzanie wycieczek osób zawodowo zainteresowanych bibliotekarstwem. Od maja 1953 roku pracowałem już
w Katalogu Głównym, służąc pomocą czytelnikom
Czytelnia Główna wieczorem; 20 lutego 1954

W kartotece Oddziału Udostępniania Zbiorów; 30 sierpnia 1952
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□ A jak wyglądały wówczas relacje międzyludzkie?
■ Odpowiem tak. To był trudny okres. Ale jeśli chodzi o życie
towarzyskie to w Bibliotece panowała bardzo dobra atmosfera.
Często razem z kolegami i koleżankami z pracy organizowaliśmy wycieczki krajoznawcze, między innymi do Budapesztu
czy Czechosłowacji. Często grupowo chodziliśmy do teatru
i kina, obchodziliśmy skromne imieniny, a także urządziliśmy kilka imprez mikołajkowych dla dzieci pracowników.
21 stycznia 1956 odbył się nawet całonocny bal maskowy,
zorganizowany własnymi siłami w dużej czytelni czasopism.
Działał również amatorski chór.

Dyplom magistra filozofii UJ

i kontrolując składane zamówienia. Mając swobodny dostęp
do magazynów, zauważyłem tam nieudostępniane, zabezpieczone zbiory bibliotek ze zlikwidowanych przez reformę rolną
magnackich dworów. Wtedy też zostałem włączony do grupy
paru osób posiadających wiedzę o istnieniu w magazynach Biblioteki zasobu „Berlinki” i zobowiązany do zachowania tego
w ścisłej tajemnicy.

□ 1 czerwca 1956 awansował Pan na stanowisko starszego
bibliotekarza i został kierownikiem wypożyczalni miejscowej i międzybibliotecznej. Jak dalej przebiegała Pana
kariera zawodowa?

□ Równocześnie kontynuował
Pan studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego...
■ Tak. Tytuł magistra filozofii
uzyskałem 29 października 1954.

■ Dyrektor Jan Baumgart był znakomitym fachowcem, członkiem
międzynarodowej organizacji
bibliotekarskiej IFLA. Przywiązywał dużą wagę do doskonalenia zawodowych kwalifikacji
Pracownicy wypożyczalni na dachu
Biblioteki; 25 września 1952 pracowników BJ. Polegało to na
wizytowaniu innych bibliotek krajowych, a nawet wymianie kilkuosobowych grup bibliotekarzy
zagranicznych, między innymi węgierskich i czechosłowackich.
Chodziło o to, by zobaczyć, jak wygląda organizacja pracy
w innych bibliotekach, i poznać nowoczesny sprzęt, w który są
wyposażone. Tu muszę przypomnieć, że wówczas Polska należała
do państw znajdujących się za tzw. żelazną kurtyną i była objęta
embargiem na import specjalistycznego sprzętu naukowego.
Wprawdzie próbowano temu zaradzić we własnym zakresie, na
przykład konstruując we Wrocławiu komputer „Odra” na taśmę
perforowaną, a w Poznaniu „kserograf”, ale były to konstrukcje
bardzo prymitywne i skomplikowane w obsłudze. W naszych
bibliotekach nadal posługiwano się zwykłymi maszynami do
pisania i kartotekami.
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Dr Jerzy Koziński w towarzystwie współpracowników w Katalogu Głównym;
20 lutego 1954

■ W latach 1956–1958 brałem udział w zespołowej pracy naukowej nad bibliografią Goethe w Polsce pod kierunkiem doc. dr Zofii
Ciechnowskiej. 1 kwietnia 1964 zostałem kierownikiem Sekcji
Dubletów i Wydawnictw Zbędnych. Od tamtej chwili byłem też
opiekunem, wciąż utajnionych, zbiorów „Berlinki”. Wykonując

Fot. Archiwum Jerzego Kozińskiego

□ Julian Przyboś pełnił funkcję
dyrektora Biblioteki przez cztery lata. Po nim, w 1955 roku, stanowisko to objął dr Jan Baumgart. Jakim był przełożonym?

Podczas promocji doktorskiej; 24 maja 1979

Tyniec; 30 maja 1954

Bal maskowy; 21 stycznia 1956

Podczas wycieczki do Krasiczyna; 14 października 1962

Początek roku akademickiego w Bibliotece Jagiellońskiej; 2 października 1962

wano 30 ton czasopism, oraz do Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wrocławiu, gdzie trafiło około 20 tysięcy książek. Efektem
końcowym tej akcji było zorganizowanie i wysłanie siedmiu
wagonów czasopism do NRD – jako daru rządu. Później osoby
zatrudnione i nadzorujące te prace: doc. dr Zofia Ciechanowska,
wicedyrektor BJ, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
i ja, otrzymały w Warszawie w Ministerstwie Nauki, z rąk
przedstawiciela ministerstwa NRD listy pochwalne i gratyfikacje
pieniężne. Takie to były czasy...

Próba chóru w Bibliotece Jagiellońskiej; 1963

Wycieczka do Brna; lipiec 1980

Fot. Archiwum Jerzego Kozińskiego

zalecenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, przygotowałem i nadzorowałem wykonanie akcji likwidacji księgozbiorów poniemieckich, zabezpieczonych w BJ. W ramach tej akcji zorganizowałem i nadzorowałem
przewiezienie do BJ, zdeponowanej w piwnicach Collegium
Maius, ogromnej liczby książek i czasopism. W następnym
etapie, po wyłączeniu druków w języku polskim, zgodnie
z otrzymanymi poleceniami, wyekspediowałem do biblioteki
Uniwersytetu w Łodzi siedem samochodów, na które zapako-
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byłem delegowany do Jeny, gdzie stosowano nowatorskie sposoby
ratowania zbiorów zniszczonych podczas działań wojennych.
Ponadto musiałem dbać o zaopatrzenie oddziału w materiały
deficytowe, jak japońska bibułka czy chemikalia.
□ Najdłużej związany był Pan z Oddziałem Udostępniania
Zbiorów, którym kierował Pan od 1977 roku aż do przejścia
na emeryturę. Jak wspomina Pan ten okres?
■ Oddział Udostępniania Zbiorów był największym oddziałem w Bibliotece Jagiellońskiej, w którym zatrudnionych było
30 pracowników – bibliotekarzy i magazynierów. W ramach
oddziału funkcjonowało pięć czytelni, między innymi czytelnia
główna, profesorska i asystencka, a także dwie wypożyczalnie:
miejscowa i międzybiblioteczna. Poza budynkiem Biblioteki,
w Pałacu Pusłowskich, od 12 stycznia 1960 działała też czytelnia
anglistyczna, zaopatrywana przez British Council. 1 grudnia 1987
zorganizowałem jeszcze czytelnię austriacką, zaopatrywaną przez
Konsulat Generalny Austrii. Za wzorową organizację tych czytelni uhonorowano mnie zaproszeniem do Anglii na zwiedzanie
bibliotek w Oksfordzie i Cambridge, a Konsulat Generalny Austrii
sponsorował mi trzytygodniowy kurs w Salzburgu.
Praca w oddziale odbywała się na dwie zmiany: czytelnie
i wypożyczalnia miejscowa były czynne w godzinach od 8 do
20.45, a wypożyczalnie w godzinach 10–13 i 16–18. W tym czasie pracowały także magazyny, dostarczające zamawiane przez
czytelników książki. Do moich obowiązków należało też ustalanie
dyżurów dla zmiany popołudniowej w odrębnych czytelniach:
rękopisów, starych druków, czytelni czasopism i informacji bibliograficznej, katalogu głównego oraz wyznaczania kierownika
zmiany popołudniowej, odpowiedzialnego za działanie Biblioteki
do godziny 20.45. Na stanowisku kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów pozostawałem aż do 30 września 1991, to znaczy
– jak Pani wspomniała – do chwili przejścia na emeryturę.

Pismo informujące o ustaleniu listy kandydatów na dyrektora naczelnego
Biblioteki Jagiellońskiej; 8 czerwca 1981

□ Przez siedem miesięcy – od 1 marca do 1 października 1977
pełnił Pan też funkcję kierownika Oddziału Konserwacji
Zbiorów. Na czym polegała praca w tym oddziale?
■ Oddział był kilkuosobowy, ale wykonywał skomplikowane
prace przy renowacji i zabezpieczaniu bibliotecznych zbiorów
rękopisów, starodruków i inkunabułów. Jedna z zatrudnionych
osób, wykształcona we Włoszech, była specjalistką od papieru,
druga specjalistką od skóry i drewna – stare księgi były przecież
oprawiane w drewniane okładki i skórzane grzbiety (stąd dziś
mało zrozumiałe powiedzenie: ktoś przeczytał książkę czy gazetę
„od deski do deski”). Ja zajmowałem się odtwarzaniem uszkodzonych okuć i zamknięć starych ksiąg. Ponadto jeździłem do biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego, by zapoznać się z działającą
tam gazową komorą do dezynfekcji zainfekowanych dzieł, oraz

Fot. Archiwum Jerzego Kozińskiego

□ W ciągu czterdziestu lat pracy w Bibliotece Jagiellońskiej
angażował się Pan nie tylko w działalność naukową i administracyjną, ale także związkową i społeczną. Był Pan członkiem
komisji do spraw dalszej rozbudowy gmachu, członkiem
komisji kwalifikacyjnej dla bibliotekarzy dyplomowanych,
członkiem Rady Bibliotecznej w BJ, a w latach 1955–1987
społecznym inspektorem pracy, inspektorem BHP, przeszkolonym na specjalistycznych kursach w Muszynie (1970), na
Uniwersytecie Jagiellońskim (1975) i w Augustowie (1975).
Które z tych aktywności wspomina Pan w sposób szczególny?

Dr Jerzy Koziński w rozmowie z rektorem UJ prof. Franciszkiem Ziejką; 1 września 2003
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■ Tak to właśnie było, że wraz ze zdobywaniem coraz większej
wiedzy zawodowej i osiąganiem wyższych stanowisk służbowych
wciąż przybywało mi obowiązków.
Kiedy pracowałem w Bibliotece, czułem się współgospodarzem tego budynku, wybierałem meble do poszczególnych
pomieszczeń bibliotecznych, jako inspektor BHP walczyłem
o dodatki dla osób pracujących w zakurzonych magazynach,
starałem się o odzież ochronną itp. Cieszyło mnie to, że mogę
przyczynić się do poprawy warunków pracy w Bibliotece. Napisałem nawet taką broszurę, będącą zbiorem przepisów prawnych
BHP dla Biblioteki.
Pamiętam też, że jako członek komisji techniczno-budowlanej dla dalszej rozbudowy BJ byłem delegowany do Bochum

na zwiedzenie najnowocześniejszego budynku bibliotecznego
nowo powstałego uniwersytetu, gdzie także poznałem system
elektronicznego zabezpieczenia zbiorów, znanego mi tylko teoretycznie z literatury. W Münster zwiedziłem także dwupoziomowy, podziemny magazyn, odbudowanej po wojnie biblioteki
tamtejszego uniwersytetu.
W czasach solidarnościowych ruchów i euforii wolnościowych, które ogarnęły środowiska akademickie, personel Biblioteki i jego Rada Biblioteczna zorganizowały głosowanie w sprawie
wyboru nowego dyrektora i na liście kandydatów umieszczono
– bez mojej zgody – także moje nazwisko. Na objęcie wakującego
stanowiska dyrektora biblioteki Akademii Ekonomicznej także
usilnie namawiał mnie dyrektor BJ Stanisław Grzeszczuk. Namowom nie uległem, odpowiadając, że zamiast dyrektorowania na
Akademii Ekonomicznej wolę stanowisko kustosza w Bibliotece
Jagiellońskiej.
Podsumowując moją czterdziestoletnią służbę w Bibliotece Jagiellońskiej – podlegałem sześciu dyrektorom: Aleksandrowi Birkenmajerowi (1947–1951), Julianowi Przybosiowi (1951–1955),
Janowi Baumgartowi (1955–1973), Władysławowi Serczykowi
(1974–1978), Stanisławowi Grzeszczukowi (1978–1981) oraz
Janowi Pirożyńskiemu (1981–1993). Ta współpraca układała się
różnie. Byłem świadkiem rozbudowy Biblioteki w 1963 i 1995
roku, a także dwóch powodzi: w roku 1964 i 1990.

Fot. Archiwum Jerzego Kozińskiego

Pismo pożegnalne od rektora UJ prof. Andrzeja Pelczara

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 12 września 1984

□ Za pracę na rzecz Biblioteki Jagiellońskiej kilkakrotnie
otrzymał Pan nagrody rektorskie, 11 października 1975
przyznano Panu Złoty Krzyż Zasługi, 12 września 1984 Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Warto też dodać, że
równolegle z pracą w Bibliotece Jagiellońskiej prowadził Pan
własne badania nad historią XIX-wiecznej fotografii. Ma Pan
na swym koncie ponad 50 artykułów dotyczących, między
innymi, właśnie tej tematyki, niektóre z nich publikowane
były także na łamach „Alma Mater”...
■ Owocem tych badań jest książka Fotografia krakowska
1840–1914, będąca podstawą mojego doktoratu, za który otrzymałem 1 października 1979 z Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki indywidualną nagrodę stopnia trzeciego za
osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych. Książka ukazała się
nakładem Wydawnictwa Literackiego. Pozyskała bardzo dobre
Film poświęcony dr. Jerzemu Kozińskiemu, zrealizowany w grudniu 2018 roku przez Macieja Zborka z Archiwum UJ, w ramach cyklu „Pamięć Uniwersytetu”, niebawem będzie można zobaczyć na stronie: http://www.
archiwum.uj.edu.pl/projekty-auj/pamiec-uniwersytetu

recenzje fachowców. Cieszę się, że
studenci korzystają z niej do dziś.
Początkowo nakład książki miał
wynosić 10 tysięcy egzemplarzy, ale
ostatecznie zmniejszono go do trzech
tysięcy. Dzięki temu książka jest
dziś unikatem. Potwierdzeniem tego
może być też fakt, że egzemplarze,
które znajdowały się w Bibliotece
Jagiellońskiej, zostały skradzione,
podobnie egzemplarze w bibliotece
Akademii Sztuk Pięknych.
□ Co Pan czuje, kiedy dziś przekracza Pan próg Biblioteki
Jagiellońskiej? Czym dziś jest dla Pana Biblioteka?
■ Do Biblioteki Jagiellońskiej mam szczególny sentyment. Lubię
do niej przychodzić, choć z oczywistych względów jest to już
inna biblioteka niż ta, którą pamiętam z dawnych czasów. Inaczej
zorganizowana jest praca, panuje inna atmosfera, zatrudnionych
jest znacznie więcej osób. Cieszy mnie jednak to, że wśród nich
wciąż jeszcze są ludzie, którzy mnie pamiętają i serdecznie
witają. Cieszy mnie, że przychodzę do Biblioteki nowoczesnej,
działającej na najwyższym europejskim poziomie. Dobrze czuję
się w jej gmachu...
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
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TRZYNASTA EDYCJA DNI JANA PAWŁA II –
NIEPODLEGŁOŚĆ

Uczestnicy sesji naukowej Niepodległość w auli Collegium Novum

Justyna Kastelik

egoroczna, trzynasta, edycja Dni Jana
Pawła II poprzez swój temat wpisała
się w obchody 100-lecia niepodległości
Polski. Podobnie jak w poprzednich latach,
w ramach Dni odbyło się kilka konferencji
naukowych, koncert oraz konkursy literacki i fotograficzny.
Główną sesję naukową, zatytułowaną
Niepodległość, w auli Collegium Novum
Uniwersytetu Jagiellońskiego otworzył
16 października 2018 rektor UJ Wojciech
Nowak wraz z metropolitą krakowskim
arcybiskupem Markiem Jędraszewskim.
Uczestniczyło w niej międzynarodowe
grono naukowców.
Profesor Tracey Rowland (University
of Notre Dame, Sydney) wskazała na
kapitał kulturowy i kapitał duchowy jako
fundamenty wolności i niepodległości
w życiu Karola Wojtyły. Podkreśliła, że
to właśnie ten kapitał był najważniejszym

Anna Wojnar

T
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Laureaci konkursów literackiego i fotograficznego odbywających się podczas
Dni Jana Pawła II z przedstawicielami krakowskich uczelni i duchowieństwa;
sanktuarium św. Jana Pawła II, 8 listopada 2018

fundamentem odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku
i przetrwania okresu totalitaryzmu.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, w referacie Dialogi Jana Pawła II przypomniał rolę dialogu w nauczaniu
Jana Pawła II. Profesor Paulius
V. Subačius (Uniwersytet Wileński) omówił litewską drogę do
odzyskania niepodległości i rolę
w tym Jana Pawła II oraz kościoła
katolickiego. Ojciec dr Hieronim
Kaczmarek OP (Praga) w referacie
Czechosłowacja i Republika Czeska. Dwie niepodległości i Jan Paweł II
przybliżył uczestnikom konferencji rolę
Jana Pawła II i kościoła katolickiego
w uzyskaniu niepodległości przez Czechosłowację, a następnie Czechy.
Pierwszą część sesji prowadził prof.
Wojciech Widłak z Akademii Muzycznej w Krakowie, a drugą ksiądz dr hab.
Michał Drożdż, profesor Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Po mszy w sanktuarium świętego
Jana Pawła II ogłoszone zostały wyniki
konkursów literackiego i fotograficzne-

go. Profesor Zofia Zarębianka poinformowała, że jury konkursu literackiego
przyznało: pierwsze miejsce studentowi
prawa na Uniwersytecie Gdańskim
Maciejowi Bukowickiemu (Gedeon) za
pracę Niepodległość i co dalej, drugie
miejsce studentce filozofii Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Klaudii Miśkowicz (Mandarynka) za pracę Wolna ojczyzna – dar i zobowiązanie,
trzecie miejsce studentce dziennikarstwa
i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Natalii Pochroń (Polka) za pracę
Opowieść o pewnej niepodległości.
Ponadto jury konkursu przyznało wyróżnienie studentowi historii
na Uniwersytecie Warszawskim
Przemysławowi Brzuszczakowi za
pracę Kategoria dobra wspólnego
w świetle encyklik papieskich – ze
szczególnym uwzględnieniem myśli
Jana Pawła II.
Wyniki konkursu fotograficznego przedstawił prorektor Politechniki Krakowskiej ds. ogólnych
prof. Andrzej Białkiewicz. Pierwsze miejsce zdobyła Beata Bołoz za
fotografię Wileńszczyzna 2018 – obchody
100-lecia niepodległości. Drugie miejsce
otrzymała Mariola Wieczorek za fotografię
To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie
przerabia w sercu i pamięci (Or-Ot).
Trzecie miejsce przyznano Urszuli Fecko
za fotografię Fumus Bellum. Wyróżnienie,
za fotografię Kimkolwiek jesteś, zdobyła
Anna Kowalczyk.

Leszek Śliwa

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania UJ

Anna Wojnar

Wnętrze Collegium Novum
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WSPOMNIENIE O STANISŁAWIE JANIE ZACHOROWSKIM
(1885–1918)
21

pracy z r. 1906 o „Krakowie
biskupim”, napisanej pod kierunkiem prof. Karola Potkańskiego [...], który go w studja
historyczne wprowadził1.
W roku 1908 obronił doktorat na UJ z historii na podstawie rozprawy Węgierskie
i polskie osadnictwo Spiżu
do połowy XIV wieku2 i został
pełnoprawnym asystentem
prof. Stanisława Krzyżanowskiego. Mając tak zabezpieczoną przyszłość, 30 września
1908 w parafii św. Szczepana
w Krakowie ożenił się z Ludwiką Świdówną, urodzoną
w 1883 roku we wsi Kulebaki,
gubernia Niżny Nowogród
Stanisław Zachorowski w czytelni Akademii Umiejętności
w Krakowie; 1918
(Rosja). Rodzicami jej byli
Tytus i Maria ze Znamierowskich. Ludwikę donosiła: Co roku zjeżdżają do Rzymu
wysłano do ciotek do Krakowa, które dały stypendyści naszej Akademii Umiejętnojej dobre wychowanie i wykształcenie – ści dla pracy w Archiwum Watykańskim.
studiowała filozofię na UJ. W podróż Obecnie bawi tu młody dr Zachorowski
poślubną Stanisław Zachorowski zabrał z Krakowa z żoną, a niebawem przybyć
małżonkę do Rzymu na nietypowy pobyt, ma dr Władysław Abraham ze Lwowa,
bo związany z pracami badawczymi w Ar- kierujący poszukiwaniami od wielu już
chiwum Watykanu na sezon od październi- lat3. Wyniki prac ekspedycji zostały opraka 1908 do czerwca 1909 roku, były to tzw. cowane przez jej kierownika Władysława
ekspedycje rzymskie. „Gazeta Lwowska” Abrahama4.
Stanisław Zachorowski stworzony
był do pracy naukowej – żądny wiedzy,
cierpliwy, systematycznie poszerzał swą
wiedzę, skrupulatnie przeszukiwał archiwa
i „rozgryzał” dokumenty, a fascynowały
go średniowieczne stosunki prawne i polityczne, filozofia tego okresu, jak i życie
społeczne. Był głodny wiedzy, a nauka
sprawiała mu radość. Pisał tak: Nauka
nie może być bezdusznym rzemiosłem, ale
musi być żywym, organicznym produktem
ludzkiej twórczości i indywidualności5.
Gromadził materiały w systemie małych
fiszek, wypełnianych drobnym, czytelnym
pismem. Ściśle współpracował ze swoimi
promotorami. Rozszerzał swe zainteresowania i pod wpływem prof. Bolesława
Ulanowskiego poświęcił się badaniu histoFot. Archiwum rodzinne

grudnia 2018 mija 100. rocznica
śmierci tego przedwcześnie zmarłego historyka średniowiecza, znawcy
dziejów prawa kanonicznego i prawnika.
Zaledwie dziesięć lat liczyła jego kariera
naukowa związana z Uniwersytetem
Jagiellońskim i Akademią Umiejętności
w Krakowie, ale jego publikacje, niektóre
kilkakrotnie wznawiane, są nadal źródłem
wiedzy przede wszystkim dla historyków.
Stanisław Zachorowski był najstarszym z czterech synów Jana (1850–1925)
i Marii z Kasparów (1859–1945). Urodził
się 6 lipca 1885 w Krakowie. Ojciec jego
był urzędnikiem sądowym. Stanisław
w 1903 roku ukończył z wyróżnieniem
Gimnazjum św. Anny w Krakowie i rozpoczął studia z zakresu historii na Wydziale Filozoficznym UJ. Dwa lata później
przeniósł się na prawo, które ukończył
w 1908 roku. Był uczniem profesorów:
Wincentego Zakrzewskiego, Stanisława
Krzyżanowskiego, Karola Potkańskiego,
Bolesława Ulanowskiego. Wszyscy oni
widzieli w młodym Zachorowskim zadatki
na przyszłego uczonego, a on z wielkim
zaangażowaniem pokonywał kolejne etapy naukowej drogi. Ksiądz profesor Jan
Fijałek pisał o nim: Już przecież niezwykły
dar kombinacyjny okazał w pierwszej swej
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Stanisław Zachorowski (stoi pierwszy z lewej)
z rodzicami i braćmi; Kraków, 1903

ukowym organizowanym przez AU. Wraz
z Janem Dąbrowskim, Władysławem Baranem, Janem Łosiem i Janem Ptaśnikiem
wyruszył na sześć tygodni na ówczesne
Węgry w celu poznania i zinwentaryzowania dokumentów dotyczących spraw
polskich znajdujących się w różnych
zbiorach archiwalnych na terenie Budapesztu i Siedmiogrodu. Przedmiotem
badań były przede wszystkim materiały
powstałe do XVI wieku. Wszyscy oni
znali język łaciński i staropolski, które
były niezbędne do rozeznania treści dokumentów. Spenetrowali zbiory w Muzeum
Narodowym, Bibliotece Uniwersyteckiej
i Akademii Umiejętności w Budapeszcie.
Na terenie Siedmiogrodu objęli badaniem
dokumenty z archiwów w Gyulafehervár
(Alba Lulia), Sabinie (Sibiu), Koloszwarze
(Cluj-Napoka), Maros Vasarhely (Târgu
Mures) i Brassó (Brasom). Pracowali
bardzo wytrwale, w całości poświęcając
czas na prace poszukiwawcze. Materiał
zebrany podczas tej ekspedycji został opracowany i wydany w opasłym woluminie
przez krakowską Akademię Umiejętności8, a Stanisław Zachorowski na bazie
poznanych dokumentów opublikował
pracę Najstarsze synody arjan polskich
z rękopisu kołoszwarskiego9. Uczestnicy
ekspedycji nie tylko inwentaryzowali
znaleziska, ale również je tłumaczyli
w całości albo podawali ich streszczenia,
a także opracowywali krytycznie. Dalsze
prace poszukiwawcze przerwał wybuch

Fot. Archiwum rodzinne

rii prawa kościoła rzymskokatolickiego.
W 1910 roku zdał państwowy egzamin
prawniczy i w następnym roku uzyskał
doktorat z prawa. Posiadał udokumentowaną wiedzę i stąd, mimo że nie miał
jeszcze wyższego stopnia naukowego,
już na początku 1913 roku władze UJ,
w oparciu o rozprawę Rozwój i ustrój
kapituł polskich w wiekach średnich 6,
zezwoliły mu na prowadzenie wykładów
z zakresu prawa kościelnego. Następnie
podjął starania o uzyskanie stopnia docenta UJ i w kwietniu 1913 roku otrzymał
go w oparciu o wykład Periodyczność
soborów powszechnych. Od razu został
pełnoprawnym docentem prawa kościelnego na Wydziale Prawa UJ, nie rezygnując
z asystentury na Wydziale Filozoficznym.
Spieszył się, jakby wiedział, że nie ma
wiele czasu przed sobą.
Małżonkowie Zachorowscy mieszkali
w Krakowie. On zatrudniony był na UJ
i AU, ona zajmowała się domem i dziećmi. Pierwszy na świat przyszedł Witold
(1909), potem Jerzy (1911), Janina (1912)
i Stefan (1914). Stanisław dużo pracował,
mało miał czasu dla rodziny, chociaż bardzo ją kochał, co wyrażał w zachowanych
do dziś listach7. Obracał się w kręgu swych
kolegów historyków, a jeden z przyjaciół,
Marian Witold Łodyński (1884–1972), historyk i bibliotekarz, został ojcem chrzestnym jego pierworodnego syna.
W sierpniu 1913 roku Zachorowski
brał udział w następnym wyjeździe na-

Siedzą od lewej: dr Béla Iványi (1878–1964) – archiwista w Archiwum Krajowym w Budapeszcie, Jan
Łoś, Jan Ptaśnik, stoją od lewej: Jan Dąbrowski, Stanisław Zachorowski, Władysław Baran; ok. 1913

Stanisław Zachorowski z żoną Ludwiką (po prawej)

I wojny światowej. Przed jej rozpoczęciem
Stanisław Zachorowski, jako stypendysta
AU, zdążył jeszcze przez kilka miesięcy
korzystać ze zbiorów paryskiej Biblioteki
Narodowej, marząc o napisaniu wielkiego
dzieła z zakresu filozofii średniowiecza.
W 1914 roku, podczas urlopu w Rabce
napisał obszerny, krytyczny artykuł Legenda roku 1000 dotyczący postrzegania
przez ówczesnych roku tysięcznego i różnorodnych domniemywań powstałych
w późniejszych latach na jego temat10.
Na czas „wielkiej wojny” Stanisław nie
został zmobilizowany, tak jak jego dwaj
bracia; mieszkał z rodziną w Krakowie
i nadal pracował naukowo. W 1915 roku
w wydawnictwach AU ukazały się jego
teksty: Statuty synodalne krakowskie
Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446)
i Jakób, biskup płocki, i jego działalność
ustawodawcza i organizacyjna: 1396–
1425, w 1917 roku Colloquia w Polsce od
w. XII do XIV-go oraz obszerna praca
Studja z historii prawa kościelnego i polskiego11. Interesował się sytuacją bieżącą,
polityką i przyszłością Polski, negatywnie
oceniał austriackie działania wojenne,
a szczególnie obawiał się zaborczej polityki Rosji wobec ziem polskich. Rodzina,
podobnie jak i inni mieszkańcy Krakowa,
borykała się z trudnościami życia, jakie
sprowadziła wojna. W zachowanych
listach do żony pisał o „zdobywaniu”
ALMA MATER nr 204–205
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jego połowie14, obszerny artykuł Wiek XIII
i panowanie Władysława Łokietka w „Encyklopedyi Polskiej”15, wspomniane już
Najstarsze synody arjan polskich i jedno
z fundamentalnych dzieł historycznych:
Dzieje Polski średniowiecznej, przygotowane we współpracy z Janem Dąbrowskim
i Ryszardem Grodeckim, zwane przez
historyków „trojaczkami”, które miało swe
kolejne wznowienia16.
Stanisław Zachorowski został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Wdowa podjęła pracę w Archiwum
Ziemskim w Krakowie. W 1927 roku
wyszła za mąż za Konrada Ciechomskiego
i zamieszkała w Cieszynie. Zmarła w 1965
roku w Gdańsku-Oliwie i tam jest pochowana. Najstarszy syn, Witold (1909–1964), po
studiach polonistycznych na UJ pracował
długie lata jako kustosz w Bibliotece Jagiellońskiej, a jego dwaj synowie: Stanisław
(1949–1978) i Jerzy (1955–2017) byli
pracownikami naukowymi UJ.

Maria z Gołuchowskich Zachorowska
Ś.p. Stanisława Zachorowskiego studia do dziejów wieku
XIII-go w pierwszej jego połowie, opracował i wydał ksiądz
J. Fijałek, nadbitka „Rozprawy Historyczno-Filozoficzne
PAU” 1920, t. 62, s. 1.
2
S. Zachorowski, Węgierskie i polskie osadnictwo Spiżu do
połowy XIV wieku, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1908, t. 13,
z. 10, nr 8.
3
Korespondencye. Rzym, 27 grudnia [1908], „Gazeta Lwowska” z 1 stycznia 1909, nr 300, s. 2.
4
W. Abraham, Sprawozdania z poszukiwań w archiwach
i bibliotekach rzymskich do dziejów Polski w wiekach średnich za lata 1899–1913, PAU, Kraków 1921.
5
W. Semkowicz, J. Ptaśnik, S. Zachorowski, Ś.p. prof. dr Stanisław Krzyżanowski jako uczony i profesor, „Kwartalnik
Historyczny Towarzystwa Historycznego”, Lwów 1917, R.
31, s. 128.
6
S. Zachorowski, Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach
średnich, AU, Kraków 1912; wznowienie przez Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” w 2005 roku.
7
Fotografie, listy, fiszki – w zbiorach rodzinnych.
8
Sprawozdanie z poszukiwań na Węgrzech dokonanych z ramienia Akademji Umiejętności przez Władysława Barana,
Jana Dąbrowskiego, Jana Łosia, Jana Ptaśnika i Stan. Zachorowskiego, AU, Kraków 1919.
9
S. Zachorowski, Najstarsze synody arjan polskich z rękopisu kołoszwarskiego, Krakowska Spółka Wydawnicza,
Kraków 1922.
10
S. Zachorowski, Legenda roku 1000, „Przegląd Warszawski” 1922, nr 11, s. 218–235.
11
S. Zachorowski, Studia z historii prawa kościelnego i polskiego, Kraków 1917.
12
List do żony Ludwiki pisany w Częstochowie z 4 września
1918.
13
S. Kutrzeba, Ś.p. Stanisław Zachorowski, „Przegląd Historyczny”, t. 22, s. 284–286.
14
Ibidem.
15
S. Zachorowski, Wiek XIII i panowanie Władysława Łokietka, „Encyklopedya Polska”, PAU, Kraków 1920, t. 5,
s. 134–309.
16
R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski
średniowiecznej, Kraków 1926, wznowienia Universitas
1991, 1995, 2001, 2011.
1
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(późniejszy KUL),
które wybrało go na
dziekana Wydziału
Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Niestety, nie
podjął działalności
– tyfus plamisty,
którym zaraził się
w czasie podróży
z Lublina, okazał
się śmiertelny. Stanisław Zachorowski
zmarł 21 grudnia
1918, miał 33 lata.
Tak o tej nieoczekiwanej śmierci pisał prof. Stanisław
Fiszki z notatkami Stanisława Zachorowskiego
Kutrzeba: Ogromne
żywności, opału, o pomocy organizowa- łączyliśmy z Nim nadzieje. Pierwszorzędne
nej przez AU dla swych pracowników. były to zdolności. Wytrwałość, której nie
Stanisław Zachorowski nie ustawał potrafiły nadwyrężyć niesłychanie trudne
w poszukiwaniach dokumentów do swych warunki jego życia, dawała gwarancję, że
zaplanowanych prac naukowych. W tym z pod jego pióra wyjdzie długi szereg prac,
celu podjął się porządkowania i badania będących prawdziwem wzbogaceniem
dokumentów w archiwum klasztoru pau- nauki historji, a kochaliśmy go wszyscy
linów na Jasnej Górze w Częstochowie. za prawość i szlachetność jego myśli
Tak pisał o swej pracy w liście do żony: Ja i uczuć. Nie miały się spełnić złączone
pracuję cały dzień, tak, że dla siebie mam z Nim nadzieje13.
Pięknie rozwijająca się kariera naukozaledwie kilka godzin czasu wieczorem.
[...] Sama robota, z wyjątkiem opisywania wa została przerwana, a Ludwika z małymi
kodeksów średniowiecznych, jest nużąca dziećmi została sama. Śmierć Stanisława
i mało zajmująca. Zajmuje mię zoryento- Zachorowskiego zasmuciła nie tylko rowanie się w materyale, rozsegregowanie
materiału12. Planował unowocześnić funkcjonowanie tamtejszego archiwum i dalsze
prace, pisał w tym samym liście: Zacząłem
tu czytać pewne rzeczy teologiczno-apologetyczne, w języku polskim. Przekonałem
się, że mamy w naszej literaturze niejedno
pożyteczne dziełko i że warto zapoznać się
nieco z tą gałęzią wiedzy i piśmiennictwa,
zwłaszcza, że 1° o tych rzeczach, które
dotyczą religii, niewiele wiemy, a 2° są
tam ciekawe zagadnienia. Otóż umyśliłem
sobie, żebyśmy w Krakowie razem zabrali
się do tych rzeczy i żebyś mi Ty rozjaśniała
niektóre zagadnienia psychologiczne, które są dla mnie niezrozumiałe...
Doceniając dorobek Stanisława Zachorowskiego, Uniwersytet Jagielloński
rozpoczął starania o tytuł profesorski
dla niego. Były to czasy wojenne i poGrób na cmentarzu Rakowickim
danie krążyło między Wiedniem a Namiestnictwem we Lwowie i ostatecznie dzinę, ale i jego opiekunów naukowych,
nie zostało sformalizowane przed jego którzy z wielkim ubolewaniem pisali
śmiercią. W 1918 roku Zachorowski zo- kondolencyjne teksty poprzedzające prace
stał zaproszony do składu profesorskiego wydawane już po jego śmierci. A były to:
tworzącego się Uniwersytetu w Lublinie Studia do dziejów wieku XIII w pierwszej

SCHOLARIS

SUKCESY UJ W PIERWSZYCH PROGRAMACH
NAWA 2018
N

Charles Clegg

arodowa Agencja Wymiany
Akademickiej (NAWA) została powołana do życia przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego
1 października 2017. Tego typu
inicjatywa była długo oczekiwana
przez polskie uczelnie. Zadania
i struktura NAWA wzorowane są
na zachodnioeuropejskich organizacjach, takich jak niemiecka
DAAD lub francuska Campus
France, których celem jest promocja
międzynarodowej współpracy
akademickiej oraz pełnienie roli
ambasadora narodowej edukacji,
nauki i kultury. Nadrzędnym celem
tych organizacji jest wspieranie
współpracy pomiędzy krajowymi
i zagranicznymi uczelniami, przede
wszystkim poprzez wymianę
studentów i naukowców.
Podobnie głównym zadaniem
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie polskich W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił dynamiczny wzrost liczby zagranicznych gości przyjeżdżających
uczelni w zakresie międzynaro- na Uniwersytet Jagielloński: z 2970 do 4895
dowej wymiany akademickiej, a także mów adresowanych do studentów i kadry ników kursów przygotowawczych języka
szeroko pojętej współpracy bilateralnej akademickiej z Polski i zagranicy. Jako am- polskiego, a także dla lektorów wyjeżdżająi wielostronnej, mającej na celu wzmocnie- basador polskości NAWA promuje również cych za granicę, aby uczyć języka polskiego
nie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa naukę języka polskiego w świecie. Jednym jako obcego.
Pierwsze programy ogłoszone przez
wyższego. NAWA opracowała długoter- z celów Agencji jest przyznawanie środków
minową politykę wspierania mobilności finansowych dla polskich i zagranicznych NAWA w 2018 roku cieszyły się dużą
akademickiej poprzez wdrażanie progra- studentów oraz doktorantów, w tym uczest- popularnością wśród polskich uczelni.
Wartość tegorocznych zobowiązań na
Program
Alokacja
Złożone
Wnioskowany
Dofinansowane
programy finansowane przez NAWA
wnioski
budżet
projekty
wyniosła ponad 60 milionów złotych.
Nowoczesna Promocja
Uczelnie polskie wnioskowały łącz3 750 000 zł
145
14 566 450,11 zł
39
Zagraniczna
nie o ponad 260 milionów złotych.
PROM – Międzynarodowa
W ankietach oceniających ofertę
wymiana stypendialna
30 000 000 zł
32
20 334 608,83 zł
30
programową
NAWA polskie uczelnie
doktorantów i kadry
wskazały
na
wiele mocnych stron
akademickiej
programów,
takich
jak możliwość
Akademickie Partnerstwa
50 000 000 zł
50
70 821 152,77 zł
30
Międzynarodowe
rozwoju nowych działań, na które
uczelnie nie miały dotychczas środWelcome to Poland
15 000 000 zł
80
30 278 353,28 zł
44
ków, dużą kreatywność i elastyczność
STER – Stypendia doktorsnabór
6 250 000 zł
nabór w toku
nabór w toku
przy opracowywaniu merytoryczkie dla cudzoziemców
w toku
nych założeń projektów, możliwą
nabór
International Alumni
2 000 000 zł
nabór w toku
nabór w toku
dzięki szerokiemu katalogowi kwaliw toku
fikowanych działań i kosztów, a także
RAZEM:
107 000 000 zł
307
136 000 564,99 zł
143
kompleksowość działań.
Tabela 1. Budżet programów NAWA 2018 i alokacja środków
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SUKCESY W RAMACH PROGRAMU
„POLSKIE POWROTY”
Celem programu „Polskie powroty”
jest umożliwienie polskim naukowcom
powrotu do kraju i podjęcie przez nich
zatrudnienia na polskich uczelniach lub
w jednostkach naukowych. Zgodnie z regulaminem programu zadaniem powracającego naukowca jest stworzenie własnej
grupy projektowej i aplikowanie o granty

J. Zamora; Unsplash

Uniwersytet Jagielloński wnioskował
o finansowanie w ramach pięciu projektów: „Nowoczesna Promocja Zagraniczna”, „PROM – Międzynarodowa wymiana
stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, „Akademickie Partnerstwa
Międzynarodowe”, „Welcome to Poland”,
„Polskie Powroty”. We wszystkich programach wnioski zostały przyjęte, dzięki
czemu większość zaplanowanych inicjatyw mogła zostać sfinansowana.

do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenie
i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub
prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych. W ramach projektów finansowanych w programie wnioskodawcy planują
aktywności naukowe do zrealizowania
w czasie trwania projektu.
Powracający naukowiec będzie mógł
także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji
kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich. NAWA zapewnia finansowanie
projektów realizowanych przez okres od
36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej
2 175 000 złotych. W pierwszym naborze
wyłoniono 22 spośród 108 złożonych
wniosków. Na Uniwersytecie Jagiellońskim finansowanie otrzymało sześcioro naukowców (czym Uczelnia zajęła pierwszą
pozycję w liczbie przyznanych grantów):
na Wydziale Matematyki i Informatyki
UJ – prof. Jerzy Weyman z University of Connecticut (grant w wysokości
2 milionów złotych), na Wydziale Biologii
UJ – dr Piotr Łukasik ze Szwedzkiego
Muzeum Historii Naturalnej (1,7 miliona
złotych), na Wydziale Fizyki, Astronomii
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i Informatyki Stosowanej – dr Marcin
Zagórski z Instytutu Nauki i Technologii
w Klosternburgu (1,6 miliona złotych),
w Małopolskim Centrum Biotechnologii –
dr Anna Czarna z Cardiocentro Ticino
w Lugano (2 miliony złotych), dr Tomasz
Kościółek z University of California
(1,6 miliona złotych) oraz dr Rafał
Mostowy z Imperial College London
(2,1 miliona złotych).
Naukowiec musi być zatrudniony
przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających termin złożenia wniosku
w zagranicznych uczelniach publicznych
lub niepublicznych bądź instytutach badawczych i naukowych albo w działach
badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami
Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie
był finansowany z polskich środków budżetowych). Na pierwszą edycję programu
przeznaczono około 40 miliomów złotych.
Już na styczeń NAWA planuje ogłoszenie
kolejnej edycji „Polskich powrotów”
(https://forumakademickie.pl/news/22-naukowcow-wraca-do-polski/).
„NOWOCZESNA PROMOCJA
ZAGRANICZNA”
„Nowoczesna Promocja Zagraniczna” to program skierowany do instytucji
zainteresowanych promowaniem swojej
działalności za granicą w celu zachęcenia
studentów i maturzystów do podjęcia
studiów w Polsce.
W ramach tego programu Dział Obsługi Studentów Zagranicznych w Centrum
Wsparcia Dydaktyki UJ złożył wniosek
„EksplorUJ – z tradycją w nowoczesność”.
Projekt nakierowany jest na promocję
polskiej historii i wiedzy o Uniwersytecie
Jagiellońskim. We współpracy z Instytutem Historii przeprowadzonych zostanie
11 warsztatów w 11 placówkach zagranicznych z krajów sąsiednich: w Niemczech, na Ukrainie i Łotwie. Celem warsztatów jest zachęcenie grupy do zapoznania
się z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a w dalszej perspektywie
zapewnienie wsparcia dla przyszłych kandydatów na studia. Z uwagi na charakterystykę grupy docelowej spotkaniom towarzyszyć będą wizualizacje (w tym spacery
wirtualne) oraz wykorzystanie technologii
VR (Virtual Reality). Dzięki projektowi
możliwe będzie wzmocnienie współpracy
z placówkami przyjmującymi oraz ugruntowanie wizerunku Uniwersytetu jako

uczelni o potencjale międzynarodowym.
Projekt „EksplorUJ” będzie realizowany
w okresie od listopada 2018 roku do końca
września 2019 roku.
PODWÓJNY SUKCES UJ W PROGRAMIE
„WELCOME TO POLAND”
Dużym sukcesem dla UJ zakończyło
się również złożenie dwóch wniosków
w ramach programu „Welcome to Poland”,
którego celem jest poprawa kompetencji
kadry akademickiej i potencjału instytucji
w przyjmowaniu osób z zagranicy. Wnioski zostały złożone przez Dział Współpracy Międzynarodowej UJ oraz Dział
Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.
Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ we współpracy z innymi jednostkami Centrum Wsparcia Dydaktyki
zaproponował projekt „Nice to see JU!
Zwiększenie kwalifikacji pracowników
administracji uniwersyteckiej w zakresie obsługi studentów zagranicznych”.
Grupą docelową projektu są pracownicy
administracji uniwersyteckiej na szczeblu
centralnym oraz wydziałowym, do których
obowiązków należy obsługa kandydatów
na studia oraz studentów zagranicznych.
Planowane działania obejmują przeprowadzenie wielu szkoleń podzielonych
na bloki tematyczne – pracownicy będą
mieć okazję zwiększenia zarówno swoich
kompetencji językowych, kompetencji
miękkich, jak i twardych. Proponowany
projekt ma na celu nie tylko poprawę
kompetencji kadry administracyjnej
związanej z obsługą cudzoziemców, ale
też, w dalszej perspektywie, przyczyni
się do ugruntowania postaw otwartości
i tolerancji w środowisku akademickim
Uniwersytetu. Projekt „Nice to see JU!”
otrzymał pełne dofinansowanie i będzie
realizowany w okresie od stycznia 2019
do końca grudnia 2020 roku.
Z inicjatywy Działu Współpracy Międzynarodowej UJ finansowanie uzyskał
projekt „Welcome JU – wsparcie potencjału Uczelni i pracowników administracji
w obszarze obsługi zagranicznej kadry
akademickiej”. Głównym celem projektu
jest wsparcie zdolności instytucjonalnej
UJ poprzez zwiększenie kompetencji
kadry akademickiej i potencjału Uniwersytetu w przyjmowaniu osób z zagranicy,
przygotowanie organizacyjne miejsca
przeznaczonego dla kadry zagranicznej
oraz rozwijanie działań związanych
z umiędzynarodowieniem. Dzięki realiza-

cji projektu możliwe będzie kształtowanie
postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym
Uczelni.
Realizacja założonych zadań polegać będzie na wsparciu pracowników
administracji centralnej, wydziałowej
i międzywydziałowej odpowiedzialnych
za obsługę zagranicznej kadry akademickiej, poprzez wzmocnienie (nabycie lub
udoskonalenie) kompetencji językowych,
komunikacyjnych, społecznych oraz specjalistycznych. W projekcie zaplanowano
również przygotowanie materiałów i stron
internetowych, tłumaczeń dokumentów,
procedur, zarządzeń oraz aktów wewnątrzuczelnianych związanych z procesem
podejmowania pracy w jednostce przez
zagranicznych naukowców, opracowanie
przewodników dla gości zagranicznych
przyjeżdżających na UJ (welcomeguide),
materiałów informacyjnych dla kadry
zagranicznej stanowiących zestaw praktycznych wskazówek dotyczących funkcjonowania w środowisku uczelnianym
oraz społeczności lokalnej.
Projekt jest w dużej mierze odpowiedzią
na działania podejmowane na Uczelni. UJ
aktywnie uczestniczy w dialogu prowadzonym w obszarze internacjonalizacji
i konsekwentnie realizuje zadanie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, nie
tylko poprzez poszerzanie oferty studiów
w językach obcych, aby wspierać mobilność studentów i doktorantów, ale również
poprzez zatrudnianie kadry naukowej
z zagranicy. Mając na względzie czynniki
hamujące zainteresowanie uczeniem się
i pracą w Polsce przygotowanie niniejszego
projektu wpisuje się bezpośrednio w strategię umiędzynarodowienia szkolnictwa
wyższego oraz wpływa na zwiększenie
potencjału naukowego jednostki poprzez
zachęcenie do przyjazdu do Polski i na UJ
naukowców z zagranicy, którzy decydując
się na przyjazd, będą mieli pewność, że
trafiają do jednostki w pełni przygotowanej
do ich profesjonalnej obsługi.
W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił dynamiczny wzrost liczby zagranicznych
gości przyjeżdżających na Uniwersytet
Jagielloński: z 2970 do 4895 (na podstawie
sprawozdania rocznego rektora UJ za rok
2016). Taka dynamika i aktywność wymaga dużej zdolności instytucjonalnej w zakresie obsługi gości zagranicznych. Chcąc
sprostać międzynarodowym standardom
serwisów wspierających zagraniczną
kadrę, stworzono biuro ds. obsługi gości
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międzynarodowych (International Visitors’
Office IVO), część struktury Działu Współpracy Międzynarodowej, będące miejscem
wsparcia zagranicznych naukowców oraz
wszystkich jednostek UJ przyjmujących
naukowców z zagranicznych instytucji
partnerskich. Roczna aktywność tego biura
pozwoliła zidentyfikować oczekiwania
i trudności w obszarze obsługi zagranicznej kadry akademickiej, w tym brak
dostosowania jednostek UJ do współpracy
z obcokrajowcami wynikający często z bariery językowej, zrozumienia odmienności
kulturowej, znajomości procesów legalizacyjnych, niejasności procedur związanych
z procesem zatrudnienia obcokrajowców
oraz serwisów niedostosowanych do obsługi obcokrajowców. Przed przystąpieniem
do przygotowania niniejszego projektu
wśród pracowników administracji UJ
przeprowadzona została ankieta mająca na
celu zdiagnozowanie trudności związanych
z obsługą gości zagranicznych.
„WIĘKSZA MOBILNOŚĆ DOKTORANTÓW
I KADRY UJ”
Celem programu jest umożliwienie
wymiany stypendialnej doktorantów oraz

nauczycieli akademickich poprzez wzięcie
udziału w krótkich formach kształcenia
prowadzących do poprawy kompetencji
oraz kwalifikacji.
W ramach konkursu Uniwersytet
Jagielloński otrzymał dofinansowanie
w wysokości 750 tysięcy złotych, które
przeznaczone zostaną na sfinansowanie
kosztów związanych z uczestnictwem
doktorantów oraz nauczycieli akademickich UJ w szkołach letnich i zimowych,
stażach naukowych, konferencjach, szkoleniach, kursach lub warsztatach, a także
sfinansowanie przyjazdów doktorantów
i kadry akademickiej z jednostek zagranicznych, w tym osób pochodzących spoza
UE. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów
kształcenia i zwiększy mobilność doktorantów i pracowników, a także rozszerzy
dostępną już ofertę możliwości rozwoju
dla młodych pracowników.
Realizacja projektu obejmuje cały rok
akademicki 2018/2019, do 30 września
2019, i prowadzona będzie na szczeblu
centralnym przez Dział Współpracy
Międzynarodowej. W ramach projektu
opracowane zostały zasady kwalifikacji
uczestników do wyjazdu, zgodnie z któ-

Oferta NAWA w 2019 roku
styczeń–luty 2019
• PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna
doktorantów i kadry akademickiej
• tworzenie i realizacja wspólnych studiów II stopnia
• „Polskie powroty” 2
• przyjazdy średnioterminowe (3–12 miesięcy)
doktorantów i naukowców – indywidualne
wnioskowanie, zaproszenie z polskiej instytucji
• Program im. Walczaka – program dla przedstawicieli
(doktorantów i naukowców) nauk medycznych i osób
prowadzących badania w zakresie kardiologii, onkologii,
alergologii i chorób zakaźnych, zlecenie ministra zdrowia,
wyjazdy 3–6 miesięcy, 100 osób w ciągu trzech lat

rymi możliwość uczestnictwa w projekcie będą mieli wszyscy doktoranci oraz
nauczyciele, w tym również doktoranci
i pracownicy Collegium Medicum.
Wyjazdy pracowników i doktorantów
UJ, jak i przyjazdy na UJ gości zagranicznych w ramach projektu będą miały
bezpośredni wpływ nie tylko na możliwość
rozwoju indywidualnego uczestnika, poprawę kompetencji naukowych czy nawiązanie
kontaktów zawodowych, ale będą również
owocowały wspólnym występowaniem
o granty, przygotowaniem publikacji
naukowych, zwiększeniem efektywności
pracy zespołowej w środowisku międzykulturowym oraz budowaniem postawy
tolerancji. Projekt kładzie nacisk na rozwój
kompetencji merytorycznych i międzykulturowych uczestników, wymianę zasobów
naukowych, a także pośrednio na zwiększenie prestiżu międzynarodowego uczelni.
SUKCES WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO UJ
W PROGRAMIE „AKADEMICKIE
PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE”
Zgodnie z regulaminem, celem programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” jest wypracowanie trwałych

marzec 2019
• „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”
• „Nowoczesna Promocja Zagraniczna”
kwiecień 2019
• „Welcome to Poland”
• Program im. Bekkera				
• długookresowe wyjazdy naukowców:
12–24 miesiące w jednostce zagranicznej,
następnie połowa tego okresu w polskiej jednostce
(element readaptacyjny)
• wymiana bilateralna: Indie, Chiny, Francja, Austria,
ewentualnie Białoruś

KATAMARAN
Wśród przygotowywanych nowych, ciekawych programów znajduje się także program KATAMARAN, który zostanie ogłoszony w 2019 roku. Jego celem jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu.
Program składa się z dwóch ścieżek: ścieżki A – poświęconej tworzeniu programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia, oraz ścieżki B – poświęconej wsparciu mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych studiów
wspólnych II stopnia. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski, z zastrzeżeniem, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednej ścieżki (nie można łączyć obu ścieżek w jednym wniosku). Nie dopuszcza się także, aby wnioskodawca złożył wniosek na opracowanie programu wspólnych studiów II stopnia (ścieżka A) i jednocześnie wniosek na wsparcie
mobilności (ścieżka B) w ramach studiów, których dotyczy program, będący przedmiotem projektu w ramach ścieżki A.
Liczymy na dalsze
sukcesy
we wnioskowaniu o granty NAWA.
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***
Pracownicy i studenci Uniwersytetu
Jagiellońskiego zainteresowani są również
indywidualnym wnioskowaniem do międzynarodowych programów oferowanych
przez NAWA. Mają możliwość aplikacji
do kilku programów.

Pixabay

rozwiązań w zakresie współpracy naukowej,
wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej
w ramach międzynarodowych partnerstw
akademickich. Rezultaty projektu winny
stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej
współpracy podmiotów tworzących partnerstwo. Zadania realizowane w ramach programu muszą wpisywać się w długofalową
politykę rozwoju jednostki wnioskującej
i partnerów.
Wydział Filozoficzny UJ złożył z sukcesem pierwszy na Uniwersytecie tego
typu projekt zatytułowany „Law-Language-Philosophy Research Network (LLPRN)”.
Projekt zakłada stworzenie sieci współpracy
badaczy zajmujących się filozofią prawa,
filozofią języka oraz metafizyką analityczną. Partnerami Wydziału Filozoficznego
będą jednostki badawcze z Francji, Włoch,
Wielkiej Brytanii i Chorwacji. Projekt kierowany jest w szczególności do dwóch grup
docelowych: pracowników naukowych oraz
doktorantów, zwłaszcza prawników i filozofów, którzy prowadzą badania naukowe
i gotowi są podjąć współpracę w ramach
projektów interdyscyplinarnych. LLPRN
odpowiada na problem rzadkiej współpracy
pomiędzy filozofami prawa a filozofami
języka pomimo zajmowania się podobną
tematyką. Korzyści z realizacji projektu będą
obejmowały w szczególności zacieśnienie
współpracy naukowej pomiędzy wszystkimi partnerami, poznanie specyfiki pracy
badawczej każdego z partnerów (wymiana
doświadczeń), zintegrowanie środowiska
międzynarodowego filozofów i prawników,
zinstytucjonalizowanie istniejących już
nieformalnych więzi pomiędzy pracownikami poszczególnych uczestników sieci
poprzez stworzenie platformy komunikacji
zapewniającej jednocześnie wsparcie finansowe dla prób podejmowania wspólnych
przedsięwzięć badawczych. Celem projektu
w dłuższej perspektywie jest zawiązanie się
interdyscyplinarnych międzynarodowych
zespołów badawczych ubiegających się
wspólnie o granty.

Celem Programu im. Iwanowskiej jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów, umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych i akademickich oraz
nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej

i nauczycieli akademickich, umożliwienie
im prowadzenia badań naukowych lub
zajęć dydaktycznych w renomowanych
zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Wnioskodawcą może być indywidualny
naukowiec UJ.
NAWA finansuje stypendium naukowca na cały okres pobytu, dodatek mobilnościowy (bilety, ubezpieczenia, wizy)
oraz pobyt członków rodziny naukowca
(dodatkowe finansowanie). Wyjazdy obejmują okres od 3 do 12 miesięcy. Stypendium w roku 2018 otrzyma 160–170 osób.
Finansowanie łącznie na pierwszą edycję
wyniesie blisko 20 milionów złotych.
PROGRAM IM. IWANOWSKIEJ
Celem programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów,
umożliwienie im zdobycia doświadczenia
naukowego w zagranicznych ośrodkach
badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy
naukowej oraz realizacji części studiów
doktoranckich w jednostkach zagranicznych. Wnioskodawcą w programie może
być indywidualny doktorant. Finansowanie obejmuje stypendium doktoranta na
cały okres pobytu, dodatek mobilnościowy
(bilety, ubezpieczenia, wizy) oraz pobyt
członków rodziny naukowca (dodatkowe
finansowanie). Wyjazdy obejmują okres
od 6 do 12 miesięcy. Nabór wniosków
trwa do 18 grudnia 2018. Finansowanie
łącznie na pierwszą edycję wyniesie
15 milionów złotych.

PROGRAM IM. BEKKERA

WYJAZDY
W RAMACH WYMIANY BILATERALNEJ

Celem programu jest zwiększenie
mobilności międzynarodowej naukowców

Celem programu jest wsparcie mobilności naukowców na rzecz realizacji projektów

badawczych, uzgodnionych i prowadzonych
wspólnie z partnerami z krajów partnerskich.
Finansowanie obejmuje wyłącznie koszty
wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca,
natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.
Kraje, z którymi przewidziana jest współpraca, to Francja, Austria, Niemcy, Czechy,
Słowacja, Portugalia i Włochy. Finansowanie na pierwszą edycję wyniesie łącznie
1,5 miliona złotych, pojedynczy projekt to
20 tysięcy złotych.
WYMIANA OSOBOWA
W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ
Celem programu jest zwiększenie
internacjonalizacji polskiego szkolnictwa
wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę
osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wnioskodawcą może być indywidualny student,
doktorant lub naukowiec. Wymagana
jest rekomendacja jednostki, a następnie
akceptacja właściwej placówki dyplomatycznej. NAWA finansuje wyłącznie koszty
stypendium, które dla studentów i doktorantów wynoszą około 1500 złotych,
a dla naukowców 3000 złotych.

Dorota Maciejowska

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ

Paulina Kowalska

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ

Więcej szczegółowych informacji o programach jest dostępnych na stronie NAWA:
https://nawa.gov.pl/programy-nawa
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z Uniwersytetem w Nowym Sadzie,
podpisanego w 2017 roku, Uniwersytet
Jagielloński zaprosił doktorantów z tej
uczelni do odbycia dwutygodniowych
staży badawczych w nowoczesnych
laboratoriach na Wydziale Chemii, Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz w Małopolskim Centrum
Biotechnologii. Uniwersytet w Nowym
Sadzie wybrał 10 doktorantów, którzy
w październiku 2018 prowadzili swoje
badania pod kierunkiem pracowników
UJ w Pracowni Chemii Sądowej,
Zespole Nanotechnologii Polimerów
i Biomateriałów, Zakładzie Biochemii
Analitycznej Biochemii Porównawczej
i Bioanalityki, Zakładzie Fizjologii
i Biochemii Roślin, Zakładzie Biotechnologii Roślin, Zespole Katalizy
Heterogenicznej i Fizykochemii Ciała
Stałego II, jak również w MCB: Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin,
Laboratorium Bionauki i Biochemii
oraz Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych.
Po odbyciu staży badawczych doktoranci z Uniwersytetu w Nowym Sadzie
przesłali swoje sprawozdania, wskazując
korzyści prowadzenia pracy badawczej na
uczelni partnerskiej. Poniżej fragmenty ich
wypowiedzi.
Zapoznałam się z różnorodnymi metodami badawczymi, zdobyłam cenne doświadczenie i udoskonaliłam
umiejętności. Nawiązałam
liczne kontakty, które będą
pomocne w mojej karierze naukowej – Milica Perović, staż
na Wydziale BBB.
W czasie dwutygodniowego stażu wykonywałam
standardowe prace laboratoryjne w Zakładzie Biotechnologii Roślin, zapoznałem
się z głównymi tematami badawczymi tej jednostki, rozDoktorantki z Nowego Sadu podczas pobytu
na Uniwersytecie Jagiellońskim winąłem swoją wiedzę i umieArchiwum Sandry Bulut

spólne projekty i programy badawcze, wymiana kadry akademickiej,
doktorantów i studentów, studia prowadzące do uzyskania podwójnych dyplomów
czy też uczestnictwo w międzynarodowych sieciach uniwersyteckich działających na rzecz integracji i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego – to tematy
poruszane podczas rozmowy rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka z przedstawicielami trzech uniwersytetów bałkańskich:
Uniwersytetu w Ljubljanie, Uniwersytetu
w Sarajewie oraz Uniwersytetu w Nowym
Sadzie, którzy z inicjatywy rektora UJ
w dniach 4–7 lipca 2018 gościli na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tematy te wpisują
się w ideę Trójmorza – międzynarodowej
inicjatywy państw leżących nad Morzem
Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim promującej jedność, rozwój i wzmocnienie
Europy Środkowej i Wschodniej, oraz
w nową inicjatywę Uniwersytety Europejskie w perspektywie 2025–2030. Koncepcja
ta zakłada budowanie mocnych relacji
europejskich instytucji szkolnictwa wyższego, silniejszego powiązania dydaktyki
i badań, mobilność naukowców i studentów, jak również wykorzystanie osiągnięć
programu „Horyzont” 2020. Włączając się
w realizację powyższych inicjatyw oraz
w ramach porozumienia o współpracy
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Archiwum Danijeli Arsenov

STAŻE BADAWCZE DOKTORANTÓW Z NOWEGO SADU
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Doktorantka z Nowego Sadu – Danijela Arsenov,
która odbyła staż na Wydziale Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii UJ

jętności. Mój staż na UJ jest wspaniałą
okazją do dzielenia się doświadczeniami naukowymi z innymi doktorantami –
Miloš Ilić, staż na Wydziale BBB.
W trakcie stażu spotkałam wspaniałych
ludzi, którzy z radością dzielili się swoją
wiedzą, odpowiadali na moje pytania oraz
pokazali mi różne metody i sprzęt, które
pomogą mi w dokończeniu doktoratu.
Mam nadzieję, że w przyszłości spotkamy
się ponownie przy wspólnym projekcie badawczym – Sandra Bulat, staż na Wydziale
Chemii.
Doświadczenie dwutygodniowej pracy
badawczej na UJ będzie procentować
w przyszłości, w moich badaniach naukowych. Zdobyta wiedza jest niezmiernie
cenna. Poza tym mogłam również opowiedzieć kolegom z zespołu badawczego
o potencjale badawczym Uniwersytetu
w Nowym Sadzie, o naszym programach
studiów. Dyskutowaliśmy o możliwościach
mobilności studenckiej na obydwu uczelniach – Milana Pribić, staż w MCB.

MK

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ RADIOLOGII
tudenci koła naukowego działającego przy
Katedrze Radiologii UJ CM 8 listopada
2018 uczcili Międzynarodowy Dzień Radiologii, organizując okolicznościową ekspozycję
w budynku Collegium Medicum. Katedra
Radiologii UJ CM uruchomiła z kolei serwis
internetowy www.infoRADIOLOGIA.pl, który przekazuje ważne informacje dla pacjentów
wykonujących badania radiologiczne.

Jakub Polak

S
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Dorota Wójcicka

IMPRESSIONES

WOKÓŁZIEMSKI REJS
TRAVENALIA 2018

edycja Festiwalu Podróżniczego
„Travenalia” w dniach 27–28 października 2018 zgromadziła w Auditorium Maximum UJ prawdziwe tłumy
miłośników podróży. Imprezie, organizowanej we współpracy z miastem Kraków,
patronowali rektor UJ prof. Wojciech
Nowak i marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.
Już tradycją stało się, że oba festiwalowe dni rozpoczynają się projekcją filmów.
W tym roku były to filmy poświęcone „ekologicznej” wędrówce Marka Kamińskiego
wokół Tatr oraz niesamowitemu przejściu
granią Pirenejów od Atlantyku do Morza
Śródziemnego Bogusława Hynka. Wrażenie na uczestnikach Travenaliów wywarły
także filmy o salezjańskich wolontariatach
w świecie oraz o tym, jak eksplorować
Antarktykę. Interesujące były również dwie
prezentacje z zakresu medycyny podróży
Damiana Okrucińskiego i Ewy Piekarskiej
oraz niecodzienny pokaz ratownika medycznego na temat zagrożeń terrorystycznych. Pozostałe 21 prezentacji przeniosło
zgromadzonych w Auditorium Maximum
miłośników podróży w najdalsze zakątki
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świata. Prezentacje były ciekawe i świetnie
przygotowane. Największe wrażenie zrobiły pokazy, które zaplanowane zostały na
zakończenie pierwszego i drugiego dnia
festiwalu. Wówczas Romuald Koperski
pokazał film z przepłynięcia łodzią wiosłową Atlantyku, a potem zabrał widzów
w niezwykłą podróż po zimowych ostępach
Syberii. Prezentacja Szymona Kuczyńskiego była relacją z wokółziemskiego

rejsu non-stop pod żaglami, w dodatku
najmniejszym jachtem, na jakim takiego
wyczynu dokonano.
Nieoczekiwanym gościem Travenaliów 2018 był słynny podróżnik-kajakarz
Piotr Chmieliński – dwukrotnie wpisany
do Księgi Guinessa: za przepłynięcie
kanionu Colca oraz pierwsze przepłynięcie Amazonki od źródeł do ujścia.
Podczas festiwalu nie zabrakło także cie-

A.K. Kobus / Travelphoto.pl

9.

Piotr Andryszczak
A.K. Kobus / Travelphoto.pl
Łukasz Filipowski

Krzyczman, Jacek Kucia, Kinga Leja,
Agata Lewandowska, Alicja Lis, Jakub
Łodziński, Patrycja Mola, Katarzyna Płonka, Aleksander Sielecki, Maciej Siwka,
Szymon Skurzok, Grzegorz Spytkowski,
Karolina Szczechowska, Piotr Szubert,
Oliwia Ślepowrońska, Dorota Waluś.
Wiktor Stręk

kawych stoisk, między innymi księgarni
Art.Travel, autorskiego stoiska prezenterów, autorów książek, sklepu Decathlon.
W Espresso Bike Cafe serwowano pyszną
kawę i japońskie kanapki onigiri. Uwagę
uczestników przedsięwzięcia przyciągała
również wystawa fotograficzna Fundacji
im. Anny Pacek.
Wśród festiwalowych atrakcji nie zabrakło ciekawych konkursów, w których
można było zdobyć wiele cennych nagród,
w tym, między innymi, sprzęt turystyczny
firmy Decathlon oraz sprzęt fotograficzny
z firmy FujiFilm.
Nad sprawną organizacją całego
przedsięwzięcia czuwali studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego skupieni wokół jednego z najpopularniejszych
serwisów podróżniczych www.travelbit.
pl oraz Koła Geografów UJ, działającego
przy Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ: Grzegorz Smułek,
Wiktor Stręk, Andrzej Urbanik, oraz grupa
wolontariuszy: Jarosław Banaś, Sylwia
Bartkowiak, Maria Bartczak, Jakub Biesaga, Piotr Bobak, Dawid Bochnak, Maciej Bryndza, Grzegorz Bubak, Gabriela
Dąbek, Klaudia Jagi, Liliana Janik, Magdalena Jasionek, Beata Jastrzębska, Jacek
Kucia, Kinga Kowalik, Adrian Kowalski,
Sonia Krystoń, Ruben Krystoń, Damian

Organizatorzy Travenaliów już dziś zapraszają wszystkich miłośników podróży
na jubileuszową – 10. edycję przedsięwzięcia, która odbędzie się jesienią 2019
roku.

Andrzej Urbanik

Katedra Radiologii UJ CM

Festiwal Podróżniczy „Travenalia”;
aula Auditorium Maximum,
27 października 2018
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Rtm. Ksawery Pusłowski (drugi z lewej),
oficerowie Szwadronu Przybocznego Prezydenta
Rzeczypospolitej na terenie koszar
przy ulicy 29 Listopada w Warszawie;
marzec 1923

O KSAWERYM PUSŁOWSKIM
W STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
ydaje się, że nie sposób mówić
o współczesnej historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede wszystkim historii Muzeum UJ w Collegium
Maius bez Ksawerego Pusłowskiego
(1875–1968). Warto przypomnieć tę
postać szczególnie w roku, w którym
Polska świętuje stulecie odzyskania
niepodległości. Nie bez powodu Maria
Rostworowska, przygotowując o nim
książkę, określiła jego życie „czasem
niestraconym” – bez wątpienia człowiek
ten nie zmarnotrawił swojego życia.
Ksawery Pusłowski. Krakowski –
polski – światowy to tytuł wystawy,
którą w dniach od 15 grudnia 2018 do
31 stycznia 2019, będzie można oglądać
w Instytucie Muzykologii UJ przy ul.
Westerplatte 10 w Krakowie.
To dopiero piąta wystawa organizowana w Pałacu Pusłowskich w ciągu
ostatnich 100 lat. Trzy pierwsze przygotował sam Ksawery Pusłowski, odbyły się
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Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W

Ksawery Pusłowski (pierwszy z prawej) gości w swojej rezydencji ministra spraw zagranicznych Jugosławii
Vojislava Marinkovicia (czwarty z lewej) z małżonką (piąta z lewej) w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Polski Augusta Zaleskiego (drugi z prawej) i jego małżonki (trzecia z lewej); grudzień 1931

Grzegorz Zygier

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Ksawery Pusłowski podejmuje w pałacu Pusłowskich delegację ministra spraw zagranicznych Włoch
Dino Grandiego (w jasnym garniturze); czerwiec 1930

z polskimi pisarzami i poetami, z którymi
wydał wspólnie tomik poezji Śpiewnik

Ze zbiorów Muzeum UJ

one jeszcze przed drugą wojną światową,
czwarta miała miejsce w 1998 roku.
Wkład Pusłowskiego w działalność na
rzecz odrodzenia Polski po latach zaborów
był niebagatelny, a jednak zazwyczaj, gdy
wspominamy w środowisku akademickim
Pusłowskiego, czynimy tak z powodu
jego niezwykłej hojności wobec naszej
Uczelni. Rzeczywiście w 1953 roku ofiarował on Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
nieruchomość przy ul. Westerplatte 10
oraz kolekcję 100 dzieł sztuki wybranych
z rodzinnego zbioru Pusłowskich. Kolekcja była niebagatelna i stanowiła olbrzymi
wkład w nowo utworzone Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki niemu
Alma Mater wzbogaciła się o obrazy
Matejki, Malczewskiego, Mehoffera, Boznańskiej, a także Massysa, Cranacha, Delacroix i wielu innych. Do budynku Collegium Maius trafiły z czasem także kolekcje
rzeźb, mebli, ceramiki, tkanin czy zabytkowych zegarów. To wszystko można dziś
podziwiać w budynku Muzeum UJ przy
ul. Jagiellońskiej.
Ksawery Pusłowski to także działacz
polityczny i patriotyczny – a jego postawa
umiłowania wobec Polski kształtowała się
w bardzo trudnych warunkach. Pusłowski
związany był z Krakowem od dziecka,
a w latach 1894–1897 studiował prawo
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak
pierwsza wojna światowa zastała Pusłowskich nie w Krakowie, a w ich majątku
rodzinnym w miejscowości Czarkowy
(Świętokrzyskie). W tych okolicach prowadzone były walki pomiędzy oddziałami rosyjskimi a wojskami legionistów
dowodzonymi przez Józefa Piłsudskiego.
Pusłowscy nie pozostali bierni i udzielili
schronienia polskim legionistom, za co
w odwecie Rosjanie spalili cały dwór, a,
między innymi, Ksawerego Pusłowskiego
aresztowano. Ostatecznie na mocy wyroku
Pusłowski został internowany w Moskwie.
Czasu jednak nie marnował, zaangażował
się w działalność organizacji polonijnych –
był prezesem Komisji Artystycznej Teatru
Polskiego w Moskwie. Współpracował

Ksawery Pusłowski w stroju polskim; 1914

Bogorodzki. Działał w Polskim Komitecie
Likwidacyjnym i Centralnym Komitecie

Neorenesansowy pałac Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10 w Krakowie, zbudowany w 1886 roku

Obywatelskim. W okresie internowania
w Moskwie nawiązał nowe przyjaźnie
i odnowił stare: ze Stefanem Osowieckim
(słynnym jasnowidzem), Mieczysławem
Limanowskim (geologiem i reżyserem
teatralnym), a także wybitnym slawistą
Wacławem Lednickim.
Za swoją aktywność patriotyczną,
po rewolucji październikowej nazywaną
przez bolszewików szpiegostwem, został
osadzony w 1918 roku w więzieniu Butyrka. Wyrok był surowy: za działalność
na rzecz obcych państw skazano go na
karę śmierci. Przed egzekucją ocaliła go
interwencja rodziny Hutten-Czapskich.
Podobno, by uwolnić go z więzienia,
dzwonił w jego sprawie do Dzierżyńskiego
sam hrabia Cziczerin.
Te doświadczenia życiowe jeszcze
bardziej, jak się wydaje, wzmocniły w nim
postawę patriotyczną. Zaraz po powrocie
do niepodległej Polski wstąpił do 8. pułku
ułanów. W randze porucznika oddelegowywano go na stanowisko adiutanta przy
generale Emilu Gołogórskim. W 1919
roku w związku z rozpoczynającymi się
obradami pokojowymi w Paryżu, które
ostatecznie miały dać odpowiedź co do
kształtu politycznego przyszłej Europy
i świata, Pusłowski został odkomenderowany do służby przy premierze Ignacym
Paderewskim. Towarzyszył premierowi
przez cały okres obrad, a gdy już upadł
rząd Paderewskiego, pozostał do jego
dyspozycji jako oficer łącznikowy. Tymczasem gdy prezydentem został Wojciechowski, Pusłowskiemu powierzono
funkcję zastępcy adiutanta prezydenta
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RP oraz szefa kancelarii wojskowej.
W tym okresie Pusłowski współpracował
z najważniejszymi osobami w państwie,
wziął też udział w licznych rozmowach na
szczeblu oficjalnym i międzynarodowym.
Pusłowski był odpowiedzialny za organizację pobytu Ferdynanda Focha w Polsce.
Udało mu się nawiązać liczne istotne znajomości, które sprawiły, że pomimo iż nie
pełnił służby w strukturach państwowych,
wciąż uznawany był za ważnego emisariusza sprawy polskiej.
Jego kariera w dyplomacji RP skończyła się dość radykalnie w 1923 roku.
Będąc wciąż jedną z ważniejszych
postaci we władzach państwa, pozwolił
sobie na słowa krytyki wobec naczelnika

Jan Massys, Wenus i Amor, lata 60. XVI w.

Pétaina, króla rumuńskiego Karola II,
maharadżów Kapurtala i Dharanpuru
i wielu innych osób.
W czasie, kiedy odradzała się wolna Polska, Pusłowski zaangażował się
także w działalność społeczną i kulturalną. To dzięki, między innymi, jego
wysiłkom udało się zbudować gmach
nowoczesnego Muzeum Narodowego
w Krakowie. Działał w Towarzystwie
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
oraz w klubie sportowym Sokół.
Nie sposób wymienić wszystkich
pól jego aktywności, choć o tej patriotycznej warto w sposób szczególny
pamiętać zwłaszcza w tym roku, kiedy
Polska świętuje 100-lecie odzyskania
niepodległości.
Więcej szczegółów dotyczących
wystawy można znaleźć na www.maius.
uj.edu.pl

Jakub Osiecki
Muzeum UJ

Fot. Grzegorz Zygier

Sala Zielona w Muzeum UJ w Collegium Maius, gdzie prezentowane są eksponaty z kolekcji Pusłowskich

Józefa Piłsudskiego. Na łamach „Głosu
Narodu” w artykule List do Legionistów
dał do zrozumienia, że legioniści oraz ich
wódz marszałek Józef Piłsudski ponoszą
odpowiedzialność za krwawe zajścia,
które miały miejsce w Krakowie 5 listopada 1923 roku. Tym samym jego kariera
w rządzie dobiegła końca.
Ksawery Pusłowski wciąż jednak działał na rzecz odbudowy pozycji Polski i Krakowa. Warto wspomnieć, że przez wiele
lat był szefem protokołu prezydentów Krakowa. To on organizował pobyty w Krakowie: Herberta Hoovera – wówczas już
nie prezydenta, a przewodniczącego American Relief Fund, marszałka Philippe’a
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GOŁĘBNIK
D

zieje sięgającego XV wieku zespołu
kamienic przy ul. Gołębiej, gdzie
dzisiaj mieści się Wydział Polonistyki,
to historyczny węzeł, w którym historie
osób powszechnie znanych, często bardzo cenionych humanistów, artystów czy
polityków, splatają się nierozerwalnie
z życiorysami ludzi, których historie nie
znalazły się i zapewne nigdy nie znajdą na
kartach podręczników. Mieszkańców lub
bywalców kamienic przy Gołębiej 14, 16,
18, i 20 różniło niemal wszystko: pochodzenie społeczne i etniczne, zawód, wykształcenie, czasem religia, przekonania
polityczne i język. Bywało, że jedynym, co
ich łączyło, było miejsce na mapie Krakowa: adres lub materialna przestrzeń życia,
pracy, czy – przykładowo – aresztowania,
bo i areszt Milicji Obywatelskiej mieścił
się w swoim czasie przy Gołębiej.
Akademia Krakowska była instytucjonalnie obecna w tym miejscu już
w wieku XVII za pośrednictwem dwu

burs: Sisiniusza (następnie
Seminarium Akademickiego) i Starnigiela. W XIX
wieku Uniwersytet już tylko pośrednio patronował
Instytutowi Technicznemu
przy ul. Gołębiej 20, który
pozostawał jednak formalnie
poza jego obrębem. Fascynujące dzieje „Gołębnika”
w XX wieku z kolei pokazują napięcia i dramaty,
jakich doświadczała wówczas polska nauka, szczególnie podczas
dwóch wojen i w okresie stalinowskim.
Budynek Gołębiej 20 był trwale związany
z Uniwersytetem już od 1919 roku, ale
pozostałe kamienice stały się formalnie
jego częścią dużo później, bo dopiero
w latach 70. ubiegłego wieku. Dopiero
przejęcie wszystkich czterech kamienic
i ich połączenie oraz związany z tym dwukrotny remont doprowadziły ostatecznie

do rozkwitu tego miejsca,
chociaż wiązało się to z wyprowadzeniem z Gołębiej
mieszkańców, podobnie jak
z innych części ulegającego
przez całe lata degradacji
centrum miasta. Jak dowodzą archiwalia, krakowianom jako właścicielom kamienic pod numerami 14, 16
i 18 już od początku wieku
XIX brakowało najczęściej
dostatecznych funduszy, by
w pełni zadbać o estetykę i stan techniczny
swoich posiadłości.
„Gołębnik” to także mikrohistoria Krakowa, odzwierciedlająca w życiu konkretnych, znanych z nazwiska osób przemiany
społeczne dokonujące się w tym mieście
przez stulecia.
Fragment wprowadzenia do książki „Gołębnik.
Historia miejsca”

ZAMACHOWIEC I DYPLOMACI NA GOŁĘBIEJ 18
W

poniedziałek 25 maja 1925 „Ilustrowany Kurier Codzienny”, jeden z najbardziej popularnych tabloidów
międzywojnia, w charakterystycznym
dla siebie tonie sensacji donosił: Wczoraj
[faktycznie 23 maja – BKK] w godzinach
przedpołudniowych zaciszny zaułek, w sąsiedztwie budynków uniwersyteckich przy
ulicy Gołębiej, gdzie mieści się konsulat
czeski, zaalarmowany został strzałami.
Nieliczni w tych uliczkach przechodnie
widzieli też uciekającego mężczyznę, który
odwracając się, strzelał do ścigających
go. Ofiarą strzałów padł woźny konsulatu
Kołodziejczyk1.
Różne źródła podają, że konsulat Czechosłowacji mieścił się przy ul. Gołębiej,
w kamienicy pod numerem 18, od 1925 do
1936 roku. Wcześniej konsul urzędować
miał w budynku szkoły zakonnej klasztoru augustianek przy ul. Skałecznej. Rząd
polski przejął go po pierwszej wojnie

światowej i w 1920 roku przekazał na
potrzeby czeskich dyplomatów2. Jednak
spis ludności miasta Krakowa wskazuje, że
konsulat istniał na Gołębiej 18 już w 1921
roku. Zameldowana tam była wówczas,
między innymi, żona ówczesnego konsula
– Teresa Marja Sedivy oraz woźny konsulatu Michał Nosek z żoną Marią i dwiema
córkami: Marią oraz Zofią3. Przed drugą
wojną światową z kolei nastąpiła przeprowadzka biura do lokalu mieszczącego
się przy dzisiejszej ul. Westerplatte (wówczas ul. Potockiego 8), gdzie w 1938 roku
znajdował się ponadto sztab Legionu Czesko-Słowackiego, który będzie walczył po
stronie Polaków we wrześniu 1939 roku.
Oczywiście, w Krakowie największym
prestiżem cieszył się zwykle – między innymi jako animator kultury – konsul Republiki Francuskiej, a w późniejszym czasie
Stanów Zjednoczonych (i – siłą rzeczy –
w czasach PRL konsul ZSRR), jednak na-

leży pamiętać, że konsul Czechosłowacji,
obok reprezentantów dyplomatycznych
Węgier oraz Austrii, ze względu na silne
związki łączące te państwa z Krakowem
w czasach monarchii habsburskiej, pełnił
tu wówczas ważną rolę administracyjną
i gospodarczą4. Czechosłowacja prowadziła zresztą w międzywojniu bardzo
aktywną politykę zagraniczną i rozwój
sieci konsularnej w Polsce, tak zawodowej,
jak i honorowej był tego najlepszym wyrazem. Poza Krakowem konsulaty zawodowe utworzono w Katowicach, Poznaniu,
Lwowie i Gdyni. Konsulat honorowy,
z myślą o niewielkiej mniejszości czeskiej,
powstał nawet w Kwasiłowie, w powiecie
łuckim w województwie wołyńskim5.
Należy wspomnieć, że artykuł na temat
konsulatu Czechosłowacji z 1925 roku
w krakowskiej rubryce policyjnej nie był
pierwszym. 11 lutego 1920 nieznani bliżej
złodzieje obrabowali jego siedzibę przy
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Klatka schodowa na drugim piętrze gmachu przy ul. Gołębiej 20

ul. Skałecznej. Rabusiom udało się wówczas umknąć z 250 tysiącami koron6.
Biorąc pod uwagę, że pod konsulatami
urządzano także protesty polityczne (na
przykład w sprawie sytuacji ludności
polskiej na terenach plebiscytowych),
można nieco na wyrost spekulować, że
gdzie pojawiał się konsulat, tam robiło
się mniej bezpiecznie, a „zaciszny zaułek”
tracił, przynajmniej do pewnego stopnia,
przypisywany mu spokój.
Przed południem feralnego 23 maja
1925 progi kamienicy przy ul. Gołębiej 18
przekroczył zupełnie niepozorny, niski,
starszy mężczyzna. Jak doniosła prasa,
był ubrany w szarozielony garnitur i nosił
przydługie wąsy, trochę w stylu Wincentego
Witosa. Początkowo przysiadł w mieszczącej się przy wejściu poczekalni, ale po
krótkiej rozmowie z woźnym postanowił
wejść do biura. Tam głośno podkreślał,
że jest obywatelem czeskim i żąda widzenia z konsulem, którym wówczas był
Josev Sedivy7. Powtarzał do znudzenia,
że jest „carski”, „służył cesarzowi” i chce
otrzymać wizę, wymyślał przy tym głośno
urzędnikom konsularnym Annie Skaldównie i Józefowi Havrankovi. Gdy Ci wezwali
woźnego, pełniący tę funkcję wówczas
Henryk Kołodziejczyk, nie spodziewając
się niczego, chwycił szarpiącego się człowieka i wyprowadził za bramę kamienicy.
Mężczyzna musiał być przygotowany na
taką sytuację. Odwrócił się i z wydobytej
z kieszeni broni strzelił dwukrotnie do woźnego. Strzały okazały się śmiertelne. Kołodziejczyk przedreptał jeszcze kilka kroków
w kierunku ul. Jagiellońskiej i upadł na
skrzyżowaniu. W tym czasie napastnik
wrócił do konsulatu, strzelił ponownie
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w kierunku urzędników, którzy wybiegli na
ulicę, i przez otwarte okno wrzucił do środka bombę. Na szczęście dla przechodniów,
urzędników, konsula i samej kamienicy
bomba nie eksplodowała, ale zamachowiec
w swoim „arsenale”, jak to określił barwnie
„IKC”, miał mieć jeszcze rewolwer, więc
wciąż był niebezpieczny. W tym czasie, po
sąsiedzku, na trzecim piętrze byłej szkoły
przemysłowej pracował murarz Stanisław
Zmysłowski, który zszedł z rusztowania,
zaszedł klęczącego nad woźnym desperata
od tyłu i szybko obezwładnił. W chwilę
później Gołębia zaroiła się od żądnego
sensacji tłumu oraz wezwanej na miejsce
policji pieszej i konnej.
Podczas rozbrajania zamachowca
okazało się, że oprócz bomby miał on
przy sobie naładowany sześciostrzałowy
rewolwer bębenkowy, karabinek bez
drzewca naładowany jednym nabojem,
bagnet z pochwą za pasem oraz magazynek
z pięcioma nabojami do karabinu8. Bomba
była skonstruowana z dwóch emaliowanych
żołnierskich kubków i prawdopodobnie
były niewielkie szanse, by eksplodowała.
Zamachowcem nie był ani Czech,
ani Słowak, ale Polak, prosty robotnik,
analfabeta – Jan Lech, który urodził się
w podwielickiej wsi, a mieszkał przy ul.
Twardowskiego w krakowskim Zakrzówku. Jak zeznał na policji, 23 maja minął
rok, odkąd stracił zasiłek w wysokości 20
koron i 2 halerzy z tytułu „uszkodzenia
cielesnego” dwóch palców u prawej ręki,
jakiego doznał 30 lat wcześniej podczas
wypadku w odlewni żelaza w Witkowicach
na Morawach. Zamach miał być aktem
zemsty za pozbawienie go środków do
życia i uzależnienie od zarobków żony9.

Lech podczas przesłuchania przyznał się
nie tylko do zamachu, ale i do swoistej pasji
kolekcjonowania militariów. Jego zeznania
przesycone były także antysemityzmem:
Od czasów wojny trzymałem materiały wybuchowe – zeznawał z ogromną trudnością,
jakby nie do końca rozumiejąc pytania,
jakie zadawali śledczy – które znalazłem
w rowach strzeleckich w Prądniku Czerwonym. Bombę zrobiłem w ten sposób, że
masę wybuchową dałem do blaszanej flanki
wojskowej na wodę, a przygotowałem ją
sobie w tym celu, by rzucić ją na konsulat
czeski i przez to przypomnieć wszystkim
ludziom, że ja żyję w nędzy, umieram z głodu i że ze mną należy coś zrobić. Liczyłem
się z tem, że mogę przez to kogoś zabić,
i miałem zamiar naprzód kazać wszystkim
wyjść z kancelarii. [...] Rewolwer kupiłem
już dawno od jakiegoś nieznanego żydka,
a także trzy karabiny wojskowe kupiłem od
cywilnych osób w tym celu, by nie dostały
się w ręce żydów. [...] Bagnet dostałem od
jakiejś kobiety, która go znalazła10.
Kuriozalny zamach na konsulat czechosłowacki można, oczywiście, wpisać
między małe skandale, które sprawiły tyle
tylko, że senny Kraków okresu międzywojennego na chwilę ożywał pod wpływem
niepokojących plotek. Biegli psychiatrzy
zakwalifikowali bowiem Jana Lecha jako
przypadek przytępienia umysłowego tak
znacznego stopnia, że stan ten należy ustawowo postawić na równi z niedołęstwem
umysłu, które pozbawia dotkniętego niem
prawidłowego sądu i wymaganej przez
ustawę tzw. „wolnej woli”11. Okazało się,
że „występ” badanego w konsulacie nie
był pierwszym i jedynym psychopatologicznym epizodem w jego życiu. Akta
medyczne z kliniki Collegium Medicum
w Krakowie oraz z zakładu w Steinhofie
wskazywały, że w czasie wojny przeszedł
napad typowej zadumy (melancholia) z urojeniami grzeszności, depresją, urojeniami
treści obserwacyjnej i upośledzeniami
tudzież z psychicznem i somatycznem zachowaniem12. Ostatecznie uznano Lecha
za „umysłowo nieudolnego”, a jako niebezpiecznego w wysokim stopniu dla zdrowia
i życia otaczających, tudzież dla publicznego porządku i spokoju zakwalifikowano go
do dalszego leczenia w zakładzie zamkniętym dla umysłowo chorych. Przy czym nie
rokowano poprawy i zastrzeżono, aby Lech
pod żadnym pozorem nie opuszczał miejsca odosobnienia13. W ten sposób sprawca
trafił nie do więzienia, ale do zamkniętego
zakładu dla psychicznie chorych, a Kraków
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ominęła szansa na, być może widowiskowy,
proces sądowy.
O sprawie donosiły tak gazety ogólnopolskie i lokalne 14. Dla większości
było to tylko krwawe zajście na tle „prywatnym”, ale dla niektórych – zamach
terrorystyczny. Cześć mediów połowy lat
dwudziestych chciała widzieć w zamachu
bombowym znacznie więcej niż eksperci
medycyny sądowej. Komentatorzy prasowi „IKC-a”, nie znając jeszcze szczegółów
sprawy lub celowo pomijając wątek choroby psychicznej sprawcy, starali się nadać
sprawie wymiar polityczny. Krytyczne
komentarze były w konsekwencji wymierzone nie tyle w nieszczęsnego Lecha, ale
w Czechosłowację, co świetnie pokazuje
ówczesne nastroje i wyobrażenia na temat
południowych sąsiadów II Rzeczpospolitej:
Jakiekolwiek by było tło morderstwa w konsulacie czeskim, od razu stwierdzić można, że
jest ono wynikiem wewnętrznego rozkładu,
panującego w Czechach i szerzącego się tam
wśród mas bolszewizmu. Morderca, starzec
60-letni, to typ spokojnego biedaka. Niewypłacalność czeska postawiła go u progu
ostatecznej nędzy (pracował dotąd w Witkowicach), a do wstrętnego czynu doprowadziły go podszepty i nauki, przywiezione
z tamtej strony granicy, gdzie bolszewickie
ziarno pada obficie, zatrawiając najspokojniejsze dusze. Jak wiadomo bowiem, Czechy
idą zaraz po Rosji w rzędzie najbardziej
rozgałęzionej organizacji bolszewickiej.
Dlatego tem dobitniej należy napiętnować
niepoczytalność i szał czechofilski pewnego
odłamu prasy – denuncjującej przed opinią
publiczną zagraniczną, iż jakiś zrozpaczony

Budynki Gołębnika widziane od strony Collegium Minus

nędzarz i starzec dokonać miał rzekomo...
zamachu na konsulat czeski15.

Barbara Klich-Kluczewska
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Krwawa zemsta robotnika, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1925, nr 143 (25 maja), s. 7.
Początkowo w Krakowie mieścił się urząd paszportowy
(30 maja 1919 – 26 lipca 1922), który następnie podniesiono do rangi konsulatu.
ANKr, Spis ludności m. Krakowa 1921, Gołębia 18 (184),
k. 328–329.
M. Rzeszutko, Konsulaty w Krakowie. Historia i działalność, Kraków 2014, s. 34–37. W mieście rezydowali także
przejściowo konsulowie Królestwa Niderlandów, Argentyny czy Grecji.
R. Techman, Czechosłowacka sieć konsularna w Polsce
w latach 1947–1992, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”
2006, nr 1 (29), s. 105.

M. Rzeszutko, Konsulaty w Krakowie..., s. 94.
Konsulatem krakowskim kierowali w międzywojniu kolejno: Josev Sedivy, Antonin Maixner, Vladimir Brtnik,
Vladimir Znojemsky (zob.: R. Techman, Czechosłowacka
sieć konsularna...).
8
ANKr, 29/442/12441 Akta sprawy karnej Jana Lecha, k.
17 Pismo do Prokuratury przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, 26 maja 1925.
9
ANKr, 29/442/12441 Akta sprawy karnej Jana Lecha, k. 5.
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ANKr, 29/442/12441 Akta sprawy karnej Jana Lecha,
k. 12: Przesłuchanie obwinionego.
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ANKr, 29/442/12441 Akta sprawy karnej Jana Lecha,
k. 49–51: Orzeczenie lekarskie.
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HISTORIA BUDYNKÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Prace prowadzone z inicjatywy prof. Andrzeja Chwalby w ramach jubileuszowego cyklu wydawniczego „Historia budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego” szczęśliwie dobiegają końca. Przygotowanie niektórych tomów obrazujących dziedzictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego trwało dłużej, niż wcześniej zakładano, między innymi ze względu na konieczność
wykonania żmudnych i czasochłonnych badań archiwalnych. Wszystkie książki wydała Księgarnia Akademicka. W najbliższych dniach ukaże się Gołębnik autorstwa Barbary Klich, a w roku 2019 Collegium Kołłątaja autorstwa Urszuli Bęczkowskiej i Przemysława Żukowskiego. Warto zaznaczyć, że bohaterami poszczególnych publikacji są nie tylko budynki,
ale także ludzie, uczeni, studenci, pracownicy administracyjni, techniczni – wszyscy ci, którzy zaznaczyli w nich swoją
obecność i wpłynęli na ich dzieje. Dotychczasowe książki cieszyły się sporym zainteresowaniem czytelników, stąd należy
wyrazić nadzieję, że w wypadku dwóch kończących cykl tomów nie będzie inaczej.
Red.
Do dziś w ramach cyklu ukazały się następujące książki:
Andrzej Chwalba, Collegium Maius, 2009
Andrzej Chwalba, Collegium Maius. A history, 2010
Marek Ferenc, Collegium Nowodworskiego, 2012
Tomasz Gąsowski, Collegium Wróblewskiego, 2013
Piotr Franaszek, Collegium Witkowskiego, 2014
Wiktor Szymborski, Collegium Broscianum, 2014
Monika Bogdanowska, Andrzej Chwalba, Collegium Novum, 2014
Andrzej Chwalba, Pałac Pusłowskich, 2014
Dariusz Niemiec, Marcin Starzyński, Collegium Minus, 2015

Marek Stus, Pałac Larischa, 2015
Stanisław A. Sroka i in., Collegium Iuridicum, 2015
Stefan Gąsiorowski, Wojciech Krawczuk, Collegium Kazimierzowskie, 2015
Kliniki i zakłady teoretyczne Collegium Medicum Uniwersytety Jagiellońskiego w krakowskiej dzielnicy Wesoła.
Gmachy i ludzie, pod red. Piotra Franaszka, 2016
Stefan Gąsiorowski, Wojciech Krawczuk, Collegium Kazimierzowskie. On the Boundary
Two Worlds, 2017
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Tadeusz Czekalski, Arsenal Królewski, 2018

ŚWIAT KAZIMIERZA WIŚNIAKA
Otwarcie wystawy, które odbyło się
22 października 2018 w Klubie Aktora
ZASP – Stowarzyszenie Polskich Artystów
Teatru, Filmu, Radia i Telewizji Oddział
Kraków w Rynku Głównym 41, zgromadziło tłumy przyjaciół i sympatyków
artysty. Pretekstem zrealizowania przed-
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onad 70 oryginalnych prac Kazimierza
Wiśniaka z kolekcji Macieja Rudego
i Hieronima Sieńskiego, a także pięć
prac z Archiwum Starego Teatru i trzy
ze zbiorów Józefa Opalskiego jeszcze do
końca grudnia 2018 roku można oglądać
na wystawie Świat Kazimierza Wiśniaka.

Uroczyste otwarcie wystawy, na scenie Kazimierz Wiśniak oraz prof. Józef Opalski

Zbigniew Pajewski

P

Kazimierz Wiśniak

sięwzięcia była, przypadająca 11 grudnia,
87. rocznica urodzin tego znakomitego
malarza, rysownika, grafika, scenografa
i jednego ze współzałożycieli kabaretu
Piwnica pod Baranami. Nic więc dziwnego, że to właśnie artyści związani niegdyś
z Piwnicą przygotowali dla bohatera
spotkania i uczestników wernisażu bogatą
część artystyczną, w ramach której Beata
Rybotycka i Jacek Wójcicki przy akompaniamencie Konrada Mastyły zaśpiewali
kilka piosenek piwnicznych, a Beata Malczewska przypomniała słynny monolog
Markiza autorstwa Kazimierza Wiśniaka.

Kazimierz Wiśniak, Plan Krakowa – lata 50. XX wieku, tusz, akwarela

Oświetlenie w teatrze – rysunek do książki Tadeusza
Nyczka Alfabet teatru dla analfabetów
i zaawansowanych, tusz, 2002
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Życie nocne w Lanckoronie – projekt karty pocztowej, tusz, akwarela, 2000

Stoją od lewej: Hieronim Sieński, Anna Polony, Kazimierz
Wiśniak, poniżej Maciej Rudy oraz Paweł Frent

Projekt kostiumu do dramatu
Iwona, księżniczka Burgunda
Witolda Gombrowicza, tusz,
akwarela, 1989

Warto dodać, że tekstów napisanych dla
legendarnego kabaretu artysta ma na swym
koncie znacznie więcej, a niektóre z nich
wykonywane są do dziś.
Wystawa powstała z inicjatywy
prof. Józefa Opalskiego. Jej oprawą plastyczną zajęli się Maciej Rudy i Hieronim
Sieński. Wśród zaprezentowanych na niej
eksponatów szczególną uwagę zwiedzających przyciągają kostium Anny Polony do
roli Muzy, zaprojektowany do legendarnego
spektaklu Wyzwolenie zrealizowanego przez
Konrada Swinarskiego w 1974 roku, projekty scenografii do baletu Jezioro łabędzie
Piotra Czajkowskiego i dramatu Sześciu
z Calais Artura Marii Swinarskiego, a także
projekty kostiumów do dramatów Kruk
Carlo Gozziego i Iwona, księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza. Ale nie tylko.
Wzrok przyciągają też: karta z dziennika
Kazimierza Wiśniaka, dokumentująca prace
nad spektaklem Dale Wassermana Der Mann
von la Mancha z 1993 roku, rysunki wykonane tuszem do książki Tadeusza Nyczka
Alfabet teatru dla analfabetów i zaawansowanych czy wykonany w latach 50. XX
wieku charakterystyczny Plan Krakowa, na
którym artysta zaznaczył miejsca zamieszkania wszystkich ważnych dla Piwnicy osób.
Na wyróżnienie zasługują także projekty
kart pocztowych ukazujących różne pory
roku w Lanckoronie, jak również ilustracje
do książek, w tym, między innymi, do Sagi
rodu Klaptunów Macieja Wojtyszki.
Oglądając tę niecodzienną wystawę
wyjątkowego artysty, trudno nie zgodzić
się ze stwierdzeniem, że świat Kazimierza
Wiśniaka jest piękny!

Rita Pagacz-Moczarska
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Uczestników konferencji powitał w auli Auditorium Maximum rektor UJ prof. Wojciech Nowak

– Im bardziej Państwa dyskusje i obrady
będą owocne, tym nam wszystkim w przyszłości będzie żyło się lepiej – podkreślił.
Zapowiedział też, że przyszłoroczna, piąta,
edycja przedsięwzięcia przygotowana
zostanie z jeszcze większym rozmachem.

Dr Jolanta Stokłosa

Jerzy Sawicz

Jerzy Sawicz

dylematach etycznych w relacjach
lekarz – pacjent – rodzina, modelu
domowej opieki hospicyjnej w miastach
i na terenach wiejskich, o problemach
opiekunów rodzinnych osób starszych,
wolontariacie, roli pielęgniarek w łagodzeniu dolegliwości u chorych w zaawansowanym stadium chorobowym,
a także o tym, czy i jak odstawiać leki
w ostatnim okresie życia, dyskutowano
30 października 2018 w auli Auditorium
Maximum podczas konferencji z cyklu
„Opieka paliatywna i hospicyjna. Medycyna, humanizm, wolontariat”, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum oraz Towarzystwo
Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św.
Łazarza” w Krakowie. Czwarta edycja
przedsięwzięcia, które w tym roku odbyło
się pod hasłem Mniej znana rola w systemie opieki zdrowotnej, zgromadziła liczne
grono uczestników. Wśród nich, oprócz
przedstawicieli władz Uniwersytetu
Jagiellońskiego, pracowników Uczelni i Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, nie zabrakło pielęgniarek, wolontariuszy i studentów,

Anna Wojnar

O

prof. Beata Tobiasz-Adamczyk

a także dyrektorów szpitali, reprezentantów
Izby Lekarskiej oraz przedstawicieli organizacji społecznych i pozarządowych.
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
otwierając konferencję, podziękował
wszystkim osobom zaangażowanym w jej
realizację za podjęcie tak ważnego i trudnego tematu, jakim jest opieka hospicyjna.
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prof. Kazimierz Korus

Podczas otwarcia konferencji głos zabrali także prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki oraz prezes
zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie
dr Jolanta Stokłosa.
– To niezmiernie ważne, abyśmy głośno
mówili o potrzebie rozwoju ośrodków ho-

spicyjnych w Polsce, a także związanego
z ich działalnością wolontariatu, nie tylko
z perspektywy osób, którzy tej pomocy potrzebują, ale także z perspektywy tych, co
pomagają – zaznaczył prorektor Tomasz
Grodzicki. O tym, jak istotne jest całościowe
i profesjonalne wsparcie człowieka chorego
i cierpiącego w ostatnim okresie jego życia,
umożliwienie mu odchodzenia bez bólu,
z uśmierzonymi objawami, w otoczeniu
przyjaznych osób, mówiła prezes Jolanta
Stokłosa.
Wykład inauguracyjny zatytułowany
Godność i śmierć w kulturze Grecji. Presja
społeczna a szkoła Hipokratesa wygłosił
prof. Kazimierz Korus z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek korespondent Polskiej Akademii
Umiejętności.
W ramach konferencji wygłoszono także
referaty dotyczące, między innymi: dotyku
jako formy komunikacji i wsparcia w opiece
nad osobami ciężko chorymi; zaawansowanej niewydolności nerek u chorych w opiece
paliatywnej; profilaktyki obrzęku chłonnego
u kobiet po mastektomii; rehabilitacji oddechowej w opiece paliatywnej; problemów
etycznych w opiece nad pacjentami z SLA.
Uczestnicy przedsięwzięcia mogli również wziąć udział w warsztatach poświęconych komunikowaniu się z ludźmi chorymi
i ich rodzinami.

Podczas oficjalnych i kuluarowych
dyskusji szczególnie mocno akcentowano kwestie bezcennej roli wolontariatu
w polskiej służbie zdrowia i potrzeby
zintensyfikowania działań mających na
celu uwrażliwianie społeczeństwa, zwłaszcza młodych osób, na los ludzi chorych
i cierpiących.

Rita Pagacz-Moczarska

W konferencji wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego, studenci, lekarze, pielęgniarki
oraz wolontariusze

ocena korzyści może być utrudniona, gdyż
większość badań w tym zakresie skupia się
na odległych punktach końcowych, które
nie mogą być brane pod uwagę w przypadku chorych pozostających w opiece
paliatywnej. Co istotne, pacjenci ci nie
są włączani do prospektywnych badań
randomizowanych, w których ocenia
się skuteczność terapii w schorzeniach

takiego leczenia. Odstawienie leków może
być bowiem traktowane przez nich jako
„skazanie” na śmierć lub ocena ich życia
jako bezwartościowego. Z tego powodu
proces odstawienia leczenia powinien
być poprzedzony dyskusją z chorym na
temat potencjalnych korzyści i zagrożeń
związanych z leczeniem, a jeśli stosowana
terapia nie powoduje pogorszenia jakości

Jerzy Sawicz

W grupie chorych objętych opieką paliatywną bardzo często obserwuje się stosowanie wielu leków, czyli politerapię, której
towarzyszy zjawisko polipragmazji, czyli
równoczesnego stosowania leków, które
znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia
działań niepożądanych. Obydwa zjawiska
są szczególnie częste wśród chorych po
60. roku życia, u których obok schorzenia
będącego przyczyną cierpienia występują inne choroby lub objawy związane
z uprzednim leczeniem.
Na zwiększenie zagrożenia politerapią
wpływa model wielospecjalistycznego
leczenia (im więcej leczących lekarzy,
tym więcej zalecanych preparatów)
oraz brak koordynacji i kontroli farmakoterapii w ramach opieki lekarza
opieki paliatywnej, lekarza rodzinnego
lub opieki farmaceutycznej. Zjawisko
polipragmazji może być efektem tzw.
kaskady przepisywania, czyli sytuacji,
gdy objaw niepożądany stosowanego
leczenia jest traktowany jako oznaka
nowego schorzenia i wiąże się z wprowadzeniem kolejnego preparatu farmakologicznego.
Do wystąpienia zjawiska politerapii i polipragmazji przyczyniają się
też sami chorzy lub ich opiekunowie
poprzez stosowanie samoleczenia w postaci leków przeciwbólowych, witamin,
produktów odżywczych lub preparatów
ziołowych.
Próby ograniczania liczby leków
mają na celu zmniejszenie interakcji
lekowych i działań niepożądanych oraz
ograniczenie kosztów leczenia. Główne
kryteria decydujące o podjęciu decyzji
o zaprzestaniu stosowania wybranych leków to przede wszystkim ocena zagrożeń
wynikających z leczenia w stosunku do
potencjalnych korzyści oraz preferencje
chorego. O ile zagrożenia działaniami niepożądanymi można zdefiniować w oparciu
o wywiad z chorym i dane literaturowe, to

Anna Wojnar

CZY I JAK ODSTAWIAĆ LEKI W OSTATNIM
OKRESIE ŻYCIA?

Pierwszy panel dyskusyjny; od lewej: prorektor UJ prof. Tomasz Grodzicki, dr Tomasz Grądalski,
dr Katarzyna Ochałek, dr Jadwiga Attier-Żmudka, Izabela Bętkowska

przewlekłych, i w związku z tym brak jest
wiarygodnych danych na temat ewentualnego leczenia, na przykład, nadciśnienia,
cukrzycy, chorób serca lub nerek u pacjentów z oczekiwaną długością życia poniżej
jednego roku.
Niezależnie jednak od braku dowodów
na skuteczność terapii istotna jest ocena
szkodliwości danego postępowania, szczególnie w przypadku chorych, którzy przez
wiele lat byli przekonywani o celowości

życia lub nie wiąże się z ewidentnymi korzyściami, ale pacjent chciałby ją stosować,
to, moim zdaniem, należy kontynuować
leczenie. Należy również próbować ustalić
z chorym zasady postępowania w ostatniej
fazie życia, gdyż stosowane leczenie może
w znaczący sposób pogarszać jakość życia
pacjenta.

Tomasz Grodzicki

Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii,
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM
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chorym, a w opiece domowej także ich rodzinom. [...] Wolontariat hospicyjny i jego
zaangażowanie w zespołowej opiece nad
osobami u kresu życia stanowi dobrą praktykę, którą warto przenieść do instytucjonalnej
i domowej opieki realizowanej w ramach
ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Wolontariat opiekuńczy może powstawać
w lokalnych społecznościach, stanowiących olbrzymi potencjał do wykorzystania
na rzecz rosnącej liczby osób starszych,
niesamodzielnych i ich opiekunów rodzinnych. Badania CBOS pokazują, że Polacy
wierzą w to, że działając wspólnie z innymi,
można pomóc potrzebującym lub rozwiązać
niektóre problemy swojego środowiska,
osiedla, wsi lub miasta, parafii, sąsiedztwa.
Warto tę wiarę wykorzystać w praktyce.
Tak dzieje się w ramach ogólnopolskiego
projektu „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy”, dzięki któremu powstają grupy
wolontariuszy w lokalnych środowiskach –
przy ośrodkach pomocy społecznej, parafiach, klubach osiedlowych. Powstające
w ten sposób sieci wsparcia społecznego,
angażujące opiekunów nieformalnych,
stanowią wzmocnienie opieki formalnej,
niezbędne w obliczu zmian społecznych
i demograficznych.

Teresa Weber-Lipiec

Fundacja Hospicyjna w Gdańsku,
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jerzy Sawicz

wszystkich osób biorących udział w procesie
leczenia? Czyje dobro
jest najważniejsze: czy
medyczne, którym lekarz
kieruje się, proponując
sposób leczenia, czy doDrugi panel dyskusyjny; od lewej: dr Teresa Weber-Lipiec,
prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, dr Marta Szeliga, Anna Białoń-Janusz,
bro chorego ‒ ale jakie?
dr Izabela Chmiel, Joanna Kurpiewska
Dobro jako osoby, dobro
duchowe czy dobro przez
niego
przeżywane?
Celem postępowania
CZY TO NIECHCIANA ROLA?
lekarskiego
jest
dobro
pacjenta, i ten cel staOPIEKUN RODZINNY OSOBY STARSZEJ
nowi o moralności medycznej. To dążenie
W badaniach nad opiekunami rodzin- do dobra jest możliwe do osiągnięcia, gdy
nymi osób starszych, przewlekle chorych proponowana terapia dotyczy świadomego
lub niepełnosprawnych zwykle wskazuje chorego, ponieważ każda, a szczególnie
się na pozytywne, ale przede wszystkim ne- inwazyjna, metoda leczenia wymaga uświagatywne konsekwencje tej roli dla zdrowia domionej zgody.
Ale co w sytuacji, gdy chory nie może
i jakości życia osób sprawujących opiekę.
lub
nie chce wyrazić swojej woli? Często
Niewiele jednak wiadomo jak osoby, które
najbliżsi
chorych czy opiekunowie faktyczni
obecnie nie sprawują opieki, ale w niedaletwierdzą,
że chcą mieć wpływ na leczenie
kiej przyszłości będą musiały się zmierzyć
ich
chorego,
stąd pytania, które rodzą
z tą rolą, postrzegają swe przyszłe zadania.
dylematy:
czy
pacjent może być swoistą
W tym celu przeprowadziliśmy badania
własnością
rodziny?
Czy pacjent może
ankietowe w grupie 87 osób powyżej 40.
przekazać
uprawnienia
swojej autonomii
roku życia, pytając o to, czy widzą siebie
swoim
bliskim?
Czy
można
uzurpować
w roli opiekunów rodzinnych, szczególnie
sobie
prawo
do
przejęcia
części
autonomii
jeśli w najbliższej przyszłości staną przed tadrugiego
człowieka?
kim wyzwaniem, i kim wtedy będą musiały
się zaopiekować, czy przygotowują się do
tej roli zarówno psychicznie, jak i czytając
lub ucząc się jak opiekować się osobami
wymagającymi pomocy lub rozmawiając
z opiekunami rodzinnymi, aby poznać ich
doświadczenia. Prosiliśmy także o wskazanie, jakie czynności (według ich przewidywań) mieliby w tej opiece wykonywać
oraz do jakich czynności badane osoby
są w samoocenie przygotowane. Dane te
porównano z opiniami badanych na temat
sprawowania opieki jako źródła satysfakcji,
ale także źródła dużego obciążenia, napięć
i stresu oraz przeanalizowano podejście
badanych do osób opiekujących się swoimi
bliskimi.

Beata Tobiasz-Adamczyk

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

DYLMATY ETYCZNE W RELACJACH
LEKARZ – PACJENT – RODZINA
Każda placówka ochrony zdrowia, czyli
szpital, przychodnia czy zakład opiekuńczo-leczniczy, to miejsce spotkania lekarza
z pacjentem, przede wszystkim. Często do
relacji lekarza z chorym włącza się jego
rodzina, bliscy czy inne upoważnione osoby. Chory, potrzebując wsparcia, powierza
im rolę doradczą. Jak pogodzić autonomię
126
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Oddział Medycyny Paliatywnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

WOLONTARIAT OPIEKUŃCZY
JAKO PRZYKŁAD ZAANGAŻOWANIA
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI NA RZECZ
OSÓB NIESAMODZIELNYCH
I ICH OPIEKUNÓW RODZINNYCH
Jedna z definicji wolontariatu mówi
o nim jako o działaniu, które polega na
zapewnieniu opieki i usług osobom potrzebującym, wyeliminowaniu społecznych
przyczyn niedostatku poprzez walkę z nierównościami ekonomicznymi i społecznymi, które stanowią źródło wszelkiego typu
i rodzaju form izolacji. Grupą społeczną
zagrożoną marginalizacją i izolacją są osoby
niesamodzielne z powodu ciężkiej choroby
lub wieku oraz członkowie rodzin sprawujący nad nimi opiekę, czyli opiekunowie
rodzinni. Dotyczy to szczególnie sytuacji
długotrwałej niesamodzielności podopiecznych, wymagających stałej i wieloaspektowej opieki. Wolontariusze od ponad 30 lat
są członkami zespołów opieki paliatywno-hospicyjnej, stanowiąc istotną pomoc
w codziennej opiece. Mając odpowiednie
przygotowanie i wsparcie, które zapewniają
koordynatorzy wolontariatu, towarzyszą

Anna Janowicz

OPIEKA PALIATYWNA WE FRANCJI
Kto to jest pacjent paliatywny? Co to
jest choroba paliatywna? Do niedawna były
to choroby nowotworowe. Ostatnie publikacje i teksty etyczno-prawne do chorób
paliatywnych zaliczają również zaburzenia
kognitywne. W którym momencie kończy
się „medycyna kuracyjna”, a zaczyna opieka
paliatywna? [...]
Narodziny opieki paliatywnej wymagały
nie tylko wprowadzenia nowych definicji,
ale również określenia roli lekarza i zespołu
leczniczego, który znajdując się wobec
śmiertelnie chorej osoby, nie ma już na celu
jej wyleczyć, ale zapewnić godne i komfortowe umieranie nie tylko w wymiarze
fizycznym, ale i psychicznym, religijnym,
mentalnym. Opieka paliatywna obejmuje nie tylko pacjenta, ale i jego rodzinę
i bliskich. Sam lekarz nie może zapewnić
prawidłowej opieki paliatywnej, potrzebuje
do tego zespołu pielęgniarskiego, rehabilitacyjnego, psychologicznego, dietetycznego...
I przede wszystkim podmiotem jest pacjent.
Prekursorami opieki paliatywnej są kraje
anglosaskie. Młoda angielska pielęgniarka
Cicely Saunders, po zetknięciu się z cierpie-

Trzeci panel dyskusyjny; od lewej: dr Jolanta Stokłosa, dr Anna Janowicz, dr Paweł Grabowski,
dr Iwona Repka, Bożena Wąż, Klaudia Walocha

Christopher Hospital i przeniósł do Francji
filozofię opieki paliatywnej.
W roku 1977 doktor Renée Sebag-Lanoe
wprowadza nauczanie opieki paliatywnej na
oddziale geriatrii w Paryżu. Profesor Pierre
Levillain w 1978 otworzył pierwszy oddział
onkologiczny dla chorych terminalnych.
W tym samym roku dr Michèle Salamagne
uruchomił pierwsze konsultacje dla chorych
paliatywnych, w 1989 rozpoczął pierwsze
szkolenia z opieki paliatywnej, uwieńczone
dyplomem uniwersyteckim. Doktor Maurice Abiven w 1987 otworzył pierwszy
międzynarodowy oddział uniwersytecki
paliatywny.
Doktorzy Robert Zittoun i Jean-Michel
Lassauniere w 1989 roku uruchomili pierwszą mobilną ekipę paliatywną. Doktorzy
Jean-Marie Gomas i Monique Tavernier
zorganizowali opiekę paliatywną w domach
pacjentów. Obok szpitalnych instytucji we
Francji istnieje dużo stowarzyszeń, związków dla chorych paliatywnych (JALMALV,
ASP, SFAP). Obecnie celem działania jest,
aby pacjentom paliatywnym umożliwić
godne umieranie w domu.

Fot. Jerzy Sawicz

niem Żyda polskiego pochodzenia, definiuje
po raz pierwszy „totalpain”. Pod tym sformułowaniem kryje się nie tylko cierpienie
fizyczne, ale i mentalne, psychiczne i duchowe. Powraca na studia medyczne, by uwieńczyć swoją karierę wieloma publikacjami
i ufundowaniem w 1967 roku Saint Christopher Hospice w Londynie. Wprowadza do
powszechnego użytku morfinę i podkreśla
konieczność wielodyscyplinarnej opieki nad
pacjentem paliatywnym. Balfour Mount,
kanadyjski onkolog, wykształcony w hospicjum Cicely, funduje w 1974 roku pierwszy
uniwersytecki oddział paliatywny w Royal
Victoria University Hospital w Montrealu.
To on wprowadził do powszechnego użytku
słowo „paliatywny”.
Elisabeth Kubler-Ross, żyjąca w USA
psychiatra szwajcarskiego pochodzenia,
analizowała stadia ewolucji psychologicznej procesu umierania. Opierała się na
rysunkach dzieci więzionych w Auschwitz,
porównujących śmierć do motyli i mówiących o wyzwoleniu. Organizuje seminaria
i szkolenia – dla lekarzy, ale i również dla
chorych paliatywnych i ich rodzin.
Francja jest kolejnym prekursorem
w dziedzinie opieki paliatywnej. Jeanne
Garnier, 24-letnia wdowa, założyła
w 1842 roku w Lyonie fundację Association
des Dames du Calvaire dla kobiet nieuleczalnie chorych. Fundacja przekształciła
się w uznane oficjalnie hospicjum dopiero
w 1923 roku. W 1974 roku Aurelia Jousset
pod egidą fundacji Jeanne Garnier utworzyła
w Paryżu pierwsze hospicjum, przekształcone w 1977 roku w Maison Medicale de
Jeanne Garnier, obecnie największy we
Francji oddział paliatywny, liczący 80 łóżek.
Patric Verspieren, dyrektor wydziału
etyki w Sevres w Paryżu, odwiedził Saint

Do rozwoju francuskiej opieki paliatywnej przyczynili się również politycy.
Prace zostały rozpoczęte przez Genevieve
Laroque. „Le rapport de Delbecque”
z 1984 roku mówi o trzech celach: umożliwieniu opieki paliatywnej w domu,
tworzeniu centrów opieki paliatywnej
i o nauczaniu opieki paliatywnej. Ustawa
z 9 czerwca 1989 gwarantuje dostęp do
opieki paliatywnej każdemu potrzebującemu pacjentowi. Bernard Kouchner stawiał
opiekę paliatywną jako priorytet w planie
trzyletnim w latach 1999–2001. [...] Plan
czteroletni Bernarda Kouchnera 2002–2005
miał trzy cele: wprowadzenie opieki paliatywnej do domów, kontynuację kreowania
centrów opieki paliatywnej i nauczanie
pracowników służby zdrowia. Plany na
lata 2003–2007 miały również duży wpływ
na rozwój opieki paliatywnej. W obliczu
legalizacji eutanazji w krajach sąsiedzkich
duże prace zostały podjęte przez dr. Jeana
Leonettiego, nazywane „La loi Leonetti
2005”. Najważniejsze decyzje dotyczą
kwestii zaprzestania uporczywego leczenia,
wzmocnienia pozycji pacjenta jako podmiotu, a nie przedmiotu, zdefiniowanie directive
santicipes (woli pacjenta o niepodejmowaniu czynności resuscytacyjnych), osoby
zaufania, świadomej zgody pacjenta na
zwiększanie dawki morfiny i jej podwójnego efektu oraz powoływania konsultujących
zespołów wielodyscyplinarnych podejmujących decyzję o dalszym postępowaniu
z chorym terminalnym. We Francji obecnie
działa 157 oddziałów paliatywnych, 426
ekip paliatywnych mobilnych, dwie pediatryczne ekipy paliatywne mobilne, 122 domowych szpitali paliatywnych, 352 związki
wolontariuszy, 5057 łóżek paliatywnych
w 835 szpitalach.

Jadwiga Attier-Żmudka

Dr Jolanta Stokłosa w otoczeniu wolontariuszy z różnych ośrodków hospicyjnych z całej Polski

Oddział Reedukacji i Medycyny
Paliatywnej Geriatrycznej,
Centre Hospitalier de Saint-Quentin, Francja
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Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr, Wydawnictwa Jubileuszowe UJ, t. IX, pod red. W. Taszyckiego i A. Zaręby, Kraków 1964.

oczątki krakowskiej slawistyki sięgają roku akademickiego 1817/1818
i związane są z osobą Jerzego Samuela
Bandtkiego. Bandtkie, profesor bibliografii, uniwersytecki bibliotekarz, historyk piśmiennictwa polskiego, rozpoczął
wówczas wykłady z bibliografii i nauki
języków słowiańskich. Świadectwem jego
zainteresowań slawistycznych były nie
tylko jego prace naukowe, ale i obszerna
korespondencja prowadzona z zagranicznymi slawistami, w tym z Josefem Dobrovskim, Czechem, założycielem całego
kierunku. Rok 1818 to moment, w którym
slawistyka po raz pierwszy w historii pol-

Henryk Suchecki, 1811–1872

skiej nauki staje się częścią programu wykładów uniwersyteckich – powołano wówczas na Wydziale Filozoficzno-Literackim
Katedrę Bibliografii i Nauki Języków
Słowiańskich, którą objął Bandtkie. W tym
samym roku uruchomiony został także
lektorat języka rosyjskiego: prowadził go
najpierw krótko Józef Niedermajer, potem
ksiądz Zygmunt Wojakowski, wreszcie,
od roku 1822, Rosjanin Aleksander Serna-Sołłowiewicz, który wykładał także
literaturę rosyjską i język starocerkiewnosłowiański. Po jego wyjeździe z Krakowa
(1835) prowadzenie lektoratu rosyjskiego
przejął Hieronim Mecherzyński, któremu
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po kilkunastu latach powierzono także
wykłady z literatury rosyjskiej (w roku
akademickim 1850/1851) i który, podobnie
jak jego poprzednik, prowadził też zajęcia
z języka starocerkiewnosłowiańskiego.
Problematyka słowiańska pojawiała się
również w tym okresie (połowa XIX wieku)
w wykładach profesora filologii klasycznej, Niemca Bernharda Jülga, który
w swoich wykładach poświęconych,
między innymi, klasyfikacji języków
uwzględniał również języki słowiańskie.
W pierwszej połowie lat 60. XIX wieku
(w roku akademickim 1863/1864) docent
Józef Łepkowski rozpoczął wykład z zakresu starożytności słowiańskich zatytułowany O zabytkach słowiańskich i polskich
przedchrześcijańskich.
Pierwszym profesorem filologii słowiańskiej został w 1865 roku Henryk
Suchecki, językoznawca, wykładający
wcześniej polski język i literaturę na uniwersytecie w Pradze. Objął on powołaną
właśnie Katedrę Porównawczą Lingwistyki Słowiańskiej. Suchecki swoje studia
filologiczne odbywał na Uniwersytecie
Lwowskim, kształcił się również w Niemczech w szkole Augusta Schleichera, slawistykę studiował w Wiedniu pod kierunkiem Franciszka Miklosicha. W latach 60.
XIX wieku posiadał już pokaźny dorobek
naukowy, zajmował się też działalnością
patriotyczną (w roku 1863 był w Pradze
agentem Rządu Narodowego w powstaniu
styczniowym). W ramach prowadzonej
działalności naukowej i dydaktycznej
zajmował się zwłaszcza lingwistyką porównawczą (jego dorobek w tym zakresie
oceniany jest jednak krytycznie) oraz
kwestiami poprawności językowej (jego
wykłady cieszyły się sporą popularnością). Podkreśla się także ciężkie warunki
pracy Sucheckiego – z niewielkiej pensji
(katedra miała charakter dydaktyczny)
opłacał on zakup książek i finansował druk
publikacji. Senat UJ wystarał się nawet dla
niego w pewnym momencie o zapomogę
dla najuboższego profesora.
Po śmierci Sucheckiego (1872) prowadzona przez niego katedra przez kilka lat
pozostała nieobsadzona z powodu braku
odpowiednich kandydatów. Ostatecznie

Jerzy Samuel Bandtkie, 1768–1835

w 1876 roku profesorem filologii słowiańskiej mianowany został Lucjan Malinowski, który w zakresie językoznawstwa
kształcił się w Niemczech (między innymi
u Augusta Schleichera, zasadniczy wpływ
miała na niego szkoła młodogramatyczna),
doktorat uzyskał w Lipsku. Naukowo
zajmował się głównie historią języka polskiego, dialektologią i etnografią (jego wykłady obejmowały również inne języki słowiańskie). Był także dobrym pedagogiem
i organizatorem – wśród jego zasadniczych
zasług wskazuje się zwłaszcza powołanie
w 1888 roku pierwszego na ziemiach polskich Seminarium Filologii Słowiańskiej.

pjs.ijp.pan.pl
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200-LECIE KRAKOWSKIEJ SLAWISTYKI

Lucjan Malinowski, 1839–1898
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Składało się ono z dwóch
słowiańskiej zastępczo pro- chowskiego, prowadzili też lektor języka
działów: językoznawczego,
wadził Jan Rozwadowski ukraińskiego Bohdan Łepki (po pierwszej
które objął Lucjan Ma‒ językoznawca, indoeu- wojnie światowej został profesorem lilinowski, i literackiego,
ropeista, określany rów- teratury ukraińskiej) czy lektor języków
którym kierował Stanisław
nież mianem ojca polskiej czeskiego, serbsko-chorwackiego i bułgarTarnowski (zajmował się
onomastyki. W 1902 roku skiego Tadeusz Stanisław Grabowski (także
on jednak wyłącznie litekatedrę objął ostatecznie późniejszy profesor literatur słowiańskich
raturą polską). SeminaJan Łoś, którego zainte- na Uniwersytecie Jagiellońskim). Problerium wyposażone zostało
resowania koncentrowały matyka słowiańska pojawiła się również
w specjalną bibliotekę oraz
się w znacznym stopniu w sferze zainteresowań wielu historyków
środki na stypendia dla
na polskiej gramatyce hi- na Uniwersytecie Jagiellońskim (Stanisław
studentów. Stało się ono
storycznej. Wykładał on Smolka, Wiktor Czermak, Karol Potkański,
ważnym ośrodkiem badań
również inne działy języko- Wacław Sobieski, Wacław Tokarz, Włodzislawistycznych (głównie
znawstwa słowiańskiego, mierz Demetrykiewicz).
Marian Zdziechowski,
językoznawczych), z któstopniowo jednak odchodził
Okres międzywojenny to dalszy in1861–1938
rego wyszło grono wybitod niego, skupiając się na tensywny rozwój krakowskiej slawistynych uczonych: Jan Hanusz, Jan Bystroń, zagadnieniach związanych
ki: kadrowy i strukturalnoRoman Zawiliński, Stanisław Dobrzycki, ściśle z językiem polskim.
-instytucjonalny. Po roku
Edward Klich czy Kazimierz Nitsch.
Większe ożywienie w ję1918 doszło do oddzielenia
Lata 90. XIX wieku to intensywny zykoznawczych badaniach
Katedry Filologii Słowiańrozwój krakowskiej slawistyki, związanej słowiańskich pojawiło się od
skiej od Katedry Języka
nie tylko z działalnością Malinowskiego roku 1906, kiedy habilitację
Polskiego (miało to miejsce
(zmarł w 1898 roku), ale i innymi uczo- uzyskał Kazimierz Nitsch,
na wszystkich polskich uninymi, którzy pojawiają się w tym czasie twórca dialektologii polwersytetach). Na Uniwersyna Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1893 skiej i znawca dialektologii
tecie Jagiellońskim Katedrę
roku wykłady z zakresu języka i literatury słowiańskiej, jeden z pierwJęzyka Polskiego objął Jan
ukraińskiej zaczął wygłaszać Józef Tre- szych krakowskich uczniów
Łoś, a Katedrę Filologii
tiak. Od roku 1895 działalność wykładową Jana Niecisława Baudouina
Słowiańskiej Kazimierz
prowadził także Marian Zdziechowski, de Courtenaya. Ci uczeni
Nitsch. Staraniem i zasługą
Jan Niecisław Baudouin
zajmujący się literaturą czeską, chorwacką (Jan Rozwadowski, Jan Łoś,
tego ostatniego powstało na
de Courtenay, 1845–1929
i rosyjską, w tym zwłaszcza
Kazimierz
Uniwersytecie w 1925 roku
problematyką słowiańskieNitsch) stworzyli pod egidą Studium Słowiańskie, jedyna tego typu
go romantyzmu (wykłaBaudouina, wspominaną jednostka w Polsce (jego odpowiednikiem
dy jego cieszyły się dużą
już powyżej, tzw. krakow- był Slovanský seminář na Uniwersytepopularnością). W 1894
ską szkołę slawistyczno- cie Karola w Pradze), które obejmować
roku pojawił się wreszcie
-językoznawczą, która przed miało zespół katedr związanych z różw Krakowie emerytowany
pierwszą wojną światową nymi działami slawistyki. Katedr takich
profesor Uniwersytetu Dorcieszyła się dużą renomą powstało pięć: Katedra Językoznawstwa
packiego, lingwista świawśród naukowców polskich Słowiańskiego (Kazimierz Nitsch), Katetowej sławy, Jan Niecisław
i zagranicznych. Jak pisał dra Języków Wschodniosłowiańskich (Jan
Baudouin de Courtenay,
Tadeusz Lehr-Spławiński, Ziłyński), Katedra Literatury Rosyjskiej
który wykładał językopo odzyskaniu niepodle- (Wacław Lednicki), Katedra Literatury
znawstwo porównawcze
głości, kiedy w Polsce zna- Ukraińskiej (Bohdan Łepki), Katedra EtJan Łoś,
indoeuropejskie i ogólne,
cząco zwiększyła się liczba nografii Słowiańskiej (Kazimierz Moszyń1860–1928
w jego ramach poświęcając
uniwersytetów, większość ski) oraz Katedra Historii Sztuki Narodów
sporo uwagi językom słowiańskim, i choć katedr językoznawczych
Słowiańskich (Wojsław
w Krakowie działał on jedynie przez pięć [...] zajmowali [...] uczeni
Molè). W roku 1928, po
lat (ministerstwo oświaty w Wiedniu nie w krakowskiej szkole wyśmierci Jana Łosia, Kazgodziło się ani na jego stałe zatrudnienie, kształceni albo uczniowie
tedrę Języka Polskiego
ani na przedłużenie z nim kontraktu), krakowskich uczniów.
przejął Kazimierz Nitsch,
wniósł tu, jak się podkreśla, świeży powiew
Jak wspominałem,
a prowadzoną przez niego
badań lingwistycznych, stworzył szkołę, slawistyka krakowska na
dotychczas Katedrę Filoktóra, jak pisano, w latach 1894–1914 była przełomie wieków nie ogralogii Słowiańskiej objął
najważniejszym centrum językoznawstwa niczała się jedynie do badań
przeniesiony ze Lwowa
polskiego, na którego rozwój wywarła językoznawczych (choć one
Tadeusz Lehr-Spławiński.
decydujący wpływ.
zdecydowanie dominowaW roku 1933 stworzona
Katedra slawistyki po śmierci Lucjana ły). Wykłady poświęcone
została jeszcze Katedra
Malinowskiego pozostawała przez kilka literaturom słowiańskim,
Filologii PołudniowosłoJan Rozwadowski, 1867–1935
lat nieobsadzona. Wykłady z filologii obok Tretiaka czy Zdziewiańskiej, którą prowa-

ALMA MATER nr 204–205

129

130

Wikipedia

Bohdan Łepki,
1872–1941

Tadeusz Stanisław Grabowski,
1881–1975

Tadeusz Lehr-Spławiński,
1891–1965
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skiej, zaś Katedra Filologii Słowiańskiej
została włączona w skład Instytutu Językoznawstwa UJ. Tadeusz Lehr-Spławiński reformę tę ocenił jednoznacznie negatywnie:
położyła [ona] kres szerzej pojętej organizacji studiów slawistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zmiany te w zasadzie
zamykają dzieje krakowskiej slawistyki
jako kierunku i środowiska, w ramach
którego prowadzone były szersze, kompleksowe badania Słowiańszczyzny,
obejmujące tak problematykę filologiczną,
jak i zagadnienia z historii, historii sztuki
czy etnografii. Studia slawistyczne od tego
momentu zaczynają się specjalizować
i koncentrować głównie na kwestiach
językowych i literackich.
Od roku akademickiego 1950/1951
wprowadzono także nabór na trzy kierunki: bohemistykę, bułgarystykę i serbokroatystykę. W okresie późniejszym
(1968 rok) dodana została jeszcze słowacystyka jako odrębny kierunek studiów
magisterskich, głównie dzięki staraniom
Danuty Abrahamowicz, której pierwszymi
uczennicami były Halina Mieczkowska
i Maria Papierz. Prowadzone były również,
z mniejszą lub większą regularnością,
lektoraty języka górnołużyckiego (Henryk
Zeman, Marian Radłowski, w ostatnich
latach Renata Bura), towarzyszące szerzej
zakrojonym pracom naukowym w zakresie
sorabistyki (dziedziny zajmującej się serbami łużyckimi), bo i ten obszar badawczy
rozwijany był, zwłaszcza w latach 60.
i 70. XX wieku, w ramach krakowskiej
slawistyki.
Kierownikiem Katedry Filologii Słowiańskiej pozostawał do czasu przejścia
na emeryturę w roku 1961 Tadeusz Lehr-Spławiński. Następnie funkcję tę pełnił
Stanisław Urbańczyk, po nim Katedrą

Archiwum UJ

www.pjs.ijp.pan.pl
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Narodowe Archiwum Cyfrowe

Kazimierz Nitsch,
1874–1958

Uniwersytetem Jagiellońskim, jego struktura została
jednak rozszerzona o kilka
nowych katedr – pojawiły
się Katedra Starszej Historii Słowian (Józef Widajewicz), Katedra Historii
Literatur Słowiańskich
Nowszych (Tadeusz Stanisław Grabowski), Katedra
Dialektologii Słowiańskiej
(Mieczysław Małecki).
Całym Studium kierował
Mieczysław Małecki, a po
jego przedwczesnej śmierci
w 1946 roku kierownictwo objął Tadeusz Lehr-Spławiński (kierowany
przez Małeckiego Zakład
Dialektologii Słowiańskiej
objął wówczas Alfred Zaręba, a Katedrę Filologii
Południowosłowiańskiej
Franciszek Sławski).
W takiej formie organizacyjnej krakowska slawistyka funkcjonowała
do roku 1950, kiedy Ministerstwo Szkolnictwa
Wyższego przeprowadziło
odgórnie i wbrew opinii
Uniwersytetu dość zasadniczą reorganizację struktury
Studium Słowiańskiego:
na Wydział Historyczny
przeniesiono Katedrę Historii Słowian, Katedrę
Etnografii Słowian oraz
Katedrę Historii Sztuki
Narodów Słowiańskich,
samodzielność uzyskała
Katedra Filologii Rosyj-

www.mianowski.waw.pl

dził Mieczysław Małecki,
wybitny dialektolog, twórca polskiej bałkanistyki.
Okres międzywojennej
działalności Studium
przyniósł znaczną liczbę
habilitacji z zakresu językoznawstwa słowiańskiego (Mieczysław Małecki,
a także Witold Taszycki,
Zdzisław Stieber, Antonina
Obrębska-Jabłońska, Tadeusz Milewski, Władysław
Kuraszkiewicz, Stanisław
Rospond), a z historii literatur słowiańskich habilitował się Władysław Bobek.
Intensywny rozwój
krakowskiej filologii słowiańskiej przerwał wybuch
drugiej wojny światowej.
Wspomnieć tu wypada
o jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejach UJ, tzw. Sonderaktion
Krakau. W grupie uczonych
aresztowanych 6 listopada
1939 i wywiezionych do
obozów koncentracyjnych
znaleźli się niemal wszyscy
krakowscy slawiści: Vilim
Frančić, Tadeusz Lehr-Spławiński, Mieczysław
Małecki, Tadeusz Milewski, Kazimierz Nitsch, Stanisław Urbańczyk, związany ze slawistyką historyk
Henryk Batowski, a wśród
bezpośrednich ofiar znalazł się Stefan Bednarski,
lektor języka rosyjskiego
na Uniwersytecie Jagiellońskim, zmarły w obozie
koncentracyjnym w Sachsenhausen w wyniku zapalenia płuc. Po zwolnieniu
z obozu uczeni angażowali
się także w tajne nauczanie
(jego inicjatorem i kierownikiem był Mieczysław
Małecki, zajęcia prowadzili
Lehr-Spławiński, Frančić,
Urbańczyk, Batowski oraz
spoza grupy zatrzymanych
Franciszek Sławski).
Po zakończeniu drugiej
wojny światowej Studium
Słowiańskie rozpoczęło
działalność wraz z całym

Mieczysław Małecki,
1903–1946

Stanisław Urbańczyk,
1909–2001

Fot. Józef Krzysztof Gierowski

(a potem Instytutem)
dynku. Od tego momentu
kierowali kolejno: FranInstytut, przenoszony już
ciszek Sławski, Alfred
trzykrotnie, nie ma w zasaZaręba, Maria Honowska,
dzie stałej siedziby, a jego
Zdzisław Niedziela, Julian
pracownicy ciągle czekaKornhauser, Jacek Bają na decyzje co do jego
luch, Celina Juda i w końostatecznej lokalizacji oraz
cu Magdalena Dyras.
na warunki, które zabezW takim kształcie orpieczą i ustabilizują pracę
ganizacyjnym Katedra
dydaktyczną i naukową.
Filologii Słowiańskiej
Niezależnie od zmian
funkcjonowała do poorganizacyjnych, struktuczątku lat 70., kiedy przeralnych czy lokalowych
kształcona została w Instyw ciągu lat 50. i 60. kratut Filologii Słowiańskiej,
kowska slawistyka nadal
Jacek Baluch
składający się z Zakładu
intensywnie się rozwijała,
Językoznawstwa Słowiańkształciła następne pokoskiego i Zakładu Literatur
lenia slawistów, z których
Słowiańskich. Kolejnej,
wywodzili się kolejni wyostatniej dotąd, reorgabitni uczeni i pracownicy
nizacji dokonano w roku
naukowi, tak Uniwersy1994, powołując na miejtetu Jagiellońskiego, jak
sce zakładów cztery katei innych polskich uczelni.
dry: Filologii Bułgarskiej
Wymienić tu można takie
i Macedońskiej, Filologii
postacie jak: Kazimierz
Czeskiej i Łużyckiej, FiPolański, Roman Lalologii Chorwackiej, Serbskowski, Henryk Wróbel,
skiej i Słoweńskiej oraz
Józef Reczek, Wacław
Filologii Słowackiej. Kilka
Fedorowicz, Krystyna
lat temu katedry zmienione
Kowalik, Wiesław Boryś,
zostały na zakłady, lecz
Stanisław Stachowski,
Maria Dąbrowska-Partyka,
1947–2017
struktura Instytutu zasadLeszek Bednarczuk, Maniczo się nie zmieniła.
rian Radłowski, Czesław Bartula, Teresa
W latach 60. krakowska slawistyka Zofia Orłoś, Barbara Oczkowa, Jerzy
zmieniła także lokalizację: przy okazji Rusek, Anna Bluszcz, Zdzisław Wagner.
jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu Jagiel- W latach 60. rozwijała się również intenlońskiego dzięki pieniądzom ze spadku sywniej slawistyka literaturoznawcza –
po Ignacym Paderewskim zbudowano habilitację z literatury czeskiej uzyskała
Collegium Paderevianum – tam przenio- Maria Bobrownicka, doktoryzowali się
sła się z ul. Gołębiej 20 Katedra Filologii Włodzimierz Kot i Zdzisław Niedziela,
Słowiańskiej. Stanisław Urbańczyk opisuje studiowali i rozpoczęli kariery naukowe
to wydarzenie w swoich wspomnieniach: Jacek Baluch, Julian Kornhauser, AleksanPlan rozbudowy Uniwersytetu przewidywał der Naumow, Maria Dąbrowska-Partyka,
dwa budynki: jeden duży z wielkimi salami Wojciech Gałązka, Józef Zarek.
wykładowymi miał służyć filologii polskiej,
Swój wywód kończę na tej właśnie gemniejszy – małym filologiom. Pieniędzy neracji badaczy. Ma ona bowiem dla mnie
starczyło tylko na małą część, która nawet i mojego pokolenia znaczenie szczególdla tych małych była za mała.
ne. Są to nasi mistrzowie i nauczyciele,
Podzielona została wówczas bibliote- profesorowie, do których chodziliśmy na
ka, którą dotychczas slawistyka dzieliła wykłady i u których zdawaliśmy egzamiz polonistyką (nie bez pewnych trudności ny, zdobywaliśmy naukowe szlify, pod
– w swoich wspomnieniach prof. Urbań- ich kierunkiem pisząc pierwsze artykuły,
czyk szczegółowo opisał walkę o książki, prace magisterskie, rozprawy doktorskie.
którą stoczył z prof. Witoldem Taszyckim, W tym miejscu pragnę złożyć im podzięzwłaszcza o Słownik geograficzny Króle- kowania, szczególne słowa wdzięczności
stwa Polskiego).
i gratulacje kierując w stronę prof. Jacka
W Collegium Padervianum Instytut Balucha, z którym 22 października 2018
Filologii Słowiańskiej pozostał do roku świętujemy odnowienie po 50 latach jego
2012, kiedy to rozpoczął się remont bu- doktoratu. To najlepszy możliwy sposób

na uczczenie 200-lecia krakowskiej slawistyki.
Nawiązując do pięknego jubileuszu,
chciałbym wspomnieć jeszcze jedną postać – prof. Marię Dąbrowską-Partykę,
której pierwszą rocznicę śmierci będziemy
wkrótce obchodzić (21 grudnia 2018). Pani
Profesor była osobą, która w ostatnich
dekadach odcisnęła głębokie piętno na
krakowskiej slawistyce, była w naszym
Instytucie niepodważalnym autorytetem
naukowym, osobą niezwykle życzliwą,
która roztaczała opiekę i żywo interesowała
się dokonaniami naukowymi młodego pokolenia slawistów (nie tylko krakowskich
i nie tylko kroatystów czy serbistów). Nie
mam najmniejszej wątpliwości, że nie tylko
krakowska, ale i polska współczesna slawistyka literaturoznawcza swój obecny kształt
zawdzięcza w dużej mierze Jej aktywności
naukowej i dydaktycznej.

Piotr Gierowski

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
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ŚWIĘTO SLAWISTÓW
Odnowienie po 50 latach doktoratu prof. Jacka Balucha
października 2018 aula Collegium
Novum stała się miejscem slawistycznego święta. Odbyło się tam bowiem
nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziału
zwołane z okazji odnowienia po 50 latach
doktoratu jednego z najwybitniejszych
polskich bohemistów – prof. Jacka Balucha. Uroczystość towarzyszyła obchodom
200-lecia istnienia studiów slawistycznych
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Te ważne
dla Uniwersytetu wydarzenia zbiegły się
z jeszcze jednym istotnym dla Instytutu Filologii Słowiańskiej jubileuszem:
z pięćdziesięcioleciem wyodrębnienia się
słowacystyki jako osobnej specjalizacji. Doszło do tego w roku 1968, dzięki determinacji
slawistki mgr Danuty Abrahamowicz.
Październikowa uroczystość zgromadziła wielu gości. Oprócz rodziny,
przyjaciół i uczniów Profesora, uczestniczyli w niej: prorektorzy UJ prof. Jacek Popiel oraz prof. Armen Edigarian,
a także dziekan Wydziału Filologicznego
UJ prof. Elżbieta Górska, prodziekan ds.
dydaktyki dr hab. Władysław Witalisz,
laudator prof. Jerzy Kapuścik z Instytutu
Filologii Wschodniosłowiańskiej, dyrektor
Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab.
Magdalena Dyras, dyrektor Biblioteki
Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk,
jak również profesorowie z innych ośrodków slawistycznych: dziekan Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego
dr hab. Joanna Czaplińska, profesor UO,
oraz dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego prof. Zbigniew
Greń. Nie zabrakło też gości zagranicznych, wśród których byli: konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie
Tomáš Kašaj, ambasador Bułgarii Emil
Savov Yalnazov oraz konsul honorowy
Bułgarii Wiesław Nowak. Ambasadę Republiki Chorwacji reprezentowali chargés
d’affaires ad interim Tiha Dabac Golubić
i konsul honorowy Chorwacji w Krakowie
Paweł Włodarczyk, Uniwersytet w Zagrzebiu zaś prof. Dalibor Blažina.
Obchody 200-lecia istnienia slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
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W pierwszym rzędzie, od prawej: chargés d’affaires ad interim (Ambasada Chorwacji) Tiha Dabac Golubić, ambasador Bułgarii w Polsce Emil Savov Yalnazov, konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Tomáš Kašaj, konsul honorowy Chorwacji w Krakowie Paweł Włodarczyk, konsul honorowy Bułgarii
Wiesław Nowak, tłumaczka literatury bułgarskiej, adiunkt w Zakładzie Filologii Bułgarskiej i Macedońskiej UJ dr Magdalena Pytlak

jubileusz odnowienia doktoratu prof. Jacka Balucha rozpoczęły się od odśpiewania
pieśni Gaude Mater Polonia przy udziale
Zespołu Tańców i Pieśni Bałkańskich
IGLIKA, założonego w 2001 roku przez
absolwentkę filologii słowiańskiej Katarzynę Witek. Zespół raz po raz uświetniał
obchody kolejnymi niezwykłymi aranżacjami ludowych pieśni słowiańskich (wysłuchaliśmy kolejno: bułgarskiej pieśni
Sednalo e Dżore Dos, serbskiej – Sitan
kamen, hercegowińskiej – Na tri sestre
i macedońskiej – Vonaseselo Malovo).
Prowadząca spotkanie dziekan prof.
Elżbieta Górska podkreśliła, że porównawczy charakter badań prowadzonych
w Instytucie Filologii Słowiańskiej jest
bezpośrednią kontynuacją wykładów
Samuela Bandtkiego, dotyczących bibliografii i nauki o językach słowiańskich,
prowadzonych na Uniwersytecie od roku
akademickiego 1817/1818. Od tego czasu
studia nad literaturami i językami słowiańskimi mają swoje miejsce na krakowskiej
uczelni nieprzerwanie do dziś.
Reprezentujący władze rektorskie
prof. Jacek Popiel w swoim wystąpieniu
wpisał uroczystość z okazji jubileuszu

slawistyki i odnowienia doktoratu jednego z jej najwybitniejszych profesorów
w szerszy kontekst niedawnych uroczystości związanych z 650-leciem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazując na ich
wagę w budowaniu prestiżu całej Uczelni.
Podkreślił zasługi Profesora dla rozwoju
literaturoznawstwa slawistycznego i popularyzacji literatury czeskiej w Polsce,
zwłaszcza poprzez doskonałe tłumaczenia
– nie tylko z języka czeskiego, ale także
na język naszych południowych sąsiadów.
Prorektor wymienił tu przede wszystkim
genialny przekład Lokomotywy Juliana
Tuwima. Duża aktywność Profesora
jako polskiego ambasadora w Republice Czeskiej była jednym z elementów
kształtujących i umacniających wzajemne
polsko-czeskie relacje kulturalne, zwłaszcza po trudnym 1968 roku. W opinii prof.
Jacka Popiela krakowski bohemista jest
człowiekiem powszechnie szanowanym,
niezwykle towarzyskim, który o literaturze i zjawiskach z nią związanych potrafi
mówić interesująco i z pasją, i który pasję
tę potrafił przekazać swoim uczniom. Na
zakończenie swojego wystąpienia prorektor wskazał na jeszcze jeden istotny punkt

cje weszły już na stałe do naukowo-dydaktycznego kanonu) oraz prace będące
wyrazem wersologicznego i teoretycznoliterackiego temperamentu krakowskiego
slawisty, jak Wiersz i przekład z 2007
roku oraz Czesko-polski słownik terminów
literackich z 2016 roku, napisany wraz
z Piotrem Gierowskim. Kontynuując
swoje wystąpienie, laudator pokreślił, że
niezbywalną częścią dorobku naukowego
prof. Jacka Balucha jest jego szeroka
działalność edytorska. Wspomniał przede
wszystkim o antologii Czescy symboliści,
dekadenci i anarchiści przełomu XIX i XX
wieku z 1983 roku, Wyborze poezji Františka Halasa (1975) oraz książce Hrabal,
Kundera, Havel. Czeski esej współczesny
z 2001 roku i wydanych w zeszłym roku
Przygodach dobrego wojaka Szwejka
czasu wojny światowej Jaroslava Haška
(2017). Do najważniejszych przekładów
literackich laudator zaliczył Cierpienia

wieku, a więc Bohumila Hrabala, Antonína
Sovę, Vítězslava Nezvala, Franię Šrámka, Karela Hlaváčka, Vladimíra Holana,
Jiřego Ortena czy Františka Halasa, a jego
komentarze, wstępy i posłowia odnaleźć
można w wydaniach, na przykład, Karela
Poláčka, Bohumila Hrabala, Vladislava
Vančury, Karela Čapka czy Vítězslava
Nezvala. Do największych jednak osiągnięć translatorskich Jacka Balucha – jak
podkreśla sam tłumacz – należy przekład
Lokomotywy Juliana Tuwima na język
czeski. Kończąc swoje wystąpienie, prof.
Jerzy Kapuścik wspomniał również
o krakowskim slawiście jako poecie,
autorze tomu Praska ironia z 1998 roku,
oraz jako twórcy pastiszów i limeryków
(Maleńkie i niczyje: wierszyki dla profesorów z 2004 roku oraz publikacja Jak
układać limeryki? Poradnik praktyczny
wraz z ćwiczeniami dla początkujących
i zaawansowanych z 2013 roku). Podkre-

Anna Wojnar

życiorysu prof. Jacka Balucha: jego działalność w „Solidarności”, za którą w stanie
wojennym został internowany.
Życzliwa i bardzo osobista wypowiedź
prorektora Jacka Popiela znalazła swoją
kontynuację w laudacji wygłoszonej
przez prof. Jerzego Kapuścika. Laudator
skrupulatnie prześledził karierę naukową
prof. Jacka Balucha, wskazując na jej
najważniejsze punkty, jakim było najpierw
magisterium slawistyczne poświęcone
Jiříemu Wolkerowi, napisane w 1962 roku
pod kierunkiem prof. Marii Bobrownickiej, zatytułowane Jiří Wolker w czeskiej
krytyce międzywojennej, następnie – objęty tą samą opieką naukową – doktorat
z 1968 roku, skupiony na zagadnieniach
czeskiego poetyzmu, zatytułowany Poetyzm. Propozycja czeskiej awangardy lat
dwudziestych. Kolejno zaś magisterium
polonistyczne z 1970 roku, którego promotorem był prof. Kazimierz Wyka, dotyczące poezji Adama Ważyka („Semafory”,
„Oczy i usta”– awangardowa poezja
Adama Ważyka), rozprawa habilitacyjna
z 1982 roku zatytułowana Język krytyczny F.X. Šaldy oraz ukoronowanie kariery
naukowej, jakim było uzyskanie 31 października 2008 tytułu profesora nauk humanistycznych. Profesor Jerzy Kapuścik
podkreślił, że profil naukowy prof. Jacka
Balucha ukształtowały kontakty z najwybitniejszymi badaczami ówczesnych lat:
z profesorami Henrykiem Markiewiczem,
Kazimierzem Wyką, Marią Bobrownicką, Marią Dłuską, Janem Mukařovskim,
Felixem Vodičką, Michałem Głowińskim
i Januszem Sławińskim z Instytutu Badań
Literackich PAN. Relacje te uformowały
wyrazisty profil i orientację metodologiczną krakowskiego bohemisty. Współpraca
z polskim i czeskim, a więc praskim i IBL-owskim, środowiskiem strukturalistycznym zaowocowała tłumaczeniami tekstów
Jana Mukařovskiego, opublikowanymi
w znanym wyborze Wśród znaków i struktur, Jiřego Levego, Květoslava Chvatíka
czy Felixa Vodički, którego rozprawa
Historia literatury. Jej problemy i zadania
jest jednym z najczęściej przywoływanych
i cytowanych naukowych przekładów
prof. Balucha. Laudator wymienił też
najważniejsze prace naukowe Jubilata,
wśród których znalazły się wykłady
z literatury czeskiej – Literatura czeska
1918–1968. Wykłady z 1973 roku (wydanie II skrócone z 1978 roku) i monografia
Poetyzm. Propozycja czeskiej awangardy
lat dwudziestych z roku 1969 (obie pozy-

Dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof. Elżbieta Górska wręcza pamiątkowy dyplom
prof. Jackowi Baluchowi; w głębi, po lewej stronie laudator prof. Jerzy Kapuścik

Księcia Sternenhocha Ladislava Klímy,
wydawaną aż czterokrotnie Historię Partii
Umiarkowanego Postępu (w Granicach
Prawa) Jaroslava Haška oraz antologię
Drzewo się liściem odziewa. Staroczeska
poezja miłosna, jak również rekonstrukcję, przekład i gruntowne opracowanie
XV-wiecznego utworu określanego jako
cantilena inhonesta (pieśń nieprzystojna),
które ukazało się w 2013 roku. Dodał, że
prof. Jacek Baluch przekładał również innych klasyków czeskiej prozy i poezji XX

ślił też, że w każdej swojej odsłonie, czy
to jako badacz, tłumacz, autor publikacji
popularnonaukowych, poeta, „pastiszysta” czy „limerykarz”, prof. Jacek Baluch
prezentuje swój niepowtarzalny idiolekt,
wyczucie stylu, swadę i lekkość w snuciu
opowieści o literaturze, a wszystko to obok
niekwestionowanej erudycji i niepodlegającej dyskusji naukowości. Jak przystało
na postać niezwykłą, jego sylwetka naukowa – zdaniem laudatora – wymyka się
wszelkim regułom i klasyfikacjom.
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Uczestnicy uroczystości, w pierwszym rzędzie od lewej: prorektor UJ prof. Jacek Popiel,
prorektor UJ prof. Armen Edigarian, prodziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisław Sroka
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rocznicy stulecia powstania Czechosłowacji. W odniesieniu zaś do jubileuszu pięćdziesięciolecia krakowskiej słowacystyki
zaakcentował, że kolejne pokolenia solidnie wyszkolonych absolwentów filologii
słowackiej są niezbywalnym elementem
harmonijnie kształtujących się polsko-słowackich stosunków kulturalnych.

Fot. Anna Wojnar

Łaciński tekst dyplomu odczytała
dziekan Wydziału Filologicznego prof.
Elżbieta Górska. Podkreślono w nim
zasługi prof. Jacka Balucha – wybitnego
znawcy, tłumacza i edytora współczesnej
czeskiej literatury i kultury, który wyraziście przyczynił się do jej recepcji i popularyzacji w Polsce, teoretyka przekładu,
wersologa, spadkobiercy i kontynuatora
tradycji Praskiej Szkoły Strukturalnej,
działacza opozycji, dyplomaty i ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze
w latach 1990–1995, znakomitego komentatora czeskiego życia politycznego
i kulturalnego, który znacząco wpłynął na
pogłębienie polsko-czeskiej współpracy na
polu kultury, nauki i polityki.
Zanim głos zabrał bohater uroczystości, wystąpili kolejno ambasador Bułgarii
w RP Emil Savov Yalnazov oraz konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie
Tomáš Kašaj. Pierwszy z nich podkreślił,
że 200-lecie krakowskiej slawistyki zbiega
się ze 100-leciem odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz 100-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych między
Polską i Bułgarią. Ambasador zwrócił
uwagę na ogromną rolę Uniwersytetu
Jagiellońskiego, a zwłaszcza Instytutu
Filologii Słowiańskiej, w podtrzymywaniu
wymiany kulturalnej w tej części Europy,
zwłaszcza w trudnych czasach braku własnej państwowości. Zaznaczył również,
że polskie językoznawstwo slawistyczne,
którego kluczowym ośrodkiem jest Instytut Filologii Słowiańskiej, ma szczególne
zasługi w zakresie zdefiniowania miejsca języka bułgarskiego wśród innych
języków słowiańskich. Konsul Słowacji
przypomniał o towarzyszącej uroczystościom 200-lecia krakowskiej slawistyki

Podkreślił jednak, że trzecie wystąpienie
ma dla niego szczególny wymiar, gdyż
jego związki z Uniwersytetem okazały się
równie trwałe jak jego relacje rodzinne.
Jubilat z niemałym wzruszeniem wyliczył
dokonania naukowe i życiowe swoich
najbliższych: żony, dwóch córek i syna.
Opowiedział o wnukach i prawnukach.
Wspomniał o swoim zaangażowaniu
politycznym i społecznym oraz determinantach, które kształtowały jego karierę
naukową. Podkreślił ogromny wpływ,
jaki miały na jego życie kontakty z takimi postaciami, jak Jacek Kuroń, Tadeusz
Mazowiecki, arcybiskup Alfred Nossol,
czeski katolicki ksiądz i filozof Tomáš
Halík, Václav Havel czy Bohumil Hrabal,
jak również współpraca ze środowiskiem
„Tygodnika Powszechnego” i „Gazety
Wyborczej”. Zetknięcie się z tymi i innymi
ludźmi kultury oraz nauki ukształtowało
go jako człowieka, naukowca i działacza
politycznego, doprowadzając historię jego
życia do auli uniwersyteckiej, wypełnionej
rodziną, przyjaciółmi i uczniami.
Pierwszą część uroczystości zakończyło wystąpienie dr. Piotra Gierowskiego poświęcone historii krakowskiej
slawistyki od czasu wykładów Jerzego Samuela Bandtkiego w pierwszej
połowie XIX wieku aż po połowę
XX wieku.
Obchody 200-lecia filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, będące ważnym świętem
wszystkich slawistów w Polsce, stały
się też okazją do zorganizowania
jubileuszowego seminarium, które
z kolei dało asumpt do rozmów nie
tylko o historii slawistyki, ale także
o jej perspektywach w XXI wieku.
Przede wszystkim jednak uroczystość ta stworzyła przestrzeń do spotkania się badaczy reprezentujących
rozmaite ośrodki uniwersyteckie
w Polsce i poza jej granicami. Konferencja naukowa wypełniła drugą
część zaplanowanych na ten dzień
uroczystości.
Otworzyła ją dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab.
Magdalena Dyras, podkreślając, że
postawa naukowa prof. Jacka Balucha
i prezentowana przez niego wierność
wartościom od zawsze były inspirujące
dla innych badaczy. Kolejne wystąpienia
dotyczyły historii slawistyki, jej powiązań
ze studiami polonistycznymi, „mapowały”
najważniejsze osiągnięcia naukowe kra-

Prof. Jacek Baluch

W swoim wystąpieniu prof. Jacek
Baluch zaznaczył, że w auli Collegium
Novum przemawia po raz trzeci. Pierwsze
wystąpienie związane było z jego kolokwium habilitacyjnym, drugie z laudacją
wygłoszoną na uroczystości odnowienia
doktoratu prof. Marii Bobrownickiej.

prof. Zdzisław Darasz – literaturoznawca,
słowenista i językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu
Łódzkiego, prof. Hanna Kowalska-Stus –
kulturoznawczyni i literaturoznawczyni,
wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego i PWSZ w Oświęcimiu, sekretarz
Komisji Kultury Słowian PAU, prof. Jan
Sokołowski – kierownik Pracowni Macedonistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor
naczelny „Rocznika Slawistycznego”,
prof. Zbigniew Greń – dziekan Wydziału
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. Dalibor Blažina – kierownik Katedry
Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie w Zagrzebiu, i prof. Ewa Komorowska – językoznawczyni, specjalizująca się
w lingwistyce słowiańskiej, semantyce
i pragmatyce, związana z Uniwersytetem
Szczecińskim, prezes Szczecińskiego
Towarzystwa Naukowego. Gratulacje
i wyrazy uznania przekazali także: dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu

Opolskiego prof. Joanna Czaplińska, wicedyrektor Instytutu Slawistyki Zachodniej
i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Robert Kulmiński, przedstawiciele slawistyki poznańskiej: wicedyrektor
Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM dr
hab. Izabela Lis-Wielgosz wraz z dr hab.
Wojciechem Jóźwiakiem oraz chargés
d’affaires ad interim Tiha Dabac Golubić.
Po zakończeniu oficjalnej części obchodów w kuluarach kontynuowano naukowe
dyskusje i cieszono się obecnością bohatera
uroczystości prof. Jacka Balucha, który –
korzystając z okazji – zaprezentował
uczestnikom spotkania swoją najnowszą
książkę Powiedz coś po czesku! Igraszki
językowo-literackie, potwierdzając tym
samym swą naukowo-literacką aktywność.
Była to doskonała puenta jubileuszu 200-lecia filologii słowiańskiej na Uniwersytecie
Jagiellońskim.

Aleksandra Hudymač

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

Anna Wojnar

kowskich slawistów, ich relacje ze slawistyką warszawską, slawistyką w PAU oraz
Komisją Kultury Słowian PAU, czy też
zgłębiały krakowsko-lwowskie korzenie
slawistyki wrocławskiej oraz omawiały
spuściznę rękopiśmienną wybitnego polskiego historyka literatury Wiktora Weintrauba, zgromadzoną w archiwach Biblioteki Jagiellońskiej. Odniesiono się również
do polsko-chorwackich, zwłaszcza zaś krakowsko-zagrzebskich, związków kulturowych oraz zaprezentowano postać wybitnej
krakowskiej slawistki-językoznawczyni,
promotorki kolejnych pokoleń slawistów
prof. Marii Honowskiej. Wystąpili kolejno: prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor
Biblioteki Jagiellońskiej, prof. Wiesław
Boryś – językoznawca, slawista, emerytowany profesor Instytutu Filologii Słowiańskiej, kroatysta i serbista, badacz języka
prasłowiańskiego i leksyki słowiańskiej,
polskiej i kaszubskiej, członek Międzynarodowej Komisji Etymologicznej przy
Międzynarodowym Komitecie Slawistów,
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Archiwum Marka Jamrozego

W DRODZE DO GWIAZD
Profesor Eugeniusz Rybka (pierwszy od lewej) wraz ze swoimi współpracownikami na placu budowy Obserwatorium Astronomicznego w Forcie Skała
przy ul. Orlej 171 w Krakowie

E

ugeniusz Rybka – w drodze do gwiazd
to tytuł konferencji zorganizowanej na
Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
w dniach 18–19 czerwca 2018. Celem
przedsięwzięcia, zrealizowanego pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Wojciecha Nowaka i dzięki przychylności dziekan prof. Ewy Gudowskiej-Nowak, było nie tylko przypomnienie sylwetki,
dorobku naukowego, dydaktycznego i administracyjnego prof. Eugeniusza Rybki, ale
także przegląd najnowszych dokonań oraz
planowanych badań z zakresu fotometrii
gwiazd – dziedziny, którą zajmował się prof.
Eugeniusz Rybka. Inspiracją do zorganizowania konferencji były przypadające w 2018
roku: 120. rocznica urodzin (6 maja 1898)
oraz 30. rocznica śmierci (8 grudnia 1988)
tego wybitnego astronoma. W wydarzeniu,
którego organizatorem było Obserwatorium
Astronomiczne UJ, a współorganizatorami
obserwatoria astronomiczne Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ivana
Franki we Lwowie, uczestniczyło kilkadziesiąt osób z Polski i Ukrainy.
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Pierwszy dzień konferencji rozpoczął
się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy
na grobie prof. Rybki znajdującym się na
cmentarzu Rakowickim. Następnie w budynku Instytutu Fizyki UJ zaprezentowano
poświęcone Profesorowi referaty. O działalności Profesora w Krakowie mówił
prof. Jerzy M. Kreiner (UP, Kraków), we
Wrocławiu – prof. Michał Tomczak (Instytut Astronomiczny UWr, Wrocław), we
Lwowie – prof. Bohdan Nowosjadłyj (Ivan
Franko National University, Lwów) oraz
prof. Oleh Petruk (Institute for Applied
Problems of Mechanics and Mathematics
[(Instytut Prykladnyh Problem Mehaniky i Matematyky) National Academy
of Sciences of Ukraine, Lwów)]. Marek
Szczepański (Planetarium Śląskie, Chorzów) przypomniał o wkładzie prof. Rybki
w organizację olimpiad astronomicznych,
prof. Maciej Mikołajewski (UMK, Toruń)
zaprezentował kilka tomów oryginalnego
dziennika Profesora i przedstawił fragmenty kilku interesujących zapisków.
Sebastian Kurowski (OA UJ, Kraków)
przypomniał zawiłą historię jednego

z krakowskich instrumentów optycznych
– lunety Grubb.
W drugim dniu konferencji, poświęconym współczesnym badaniom fotometrycznym gwiazd zmiennych, referaty
wygłosili światowej sławy specjaliści:
prof. Józef Smak (Centrum Astronomiczne
im. Kopernika PAN, Warszawa), prof. Wacław Waniak (OA UJ, Kraków), prof. Jerzy
M. Kreiner i dr Waldemar Ogłoza (UP,
Kraków), prof. Andrzej Pigulski (UWr,
Wrocław), prof. Stanisław Zoła (OA UJ,
Kraków), prof. Igor Soszyński (OA UW,
Warszawa) oraz prof. Andrzej Niedzielski
(UMK, Toruń).
Konferencji towarzyszyła wystawa
książek autorstwa prof. Eugeniusza Rybki, która następnie przez kilka tygodni
prezentowana była w Bibliotece Instytutu
Fizyki UJ.
Eugeniusz Rybka urodził się 6 maja
1898 w Radzyminie. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął pod koniec
października 1918 roku. Na początku
1921 roku objął stanowisko rachmistrza
naukowego w krakowskim Obserwato-

Marek Jamrozy

Przy grobie prof. Eugeniusza Rybki i jego żony Marii na cmentarzu Rakowickim; 18 czerwca 2018

Astronomicznym zmianę profilu badawczego: z teoretyczno-rachunkowego
(mechanika nieba) na praktyczny (badanie
gwiazd zmiennych), a w dalszej perspektywie doprowadziły do powstania nowych
grup naukowych zajmujących się innymi
dziedzinami astrofizyki (radioastronomia,
kosmologia, wysokie energie).
Profesor Eugeniusz Rybka zajmował
się głównie fotometrią fotograficzną i fotoelektryczną gwiazd oraz – w późniejszym
okresie życia – historią astronomii. Owocem jego działalności dydaktycznej jest
imponujący zbiór wielowydaniowych podręczników licealnych i akademickich. Nie
do przecenienia jest jego zaangażowanie
w prace licznych towarzystw i organizacji

naukowych. W latach 1952–1955 i 1955–
1958 był wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Był członkiem
zwyczajnym i honorowym wielu krajowych oraz międzynarodowych towarzystw
naukowych, między innymi korespondentem Międzynarodowej Akademii Historii
Nauki w Paryżu. W 1973 roku nadano mu
doktorat honoris causa Uniwersytetu im.
Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie.
Ten wybitny naukowiec był również niestrudzonym popularyzatorem astronomii
– przez wiele lat pełnił funkcję redaktora
naczelnego miesięcznika „Urania”.

Marek Jamrozy

Obserwatorium Astronomiczne UJ

Bartosz Śmierciak

rium Astronomicznym. Pod okiem prof.
Tadeusza Banachiewicza zdobywał pierwsze zawodowe doświadczenia. W 1926
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim
otrzymał stopień doktora. W 1930 roku,
dzięki uzyskaniu stypendium naukowego,
wyjechał na blisko pół roku do Lejdy,
gdzie pracował pod kierunkiem prof.
Einara Hertzsprunga. Za badania gromad
kulistych gwiazd otrzymał w 1932 roku
habilitację na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie wyjechał do Lwowa,
gdzie na Uniwersytecie Jana Kazimierza
został dyrektorem uniwersyteckiego obserwatorium. W 1945 roku, po wcieleniu
wschodnich ziem przedwojennej Polski
do Związku Sowieckiego, przyjechał
do Wrocławia i objął kierownictwo
Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1958 roku
przeniósł się do Krakowa, by po śmierci
prof. Banachiewicza objąć stanowisko
dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jedną
z jego licznych zasług było przeniesienie
siedziby Obserwatorium z ul. Kopernika
27 do oddalonego od centrum miasta
o 10 kilometrów Fortu Skała, gdzie
funkcjonuje ono do dziś. W 1968 roku
prof. Rybka przeszedł na emeryturę. Na
Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął
i zakończył formalnie swoją działalność
naukową. Można zaryzykować nawet
stwierdzenie, że to właśnie jego starania
i pełniona funkcja kierownicza zapoczątkowały w krakowskim Obserwatorium

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konferencji Eugeniusz Rybka – w drodze do gwiazd
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NA POGRANICZU NAUK EMPIRYCZNYCH,
FILOZOFII I TEOLOGII
C

jednostka wspólna obu uczelni, ale finansowana z własnych środków. Inicjatorem
przedsięwzięcia był ksiądz prof. Michał
Heller, znakomity uczony, kosmolog,
filozof i teolog, który w matematycznych
równaniach potrafi dostrzec dzieła sztuki,

gium Maius. Wzięli w niej udział wiceprezydent Fundacji Johna Templetona Charles
Harper oraz rektorzy PAT i UJ: ksiądz
prof. Jan Dyduch i prof. Karol Musioł.
W tym samym czasie założona została
Fundacja Centrum Kopernika, kierowana

Fot. Anna Wojnar

entrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych ma już 10 lat. Jest to
interdyscyplinarna jednostka, prowadząca
szeroką działalności badawczo-edukacyjną w obszarze kosmologii, neuroscience,
nauk ewolucyjnych, teologii, filozofii,

Ksiądz prof. Michał Heller podczas wykładu
w auli Auditorium Maximum

historii nauki i relacji między nauką a religią. Jubileuszowe spotkanie odbyło się
29 października 2018 w auli Auditorium
Maximum. Zgromadzonych gości powitał
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który
pogratulował pracownikom Centrum dotychczasowych sukcesów i życzył dalszej
owocnej pracy. Ksiądz prof. Michał Heller
podziękował za zaangażowanie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Uniwersytetowi
Papieskiemu Jana Pawła II, współpracownikom oraz wszystkim tym, którzy
korzystają z inicjatyw Centrum Kopernika
Badań Interdyscyplinarnych. Następnie
wygłosił wykład zatytułowany Ważniejsze
niż wszechświat.
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zostało powołane w 2008 roku
przez Uniwersytet Jagielloński i ówczesną
Papieską Akademię Teologiczną (obecnie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), jako
138
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Uczestnicy jubileuszu 10-lecia Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych;
Auditorium Maximum, 29 października 2018

a wielkich fizyków uważa za genialnych
artystów. – Naszą misją, wyrastającą
z krakowskich tradycji filozoficznych, jest
prowadzenie badań naukowych i działalności popularyzatorskiej, których celem
jest ukazanie, że nauka stanowi integralną
i istotną część kultury. W czasach daleko
posuniętej specjalizacji naukowej nie jest
to misja łatwa. Centrum miało jednak
szczęście współpracować z wieloma utalentowanymi naukowcami i popularyzatorami nauki, a także instytucjami, które
potrafiły dostrzec wagę naszego przedsięwzięcia. Dzięki temu w ciągu dziesięciu lat
udało się prowadzić badania naukowe na
pograniczu nauk empirycznych, filozofii
i teologii – mówił prof. Bartosz Brożek,
kierujący Centrum od jego powstania.
Inauguracja działalności Centrum
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
odbyła się 2 października 2008 w Colle-

przez księdza Janusza Mączkę i Marcina
Gorazdę. Fundacja zarządzała środkami
pochodzącym z Nagrody Templetona,
którą w całości, w wysokości 1,6 miliona
dolarów, przekazał na rozwój Centrum
ksiądz prof. Michał Heller. Ośrodek zaczął szybko się rozwijać. Założono kanał
Youtube, na którym prezentowana jest bieżąca aktywność Centrum. Rozpoczęła się
także działalność edukacyjna skierowana
do studentów – kursy „Nauka i Wielkie
Pytania” oraz „Nauka i Religia”. W 2011
roku Centrum otrzymało grant Fundacji
Johna Tempeltona w kwocie blisko dwóch
milionów dolarów na realizację projektu
„The Limits of Scientific Explanation”.
Wtedy też rozpoczęły się badania w trzech
obszarach: fizyce i kosmologii, filozofii
i teologii oraz kognitywistce. Zorganizowano konferencje naukowe, a w krakowskich kawiarniach zainicjowano serię

Anna Wojnar

wykładów popularnonaukowych „Granice
nauki”. Ponadto we współpracy z portalem
Interia.pl uruchomiony został serwis popularnonaukowy granicenauki.pl. Powołano
także wydawnictwo Copernicus Center
Press. W 2013 roku Fundacja Johna Tempeltona przyznała Centrum kolejny grant,
który pozwolił sfinansować dwa nowe
przedsięwzięcia: Copernicus College
i Copernicus Festiwal.
Copernicus College wystartował
w 2015 roku. W ofercie tego e-uniwersytetu znajdują się nieodpłatne kursy
z dziedziny matematyki, fizyki, chemii,
medycyny, biologii ewolucyjnej, psychologii, nauk kognitywnych, prawa, filozofii
i teologii. Wśród wykładowców są najlepsi
polscy uczeni oraz młodzi ambitni na-

Od prawej: dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Jerzy Pisuliński, prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn,
ksiądz prof. Michał Heller, rektor UJ prof. Wojciech Nowak

ukowcy. W ciągu trzech lat z oferty skorzystało ponad 14 tysięcy użytkowników
(copernicuscollege.pl). W październiku
2013 otworzono księgarnio-kawiarnię De
Revoutionibus przy ul. Brackiej 14, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ.
W maju 2014 odbyła się pierwsza edycja
Copernicus Festiwal, której tematem przewodnim były rewolucje w nauce i kulturze.
Przedsięwzięcie jest owocem współpracy
Centrum z „Tygodnikiem Powszechnym”,
w którym ukazuje się dodatek z serii
„Wielkie pytania”. Za swoją działalność
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych zostało uhonorowane w 2015
roku przez Polską Agencję Prasową oraz
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodą główną w konkursie „Popularyzator nauki”, w kategorii instytucji
naukowych.
Po zakończeniu projektów finansowanych ze środków Fundacji Johna Templetona Centrum zdobyło fundusze na dalsze
funkcjonowanie z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, od miasta Krakowa i od Uniwersytetu Jagiellońskiego, co
umożliwiło kontynuację dotychczasowych
przedsięwzięć. Ponadto Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło
nową inicjatywę – „Nauka czytania”. Jest
to projekt, w ramach którego naukowcy
związani z Centrum Kopernika odwiedzają szkoły podstawowe, gdzie wraz
z uczniami poszukują wątków naukowych
w tradycyjnej literaturze dziecięcej.
W 2016 roku Fundacja Centrum Kopernika przeniosła się z budynku Wydziału
Prawa i Administracji przy ul. Brackiej
do nowej siedziby przy ul. Szczepańskiej
1. W październiku 2017 zainaugurowano
nowy projekt: „Wielkie Pytania w KrakoALMA MATER nr 204–205
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wie”, realizowany wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim i miastem Kraków. Jest
to cykl wykładów odbywających się kilka
razy w roku. Zapraszani są światowej sławy
naukowcy, jako pierwszy wystąpił Daniel
Dennett – wybitny filozof i kognitywista.
Dzięki zaangażowaniu rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka i za zgodą Senatu
UJ od października 2018 roku Centrum
Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
stało się pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stworzone
zostały etaty naukowe dla adiunktów
w trzech obszarach: kosmologii, filozofii
przyrody i kognitywistyki, a uczelnia
włączyła się w organizację Copernicus
Festiwal i Copernicus College. Rozpoczęła
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się również realizacja nowego interdyscyplinarnego projektu „Humanistyka
w dialogu” dotyczącego relacji pomiędzy
naukami empirycznymi i humanistyczny-

mi w różnych wymiarach. Rozbudowany
został również kanał Youtube dzięki inicjatywie „Nauka na żywo”, czyli transmisji
w intrenecie wszystkich organizowanych
przez Centrum wykładów popularnonaukowych. W planach jest poszerzenie
oferty internetowej poprzez udostępnienie
nowych treści w formie audycji popularnonaukowych, przeglądu prasy naukowej
i wywiadów z cenionymi naukowcami.
Wśród przyszłościowych inicjatyw znajduje się także uruchomienie profesjonalnej
internetowej telewizji popularnonaukowej.
– Centrum nadal będzie prowadzić
badania naukowe na najwyższym poziomie,
działalność edukacyjną i popularyzatorską.
Moim marzeniem jest jednak, żeby udało
się nam rozwinąć w trzech kierunkach. Po
pierwsze, chcemy otwierać się na nowe
problemy (na przykład na styku nauk przyrodniczych i szeroko pojętej humanistyki
i sztuki) i przyciągnąć nowych, zdolnych
ludzi. To pozwoli wzmocnić naszą rolę jako
forum poszukiwania Ważnych Odpowiedzi
na Wielkie Pytania. Po drugie, chcemy być
jeszcze bardziej innowacyjni i proponować
naukowcom, studentom i wszystkim zainteresowanym nauką i jej miejscem w kulturze
nowe, niespotykane gdzie indziej, formy
dialogu i przekazu idei. Po trzecie wreszcie,
Centrum powinno stawać się coraz bardziej
międzynarodowe – już nie tylko w zakresie prowadzonych badań naukowych czy
poprzez zapraszanie do Krakowa gwiazd
światowej nauki, ale także prowadząc
działalność edukacyjną i popularyzatorską
w taki sposób, aby przyciągnąć widzów
i studentów z zagranicy – mówił prof.
Bartosz Brożek.
Wszystkich zainteresowanych działalnością i ofertą Centrum Kopernika
Badań Interdyscyplinarnych zapraszamy
na stronę www.copernicuscenter.edu.pl.

AWoj

VARIA

DOTYK HISTORII
O

wa z Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin” opowiedział
o niemieckich schronach przeciwlotniczych w Krakowie.
W pamięci mieszkańców Krakowa
okolice placu Inwalidów kojarzą się z ter-

skiej. Po wyzwoleniu Krakowa obszar ten
znalazł się we władaniu Wojewódzkiego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,
który stopniowo anektował kolejne kamienice, wysiedlając jego mieszkańców,
co miało miejsce w 1945 i 1946 roku, aż

Fot. Anna Wojnar

kolice placu Inwalidów w Krakowie są miejscem szczególnym dla
miłośników historii, szczególnie jej najnowszych dziejów, czasów drugiej wojny
światowej oraz okresu 1945–1956. To
właśnie tam 8 listopada 2018 odbyło się
kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kraków mniej znany”, organizowane przez
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Centrum Młodzieży im. dr.
Henryka Jordana w Krakowie. Spotkania
skierowane są do osób niewidomych i niedowidzących, aby pewne aspekty historii
móc objaśnić w miejscu, gdzie można
dotknąć jej śladów.
Park Krakowski. Niegdyś znajdowały
się w nim kręgielnia, kawiarnie, restauracje, altany widokowe, muszla koncertowa,
funkcjonował teatr letni, latem wyświetlano filmy, a przed pierwszą wojną światową
działała nawet menażeria, w której można
było zobaczyć niedźwiedzia, hienę, pumę
czy lamparta. Nie sam park był jednak
celem spotkania, a znajdujące się pod nim
dawne schrony przeciwlotnicze oraz Dom
Profesorski przy placu Inwalidów 4. Dla
uczestników przedsięwzięcia przygotowano dwa wykłady: Wiktor Szymborski
z Instytutu Historii UJ mówił o dziejach
placu Inwalidów od czasów drugiej wojny
światowej do 1956 roku, a Tomasz Mierz-

Uczestnicy spotkania w ramach cyklu „Kraków mniej znany”
przed Domem Profesorskim przy placu Inwalidów 4

rorem niemieckich oprawców i z dawną
siedzibą gestapo znajdującą się ul. Pomor-

stał się niepodzielnym władcą zwartego
kompleksu zabudowań położonych przy
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obecnym placu Inwalidów, ulicach Lea
i Józefitów. Wśród znajdujących się tam
kamienic wyjątkowe miejsce zajmuje
Dom Profesorów przy placu Inwalidów 4.
Budynek ten, będący dziełem wybitnego
architekta Ludwika Wojtyczki, wzniesiony
w latach 1927–1928, kryje w sobie ślady
przeszłości, które pozwalają na pełniejsze
zobrazowanie,, czym była „bezpieka”.
Próba wyjaśnienia przeszłości tego miejsca osobom niewidomym i niedowidzącym była jednak bardzo skomplikowana,
nie pozostało tam bowiem wiele „dotykowych” śladów historii. Próżno szukać
tam drewnianej budki wartowniczej,
zlokalizowanej niegdyś przy bramie wejściowej, brak śladów po pomieszczeniu,
gdzie niegdyś przechowywano depozyty
więźniów, brak wartowni na podwórzu
czy w piwnicach. W dawnym pokojach
przesłuchań, gdzie bito, poniżano i torturowano więźniów, obecnie znajdują
się mieszkania. O bestialstwie śledczych
najwymowniej świadczą relacje przesłuchiwanych, na przykład Bernadetty
Satoły: [...] przez pierwsze dwa tygodnie
byłam przesłuchiwana prawie bez przerwy.
W tym czasie karmiłam jeszcze moje dziecko, które zostało w domu, miało ok. pół
roku... Podczas tych przesłuchań kazano
mi chodzić na czworakach po podłodze,
kopiąc mnie po plecach, kazano mi klęczeć pod rozpalonym piecem w ubraniu,
a przesłuchujący pił wodę i naśmiewał się
ze mnie, że chce mi się pić. Przesłuchujący
mnie śledczy w polskim mundurze: Tobie
płuca wyjdą plecami. [...] Po tych pierwszych przesłuchaniach wsadzono mnie do
bunkra betonowego, gdzie po ścianach
lała się woda, było tam bardzo zimno,
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zwłaszcza że była to zima. Siedziałam
w tym bunkrze 8 dób. Potem przeniesiono
mnie do zbiorowej celi w piwnicach w bardzo małej celi z piętrowymi łóżkami od
strony podworca. W relacji Michała Żaka
odnaleźć można następujący opis przesłuchania: Przed procesem trzymali mnie przy
placu Inwalidów. Nie bili mnie, ale stosowali „stójkę”. Taka stójka trwała kilka dni
i nocy, bez przerwy. Nawet do ustępu nie
pozwalali iść. [...] Kazali tak stać, lampą
„pięćsetką” świecili prosto w oczy i pytali
się setki razy, ciągle o to samo, ciągle o to
samo. [...] Mówili też, że dadzą mi zastrzyk.
Wzięli mnie do pomieszczenia, gdzie stały
w słoikach różne ciecze, i obiecywali, że
po takim zastrzyku to ja będę śpiewał jak
kanarek. [...] W końcu nie dali mi tych
zastrzyków, tylko grozili, że jak dadzą, to
mogę stracić życie.
Dzięki uprzejmości kierownika Działu Administrowania Nieruchomościami
Uniwersytetu Jagiellońskiego i administratora budynku uczestnicy mogli zobaczyć, gdzie w piwnicach znajdowały się
dawne kazamaty WUBP. Niegdyś wybito

Namacalne ślady przeszłości
wraz z odczytanymi fragmentami relacji
więźniów pomogły uczestnikom spotkania
przenieść się w czasie do lat 40. i 50. XX wieku

Fot. Anna Wojnar

W piwnicach budynku przy placu Inwalidów 4, gdzie znajdowały się dawne kazamaty WUBP

specjalne korytarze łączące podziemia
kamienic tego kompleksu bezpieki. Dzisiaj
znajdują się tam piwnice mieszkańców
Domu Profesorskiego z zachowanymi
oryginalnymi drzwiami cel. Doktor Dawid
Golik z krakowskiego oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej w Krakowie przekazał plany cel sporządzone przez jednego
z wartowników, dzięki czemu udało się
zlokalizować gdzie niegdyś znajdowały
się wspomniane karcery.
Żelazne, lekko skorodowane judasze,
wzmocnione okucia odrzwi, ledwo wyczuwalne pod palcami ślady inskrypcji
wydrapanych na nadprożach i ścianach cel
stały się pretekstem do przybliżenia relacji
kilku osób, które były tam przetrzymywane. Dzięki pomocy studentów z Koła
Naukowego Historyków Studentów UJ
uczestnicy spotkania poznawali te ślady
zbrodniczego systemu. Inskrypcji nie
sposób było odczytać, znalazły się bowiem
pod warstwą farby i były ledwo wyczuwalne pod opuszkami palców. Drzwi i rygle
oparły się próbie czasu. Wrażliwsze dłonie
były w stanie wyczuć ryte na drzwiach
resztki inskrypcji, obecnie niemal niemożliwe do odczytania, a także pozostałości kresek oznaczających zapewne dni
przetrzymywania. Te ślady przeszłości
wraz z odczytanymi fragmentami relacji
więźniów pomogły uczestnikom spotkania przenieść się w czasie do lat 40. i 50.
XX wieku. Kiedy poznawali piwniczne
korytarze, w uszach pobrzmiewały im
słowa wartownika, który tak opisał karcery
zlokalizowane w podziemiach: [...] były
to bardzo małe klitki znajdujące się pod
ciągiem schodowym, w jednej z nich sufit
obniża się zgodnie z biegiem schodów, tak
że nie można było tam pozostawać w pozycji stojącej. W karcerze znajdowała się tylko drewniana prycza, brak było urządzeń
sanitarnych, było bardzo duszno, nie było
okien ani wentylacji. [...] Oprócz cel znaj-

Fot. Anna Wojnar

dujących się w piwnicach były jeszcze dwie
duże cele na parterze budynku głównego,
gdzie umieszczano aresztowanych, gdy ich
liczba z uwagi na akcje przeprowadzane
przez UB była znaczna. Dokładniejszy
opis karceru odnaleźć można we wspomnieniach Michała Żaka, który już po
skazaniu na karę śmierci ponownie został
przewieziony na plac Inwalidów: W karcerze byłem cały czas nago. Człowiek ani się
nie golił, ani nie mył. Jak mróz przyszedł,
to tam już prawie wody nie było, tylko kał
i mocz (bo kibla nie było) – gdzieś tak po
kostki. Nie było żadnego stołka, więc jak
już nie mogłem stać, to musiałem usiąść
w tej wodzie albo oprzeć się przy ścianie.
Cały karcer był z betonu, tylko drzwi były
drewniane, więc opierałem się o drzwi.
Jedzenie? Czasami wsuwali czarną kawę
albo czarną zupę. Ale łyżki nie dawali. [...]
Najdłużej siedziałem w karcerze (bez przerwy) tydzień i jedną noc. W podziemiach
zlokalizowany był jeszcze jeden karcer,
który, jak nadmienia Michał Żak, był
zrobiony z łazienki. Tam wpuszczali przez
wentylator zimne powietrze z zewnątrz.
Trzymali tam też nagich ludzi. Tak mi to
kpt. Danecki opowiadał. Czasami było
stamtąd słychać głosy kobiece, ale takie
bardzo młode, jakby głosy dzieci. Te osoby
wołały: „Mamo! Mamo! Tu jest zimno! Ja
tu marznę!”. Przetrzymywani w celach
narażeni byli nie tylko na zimno, ale i na
brak powietrza z powodu przeludnienia,
jak wspomina Edward Ozdoba: W tej celi
siedziało 18 więźniów. Było to pomieszczenie 3 na 4 m. W celi nie było okna,
tylko lufcik z żarówką. Było tak ciepło, że
w zimie siedzieliśmy bez koszul, a kibel
fermentował już po 2 godzinach i bulgotał.

W schronie przeciwlotniczym,
znajdującym się pod Parkiem
Krakowskim, który podczas drugiej
wojny światowej przynależał do
niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej

Opuściwszy mury Domu Profesorskiego, uczestnicy udali się do schronu
przeciwlotniczego, znajdującego się pod
Parkiem Krakowskim, który podczas
drugiej wojny światowej przynależał do
niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej i do
którego od 20 czerwca 1942 zabroniono
wstępu ludności nie niemieckiej. Dzieje obiektu przybliżył znawca tematyki
Tomasz Mierzwa. Luftschutz Deckungsgraben, czyli kryty rów przeciwlotniczy,
położony jest w pobliżu samych Alej na
granicy parku. Jego celem była ochrona
ludności, która w chwili nalotu znajdowała się w samym parku lub jego pobliżu.
Okupanci mieszkający w nowo powstałej
dzielnicy niemieckiej posiadali stosowne
schrony w piwnicach budynków, dzisiaj na
murach ciągle widoczne są białe strzałki
kierujące do wyjść ewakuacyjnych bądź
wymalowane litery NA (Notausgang –
wyjście ewakuacyjne). Kryte szczeliny
Oryginalnie zachowane drzwi
więziennej celi w piwnicy Domu
Profesorskiego, ze śladami
wydrapanych inskrypcji

przeciwlotnicze nie mogły zagwarantować
bezpieczeństwa w razie bezpośredniego
trafienia, chroniły natomiast przed odłamkami i falą uderzeniową.
Obiekt, który uczestnicy spotkania
mogli zwiedzić, nosi numer 7, kształtem
przypomina literę S z łamanymi pod
kątem prostym korytarzami. Schrony te
nigdy nie były wyposażone w instalację
elektryczną, do oświetlenia służyły lampy
naftowe. Wyposażenie obiektu zostało
pieczołowicie zrekonstruowane przez
Stowarzyszenie Rawelin. Składają się nań
ławki przymocowane do ścian, wyjście
ewakuacyjne (szyb z drabinką umożliwiający opuszczenie schronu w przypadku
jego zasypania) i toaleta. W schronie
zachowały się pozostałości napisów na
ścianach (pieczołowicie odnowione przez
Rawelin) „palenie wzbronione”, a także
ślady pozwalające odtworzyć, jak miejsce to było budowane. Dotykając ścian,
można było wyczuć ślady szalunku desek
mocowanych podczas lania betonu, a nawet struktury słojów drewna. Pokonując
dystans ponad 58 metrów (odległość pomiędzy wejściami do szczeliny), można
było przenieść się w czasie, doświadczając
namacalnego kontaktu z historią.

Wiktor Szymborski

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej
Instytutu Historii UJ
Cytaty pochodzą z prac:
Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956, red. T. Łabuszewski, Warszawa 2013, s. 153, 155.
Wspomnienia z lat 1948–1958 – Michał Żak, spisał i opracował M. Lewandowski, „Sowiniec” 2015, nr 46, s. 117–
118, 120, 121.
A. Marszałek, M. Bembenek, Wokół placu Inwalidów, Kraków 2009, s. 52.
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61. ZJAZD NAUKOWY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO
W
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Ceremonia Otwarcia 61. Zjazdu PTCh

przypomniał w słowach powitania, że
minął rok, od kiedy Wydział Chemii UJ
przeprowadził się ze ścisłego centrum
Krakowa na Kampus 600-lecia Odnowienia UJ. Obecnie Wydział funkcjonuje
w pełnym zakresie działalności naukowej
i dydaktycznej, dopełniając budowany od
kilkunastu lat klaster wydziałów przyrodniczych i ścisłych Uniwersytetu. Zarówno
kadra, jak i studenci Wydziału ogromnie
cenią sobie możliwość korzystania z no-

woczesnej infrastruktury, która umożliwia
również organizację tak dużych i ważnych
wydarzeń jak Zjazd Naukowy PTChem.
Oprócz życzeń owocnych obrad i inspirujących dyskusji naukowych, dziekan
zachęcił również zebranych do zwiedzenia
pięknego kampusu i nowoczesnych obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podczas uroczystości otwarcia zjazdów naukowych Polskiego Towarzystwa
Chemicznego ma zawsze miejsce ceFot. Jan Zych

ydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego otworzył nowoczesne
wnętrza na coroczne spotkanie polskich
chemików, reprezentujących środowiska
akademickie, przemysłowe i nauczycielskie. W dniach 17–21 września 2018, z inicjatywy Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego, na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego zorganizowano 61. Zjazd
Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W przygotowanie obrad, oprócz
Wydziału Chemii UJ, zaangażowały się
również Wydział Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Instytut
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera Polskiej Akademii
Nauk. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Zjazdu został dziekan Wydziału
Chemii UJ prof. Piotr Kuśtrowski, a pracami Komitetu Organizacyjnego kierowała
przewodnicząca krakowskiego oddziału
PTChem dr hab. Ewa Witek.
Polskie Towarzystwo Chemiczne
powstało w 1919 roku z inicjatywy, między innymi, chemików z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Pierwszym prezesem
PTChem był krakowski uczony prof. Leon
Marchlewski. Jednym z zadań Towarzystwa była integracja polskich chemików,
którą zapewniała organizacja spotkań
i zjazdów naukowych w różnych ośrodkach badawczych w Polsce. Wrześniowy
zjazd PTChem był piątym spotkaniem
zorganizowanym w Krakowie. Poprzednie
edycje miały miejsce w latach 1969, 1980,
1991 oraz 2002.
Uroczyste otwarcie przedsięwzięcia
uświetniła obecność rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej,
przedstawicieli władz samorządowych,
przedstawicieli prezydiów towarzystw
chemicznych z Polski, Słowacji i Czech
oraz zaproszonych gości. Dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Piotr Kuśtrowski

Zaproszeni goście
i uczestnicy Zjazdu
w trakcie ceremonii otwarcia

– za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii
nieorganicznej, a dr Alicja Rafalska-Łasocha otrzymała Medal Okolicznościowy
Polskiego Towarzystwa Chemicznego za
zasługi we wspieraniu działań Towarzystwa w kraju i za granicą.
Nagrody odebrali także młodzi badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr
hab. Dawid Pinkowicz − za wyróżniają-

ce osiągnięcie będące podstawą nadania
stopnia doktora habilitowanego, i dr Marta
Pacia − za wyróżnioną rozprawę doktorską. Za osiągnięcia dydaktyczne dr Paweł
Broś wyróżniony został Medalem im. Zofii
Matysikowej.
Naukowe zjazdy Polskiego Towarzystwa Chemicznego są okazją do zaprezentowania i uhonorowania zwycięzców

remonia wręczenia medali i odznaczeń
PTChem. W 2018 roku prezes Polskiego
Towarzystwa Chemicznego prof. Jerzy
Błażejowski wręczył przyznane wyróżnienia czternastu laureatom, wśród których
były również osoby związane z Uniwersytetem Jagiellońskim: prof. Krystyna
Dyrek i prof. Roman Dziembaj odznaczeni
zostali Medalem Okolicznościowym i Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa
Chemicznego, przyznawanymi osobom
szczególnie zasłużonym dla Polskiego
Towarzystwa Chemicznego, wspierającym
jego działania w kraju i za granicą, prof.
Jacka Klinowskiego odznaczono Medalem
im. Marii Skłodowskiej-Curie, przyznawanym chemikowi pracującemu stale za
granicą za wybitne osiągnięcia w chemii,
prof. Zbigniewa Sojkę Medalem im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich

Fot. Jan Zych

Dziekan Wydziału Chemii UJ prof. Piotr Kuśtrowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. Jerzy Błażejowski wręcza prof. Krystynie Dyrek
Medal Okolicznościowy i Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Laureaci medalu
im Zofii Matysikowej
przyznawanego
przez PTCh
za osiągnięcia dydaktyczne
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Aparatura chemiczna i uczestnicy zjazdu przy jednym ze stoisk wystawienniczych

znać się z działalnością oraz ofertą ponad
dwudziestu firm tematycznie związanych
z przemysłem chemicznym, poczynając
od Grupy Azoty – platynowego sponsora,
a kończąc na wydawcach książek i podręczników naukowych. Prezentację wygłosił również prof. Marek Stankiewicz,
który przybliżył możliwości badawcze
Narodowego Centrum Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS. Dla zainteresowanych przygotowano program
zwiedzania urządzeń badawczych i budynku Centrum.
W trakcie ceremonii zamknięcia zjazdu, podsumowując zakończoną konferencję, dr hab. Ewa Witek, przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego, powiedziała:
Zjazd był spotkaniem ponad ośmiuset pol-

skich chemików − naukowców, inżynierów,
nauczycieli, doktorantów i studentów,
którzy oprócz udziału w wydarzeniach
naukowych mieli okazję zobaczyć nowy
uniwersytecki kampus i poczuć atmosferę urokliwego Krakowa, a że pogoda
wyjątkowo dopisała w trakcie wszystkich
zjazdowych dni, mamy nadzieję, że wszyscy
nasi goście zabierają z Krakowa dobre
wspomnienia i wiele pomysłów na dalsze
badania.
Więcej o zjeździe można przeczytać
na stronie internetowej: www.61ptchem.
chemia.uj.edu.pl/

Piotr Kuśtrowski
Ewa Witek,
Alicja Rafalska-Łasocha

Wydział Chemii UJ
Eliza Haniszewska

Fragment budynku
Wydziału Chemii UJ

Jan Zych

olimpiady chemicznej. Wśród czterech
tegorocznych laureatów znaleźli się
uczniowie V Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie: Antoni Prus i Daniel
Golec, przygotowani przez nauczyciela
współpracującego ściśle z Wydziałem
Chemii UJ dr. Wojciecha Przybylskiego.
Po ceremonii otwarcia zjazdu wykład inauguracyjny zatytułowany W poszukiwaniu
nowych architektur krystalicznych wygłosił prof. Jacek Klinowski (University
of Cambridge).
Pośród trzynastu wykładów plenarnych, obejmujących tematycznie różne
obszary współczesnej chemii, wygłoszonych przez wybitnych polskich chemików,
laureatów odznaczeń i medali PTChem,
ciekawym elementem krakowskiego
spotkania były wykłady zebrane w cykl
„Historyczne intermezzo”. Dzięki nim
uczestnicy mieli okazję poznać historię
chemii w Krakowie i osiągnięcia jej
znakomitych przedstawicieli: profesorów
Karola Olszewskiego, Kazimierza Gumińskiego i Adama Bielańskiego. W trakcie
zjazdu odbyła się również sesja specjalna
pod przewodnictwem dr hab. Ewy Wyki,
zorganizowana we współpracy z Muzeum
UJ, poświęcona Jędrzejowi Śniadeckiemu
w 250. rocznicę jego urodzin.
Na tegorocznym zjeździe wygłoszono 409 wykładów i komunikatów oraz
zaprezentowano 425 posterów w ramach
piętnastu tematycznych sekcji naukowych
i jednego mikrosympozjum. Uczestnicy
spotkania mieli też okazję wysłuchać prezentacji sponsorskich, jak również zapo-
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23–26 października

Prorektor D. Malec wzięła udział w zorganizowanej w Pradze konferencji rektorów
University and the Republic: 100 Years of
Czechoslovakia/Czech Republic – Legacy of
Democracy, Humanism and Responsibility
i posiedzeniu Rady Wykonawczej Grupy
Coimbra.

25 października

Rektor W. Nowak otworzył w auli Collegium Novum uroczystość inaugurującą obchody 20-lecia istnienia Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
UJ. W uroczystości uczestniczył prorektor
A. Edigarian.

27 listopada

Prorektor J. Popiel uczestniczył w zorganizowanej w Wydawnictwie Literackim konferencji
prasowej dotyczącej wydania książki Karola
Wojtyły Kazanie na Areopagu.

29 października

Prorektorzy S. Kistryn i D. Malec uczestniczyli w inauguracji Jagiellońskiego
Programu Interdyscyplinarnych Studiów
Doktoranckich, realizowanego w ramach
projektu „ZintegrUJ – kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego”, wygłaszając słowo powitalne oraz
wręczając uczestnikom certyfikaty przyjęcia
do programu.

7–8 listopada

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu
Doradczego MCB.

13 listopada

Prorektor J. Popiel wziął udział w zorganizowanym w Instytucie Badań Literackich
PAN w Warszawie posiedzeniu Komitetu
Nauk o Literaturze PAN.

14 listopada

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w debacie Wyzwania dla aktywnego i zdrowego
starzenia się zorganizowanej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego
w Warszawie.

15 listopada

Prorektor T. Grodzicki, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, wręczył Krzyż
Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
prof. Stanisławowi Konturkowi – za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej medycyny
oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. W ceremonii uczestniczył prof.

Tomasz Brzozowski – kierownik Katedry
Fizjologii UJ CM.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w spotkaniu naukowym byłych i obecnych
pracowników Kliniki oraz lekarzy, którzy
uzyskali specjalizację w Klinice w zakresie
chirurgii szczękowo-twarzowej.
Prorektor J. Popiel otworzył odbywającą się
w Collegium Maius UJ konferencję naukową
Niepodległa wobec języka polskiego.

15–17 listopada

Rektor W. Nowak uczestniczył w odbywających się w Krakowie obradach Prezydium
i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

16 listopada

Prorektor S. Kistryn przewodniczył delegacji
z Uniwersytetu Jagiellońskiego wizytującej
Uniwersytet Semmelweisa w Budapeszcie, najstarszy uniwersytet medyczny na
Węgrzech, przy okazji uhonorowania tytułami doktorów honoris causa światowej
sławy naukowców. Zaszczytne wyróżnienie
węgierskiej uczelni medycznej odebrał
kierownik Katedry i Kliniki Urologii UJ CM
prof. Piotr Chłosta.

16–17 listopada

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w II Ogólnopolskiej Konferencji Interna dla rezydentów, uczestnicząc w sesji Pacjent interdyscyplinarnie i wygłaszając wykład Czy
warto rozpoznawać zespół frailty?

17 listopada

Rektor W. Nowak i prorektorzy D. Malec
i J. Popiel uczestniczyli w koncercie galowym w Filharmonii Krakowskiej, zorganizowanym z okazji jubileuszu 140 lat istnienia
Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ.

18 listopada

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w odbywającym się w Warszawie Interdyscyplinarnym Kongresie Akademickiego Ruchu Naukowego, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu ProDok 2018 na najbardziej
prodoktoranckie uczelnie. W tegorocznej
edycji plebiscytu Uniwersytet Jagielloński
uplasował się na drugim miejscu.

19 listopada

Rektor W. Nowak otworzył dwudniowe obrady robocze Rady Wykonawczej
uniwersyteckiej sieci współpracy Grupy
Coimbra, zrzeszającej najstarsze i najbardziej prestiżowe europejskie uczel-

nie. Celem spotkania było omówienie
szczegółowych planów związanych
z odbywającymi się w przyszłym roku
najistotniejszymi dla sieci wydarzeniami – zgromadzeniem ogólnym oraz
doroczną konferencją, które zorganizowane zostaną w Krakowie. W obradach
uczestniczyli prorektorzy D. Malec
i S. Kistryn.

POSTSCRIPTUM

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Prorektor T. Grodzicki został wybrany na
członka korespondenta PAU Wydziału V
Lekarskiego. Dyplomy z nominacjami
wręczono podczas uroczystego posiedzenia naukowego w siedzibie PAU.

INNE WYDARZENIA
28 października

Ogłoszono nazwiska laureatów 18. edycji
Nagrody Naukowej „Polityki”. Wśród pięciorga młodych, wybitnych naukowców,
którzy otrzymali stypendia, znalazł się
dr Szymon Drobniak, adiunkt w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale
Biologii UJ.

8 listopada

W trzeciej edycji rankingu wydziałów
ekonomicznych przygotowanego przez
dziennik „Rzeczpospolita” Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ zajął
drugie miejsce wśród jednostek kształcących
na kierunkach ekonomicznych. W czołówce
wydziałów, które dbają o wysoką jakość
kształcenia i najlepiej przygotowują swoich
absolwentów do potrzeb zmieniającego się
rynku pracy, znalazły się Wydział Nauk
Ekonomicznych UW, Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej UJ (WZiKS UJ)
i Wydział Nauk Stosowanych Akademii
WSB.

12 listopada

W Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła
się uroczysta gala, podczas której Laurem
Hipokratesa Małopolski 2018 wyróżniono
lekarzy, pielęgniarki, położne oraz szpitale
wybrane w plebiscycie czytelników „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”.
Wśród wyróżnionych znaleźli się specjaliści
ze Szpitala Uniwersyteckiego i Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.
Laur Hipokratesa Małopolski 2018 otrzymali:
– I Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego – w kategorii szpital roku;
nagrodę odebrała prof. Danuta Czarnecka,
kierownik oddziału
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16 listopada

Waldemar Boczar, student Wydziału Geografii i Geologii UJ, zwyciężył w krakowskiej
edycji Climathonu 2018. To 24-godzinne,
międzynarodowe wydarzenie, zachęcające
wszystkich ludzi na świecie do podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. W tym roku
odbyło się ono w 179 miastach na wszystkich
kontynentach. Zwycięskim projektem okazał
się Deszczowy ogród, który pomaga dbać
o rośliny w czasie suszy.
Podsumowanie sukcesów sportowych
Podczas Gali Sportu Akademickiego,
25 października 2018 w Katowicach, zawodnicy UJ zajęli IX miejsce w klasyfikacji
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generalnej Akademickich Mistrzostw Polski
w roku akademickim 2017/2018 oraz III
miejsce w AMP 2017/2018 w typie uniwersytety.
W klasyfikacji Europejskich Igrzysk Akademickich sportowcy zostali wyróżnieni za
sukcesy sportowe osiągnięte podczas EIA
w Coimbrze w 2018 roku.

ZMARLI
Władysława Kujawska – emerytowany
pracownik i wieloletni kierownik Biblioteki
Wydziału Chemii UJ. Zmarła 22 października 2018.
Płk rez. Mieczysław Dec – wieloletni wykładowca zatrudniony w Studium Wojskowym
Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika, a następnie w Zakładzie Medycyny
Katastrof i Pomocy Doraźnej UJ CM. Zmarł
24 października 2018.
Prof. Jerzy Lesław Wyrozumski – profesor
zwyczajny Instytutu Historii UJ, prorektor UJ (1987–1990), dziekan Wydziału
Filozoficzno-Historycznego (1981–1987),
zastępca dyrektora Instytutu Historii (1977–
1981). Członek czynny Polskiej Akademii
Umiejętności i jej sekretarz generalny (1994–
2016), prezes Towarzystwa Miłośników

Historii i Zabytków Krakowa (1980–2015),
przewodniczący Rady Fundacji Promocji
Kultury Krakowa, przewodniczący Rady
Muzealnej Państwowych Zbiorów Sztuki na
Wawelu, kierownik Ośrodka Badań Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie
oraz członek Centralnej Komisji do spraw
Stopni i Tytułów. Za swoją działalność
naukową i społeczną odznaczony wieloma
orderami i medalami: Krzyżem Komandorskim św. Sylwestra, Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Węgierskiego, estońskim
Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej, srebrnym
medalem Cracoviae Merenti, medalem
Papieskiej Akademii Teologicznej Bene
Merenti. Doktor honoris causa kilku polskich i zagranicznych uniwersytetów. Zmarł
2 listopada 2018.
Doc. dr hab. Józef Misiek – wieloletni
pracownik Instytutu Filozofii UJ. Zmarł
13 listopada 2018.
Jolanta Westych – emerytowany pracownik
Działu Spraw Osobowych UJ CM. Zmarła
18 listopada 2018.
Informacje zebrał i opracował
Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ
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Wejście główne do Collegium Novum

Rita Pagacz-Moczarska

– prof. Piotr Richter – kierownik Oddziału
Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, w kategorii
chirurg roku. W tej samej kategorii drugie
i trzecie miejsce zdobyli również chirurdzy ze Szpitala Uniwersyteckiego: Michał
Zembrzuski oraz Marcin Migaczewski
– Małgorzata Łukasiak, pracująca na Oddziale Klinicznym Hematologii, II miejsce
w kategorii pielęgniarka roku
– dr Katarzyna Garus, onkolog z Oddziału
Onkologii i Hematologii USD, w kategorii
pediatra roku
– dr Zbigniew Kordon z Oddziału Kardiologii
– II miejsce w kategorii kardiolog roku

PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Kinga Rozwadowska
Przekład i władza.
Polskie tłumaczenia Braci Karamazow
Fiodora Dostojewskiego
Uważam rozprawę Kingi Rozwadowskiej za
pracę wybitną, którą przeczytałem z niekłamanym pożytkiem i przyjemnością. Wychodząc od analizy przypadku, autorka stawia
tezy ogólne, dokonuje syntetyzujących opisów
i współtworzy bardzo wyraźnie określoną filozofię tłumaczenia: „przekład jest nieprzerwanym podważaniem zastanego porządku”. To rozprawa o tym, czym jest
dzisiaj przekład, jakie jest miejsce tłumacza w przekładanym tekście,
jaka jest jego relacja wobec autora.

doprowadziły najpierw do zakwestionowania geocentryzmu, z powodu nierozwiązywalnych aporii tkwiących w tym modelu świata, a następnie podjęcia próby zbudowania innego, bardziej spójnego modelu kosmosu. Przy czym owa spójność dotyczy nie tylko wewnętrznej
koherencji modelu, ale przede wszystkim jego lepszej adekwatności
do poczynionych obserwacji i obliczeń. W świetle tej tezy Kopernik
jawi się jako kontynuator wielkich filozofów i astronomów przeszłości, a zarazem wielki odkrywca i reformator ludzkiego obrazu świata.
Dla znawcy nauki starożytnej i średniowiecznej nie tylko nie stanowi
to paradoksu, lecz jest raczej potwierdzeniem trafności ustaleń autora:
rozwój nauki nie dokonuje się skokowo, a tak zwane rewolucje naukowe są, owszem, dziełem geniuszy, takich jak polski astronom, ale
przygotowywane są przez lata pracy naukowej poprzedzających ich
badaczy, którzy potem, szczególnie w popularnej świadomości, giną
w cieniu swoich wielkich uczniów (jak Wojciech z Brudzewa „ginie”
w cieniu Kopernika). Wszystko to świadczy o wyjątkowości i oryginalności opracowania prof. Marcina Karasa.
Z recenzji Artura Andrzejuka

Z recenzji Jerzego Jarniewicza
Robert Kłosowicz, Joanna Mormul
Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną
w Rogu Afryki
Punktem wyjścia do rozważań podjętych
w niniejszej monografii jest jedno z najmłodszych państw regionu Rogu Afryki: Erytrea,
w której losach jak w soczewce odbijają się
główne problemy doświadczane przez państwa kontynentu (wieloletnia walka o niepodległość, autorytaryzm jako środek budowania
spójnego państwa i społeczeństwa, konfliktowe relacje z sąsiadami, pozimnowojenne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i trudne stosunki z wielkimi mocarstwami). Autorzy
nie poprzestają jednak na prezentacji przypadku Erytrei – publikacja
w sposób bardzo szeroki i kompleksowy przedstawia główne wyzwania i zagrożenia dla stabilności Rogu Afryki wynikające z ukształtowanych historycznie współzależności obecnych w relacjach poszczególnych aktorów regionalnych, zjednoczonych wspólnotą losów w ramach
regionalnego systemu bezpieczeństwa.
Z recenzji Wiesława Lizaka
Marcin Karas
Nowy obraz świata
Poglądy filozoficzne Mikołaja Kopernika
Marcin Karas przedstawia heliocentryczną
teorię Kopernika jako wynik jego badań astronomicznych, które zostały ukierunkowane
przez dogłębną znajomość poprzedzających
go dwóch tysięcy lat rozwoju astronomii. Dla
historyka filozofii niezwykle przekonująco
brzmi teza Kopernika wyakcentowana przez
Karasa, że to rozwój astronomii, nawarstwiające się obserwacje nieba, kolejne próby ich zobrazowania i opisania

Anna Pluszyńska, Anna Szopa
Crowdfunding w Polsce
Recenzowany tom podejmuje ważny i aktualny temat, jakim jest crowdfunding – finansowanie społecznościowe. Od kilku lat crowdfunding jest przedmiotem intensywnych
badań prowadzonych z różnych perspektyw,
przede wszystkim ekonomicznych, prawnych
i medioznawczych. Patrząc na analizy tego
zjawiska z perspektywy światowej, można
stwierdzić, że wyniki badań publikowane są
przede wszystkim w czasopismach naukowych i raportach branżowych, mniej jest natomiast publikacji książkowych o charakterze naukowym. Książki poświęcone crowdfundingowi ukazują się, ale mają
przede wszystkim charakter poradnikowy. W tym kontekście propozycję przygotowaną pod redakcją Anny Pluszyńskiej i Anny Szopy należy oceniać jako publikację, która – podejmując temat dyskutowanyna
całym świecie – wypełnia lukę na polskim rynku.
Włączenie do tomu zarówno ogólnych artykułów przeglądowych, jak
i tekstów empirycznych lub/i dogłębnie analizujących badane zjawisko
jest atutem recenzowanego materiału. Książka powinna zainteresować
z jednej strony badaczy i studentów, z drugiej zaś praktyków chcących poszerzyć wiedzę o finansowaniu społecznościowym. Dla tych
pierwszych publikacja stanowić będzie dobre wprowadzenie do tematu
crowdfundingu, pokazując kierunki badań i odsyłając do bogatej literatury przedmiotu. Dla tych drugich może stanowić kompendium wiedzy
oraz – dzięki zamieszczeniu studiów przypadku – inspirację do rozwoju
nowych kampanii crowdfundingowych.
Z recenzji Patryka Gałuszki
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Marta Połeć
Artyści uliczni polskich miast
Publikacja Marty Połeć jest nie tylko niezwykle interesującą i zajmującą opowieścią
o ulicznych artystach Polski, lecz także ważnym głosem nauk organizacji i zarządzania,
podnoszącym tematykę sztuki popularnej, organizowania, twórczości i ekonomicznego radzenia sobie ludzi z obrzeży głównych nurtów
działalności gospodarczej. Autorka ukazuje
działalność kulturalną w przestrzeni miejskiej
polegającą na występach ulicznych jako formę przedsiębiorczości artystycznej. Na podstawie długotrwałych i rygorystycznie przeprowadzonych badań etnograficznych przedstawia sylwetki ulicznych artystów
głównie z pięciu wielkich miast Polski: Gdańska, Krakowa, Lublina,
Warszawy i Wrocławia.
Olga Szmidt
Odkrywanie Ameryki
Wybór tekstów krytycznych
z lat 2010–2017
Każdy ze szkiców w tomie stanowi nie tyle
próbę interpretacji tekstów, ile zapis doświadczenia, jakim jest czytelnicze spotkanie z tekstem. Olga Szmidt często wychodzi od pytań
zadawanych samej sobie, od określenia trudności, jakie wzbudza omawiana książka, od
wyznania, ile w tym lekturowym doświadczeniu zwątpień i niepewności. Jest to czytanie, przy całej swojej krytycznoliterackiej samoświadomości i kompetencji, bardzo osobiste: literatura przefiltrowana przez czytelniczkę w określonym czasie i miejscu.
Stąd – orzeźwiający na tle wielu innych tego typu książek – brak krytycznoliterackiego żargonu, teoretyzowania czy przywołań modnych
autorytetów. Nie jest to, oczywiście, czytanie naiwne albo niewinne.
Olga Szmidt jest zbyt świadomą czytelniczką, by nie znać filozoficznych czy krytycznych intertekstów, które stoją między nią (lub nami)
a tekstem. Wie, że Prichard pobrzmiewa Joyce’em i że prozę Mabanckou można czytać przez Foucaulta. Postanawia jednak zogniskować
swoją uwagę na tym ściśle zakreślonym polu, jakim jest pierwsze spotkanie z tekstem. Piszę „pierwsze”, bo szkice dotyczą książek, które
autorka dopiero poznaje, to nie są szkice o klasycznych utworach, nie
są to powroty do dzieł, które się zna na pamięć. To lekturowe odkrycia
(znów przypomina się tytuł), a tym samym całą publikację można by
nazwać „księgą odkryć”.
Z recenzji prof. Jerzego Jarniewicza
Marek Nahotko
Teoria gatunków
w organizacji informacji i wiedzy.
Podejście informatologiczne
Książka prezentuje oryginalną teorię komunikatów wykorzystywanych w procesach bibliotecznego i bibliograficznego opracowania
piśmiennictwa naukowego, tworzenia jego kolekcji oraz systemów zapewniających dostęp
do dokumentów i treści poszukiwanych przez
użytkowników. Marek Nahotko odwołał się do
genrów (gatunków) mowy i transakcyjnej teorii czytania, wywodzących się z językoznawstwa i nauk o literaturze, a swoje rozważania
osadził w szerszym kontekście kognitywistycznych teorii tworzenia
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wiedzy przez ludzki mózg i jej komunikowania. Dzięki temu zbudował interesującą koncepcję procesów komunikacji naukowej, opartą na
analizie interakcji ludzi z piśmiennictwem naukowym (tradycyjnym
i cyfrowym) oraz z organizacyjnymi i technicznymi narzędziami służącymi do ułatwienia dostępu do dokumentów lub obiektów informacyjnych, które umożliwiają rozbudowę indywidualnej wiedzy badaczy.
Andrzej Kaliszewski,
Edyta Żyrek-Horodyska
Fakty i artefakty.
Formy paraartystyczne w mediach
Publikacja przedstawia wielopłaszczyznowe
zależności dostrzegalne pomiędzy twórczością artystyczną a środkami masowego przekazu. Współcześnie trudno już mówić o hermetycznych granicach pomiędzy tymi formami,
choć przez wiele lat zarówno medioznawcy,
jak i literaturoznawcy zdecydowanie częściej
skłonni byli akcentować różnice pomiędzy sztuką a dziennikarstwem,
aniżeli wzajemne ich wpływy i podobieństwa. Zamierzeniem naszym
jest przeanalizowanie oddziaływania na siebie form artystycznych
i mediów, a także opisanie skutków tego procesu.
Z wprowadzenia
Christoph Ransmayr
Cesarski zegarmistrz
Alister Cox, angielski zegarmistrz i twórca
automatów, po tragicznej śmierci córki porzuca swoje rzemiosło i pogrąża się w rozpaczy. Szansę na wybawienie odnajduje w niespodziewanej propozycji – sam cesarz Chin
prosi go, aby przybył do Zakazanego Miasta
i stworzył trzy zegary, jakich jeszcze świat nie
widział. Gdy jednak Cox trafia na dwór, zaproszenie i szczodre obietnice wszechwładnego
monarchy okazują się czymś innym.
Cesarski zegarmistrz jest pełną maestrii powieścią o ojcowskiej miłości, wielkiej pasji i ambicji. To jednocześnie historia o zderzeniu
odmiennych rzeczywistości – Wschodu i Zachodu – oraz o zetknięciu
się zwykłego człowieka z władcą-bogiem, który pragnie stać ponad
upływem czasu. Ransmayr tworzy zapierające dech w piersiach obrazy,
snując jednocześnie filozoficzną refleksję nad upływającym czasem. Ta
wyjątkowa powieść sprawia, że czas zdaje się płynąć inaczej.

WOLTERS KLUWER
Ryszard Markiewicz
Ilustrowane prawo autorskie
Książka, licząca 616 stron, przeznaczona jest
zarówno dla studentów, wydawców, dziennikarzy, twórców reklam, producentów filmowych i telewizyjnych, jak i dla osób zawodowo zajmujących się prawem autorskim.
Książka jest swoistym przewodnikiem po
współczesnym prawie autorskim. W sposób
przystępny prezentuje podstawowe instytucje polskiego prawa autorskiego, uwzględniając przy tym prawo Unii
Europejskiej. Ale równocześnie – dla zainteresowanych – w wyodrębnionych częściach w poszczególnych rozdziałach (zatytułowanych
„Zagadnienia sporne” i oznaczonych) omówiono bardziej złożoną problematykę prawną.
Układ opracowania, dobór problematyki, sposób referowania problemów prawnych i wykorzystane ilustracje powodują, że publikacja różni
się od innych z tej tematyki. Książka zawiera obszerny materiał ilustracyjny – co nie jest typowe w tego rodzaju publikacjach. Ten zabieg
umożliwia zrozumienie wielu podstawowych problemów autorskich,
śledzenie rozumowań prawniczych i własną ocenę czytelnika co do ich
trafności. Ułatwia to także zapamiętanie przedstawianych zagadnień
i chyba uatrakcyjnia lekturę. Uprzednio tę metodę prezentacji prawa
autorskiego stosowaliśmy z Januszem Bartą w trakcie naszych wspólnych wykładów. Sądzę, że sprawdzi się ona także w tej książce.
Przyznać przy tym muszę, że zbieranie obrazków do tej książki stało się
dla mnie swoistą pasją, której poświęcam dużo czasu. Dobrym przykładem trudności, a w tym przypadku sukcesu, w poszukiwaniu materiału
ilustracyjnego były problemy z odnalezieniem „pierwowzoru” dla I nagrody w konkursie związanym z Rokiem Chopinowskim. W komentarzach prasowych pisano, że przejęto w nim reklamę Saatchi & Saatchi
dla Planet M w Indiach. Dysponowałem tylko czarno-białą, i to marną,
„odwróconą” kopią tej reklamy. Próby odnalezienia w internecie wersji
kolorowej tego projektu trwały wiele godzin. Bez skutku próbowałem,
między innymi, uzyskać informację w polskim oddziale tej agencji reklamowej. W końcu (po dwóch latach) przypadkowo „znalazłem” ten
projekt. Wydaje się, że nawet wobec jego przejęcia dla upamiętnienia
rocznicy, a nie stworzenia w wyniku równoległej twórczości nie doszło
do naruszenia prawa autorskiego, gdyż wykorzystano jedynie pomysł.
Inną kwestią jest oczywiście ocena środowiskowa – wobec umyślności
takiego postępowania.
W książce wykorzystałem fragmenty moich wcześniejszych prac oraz
książki Prawo autorskie (Warszawa 2016), napisanej wspólnie z Januszem Bartą. W uzgodnieniu z nim zamieściłem je bez oznaczania,
gdy były głównie mojego autorstwa. O ile jednak tamta publikacja jest
rozbudowanym „systemem” prawa autorskiego, adresowanym głównie
do specjalistów z zakresu prawa autorskiego, to Ilustrowane prawo autorskie w „podstawowej” wersji jest generalną informacją adresowaną
także do osób bez wykształcenia prawniczego, a zainteresowanych tą
tematyką, zaś w części ,,spornej” także do studentów prawa i innych
osób zawodowo związanych z tym prawem. Książka ta różni się także
od moich Zabaw z prawem autorskim. Przedstawiony tu został zarys
całego prawa autorskiego, gdy w Zabawach... omówiono tylko zagadnienia podatne na ich ilustrowanie. Nadto zmiana przepisów prawa autorskiego dotyczących dozwolonego użytku z 2015 roku spowodowała,
że oceny prawne z Zabaw... dotyczące interpretacji niektórych ilustracji
przestały być aktualne – toteż wykorzystując je powtórnie, zmieniłem
argumentację. Wreszcie w niektórych przypadkach dokonałem autokorekty moich wcześniejszych interpretacji prawnych.
Mam świadomość, że przyjęty tu dobór poszczególnych zagadnień nie
jest w pełni reprezentatywny i że szczegółowość ich omówienia niekie-

dy nie jest należycie wyważona. Te usterki są spowodowane dwiema
okolicznościami: nastawieniem na eksponowanie kwestii szczególnie
kontrowersyjnych lub aktualnych oraz (co jest słabszym uzasadnieniem) osobistymi zainteresowaniami – co uwidacznia się, na przykład,
w mniej szczegółowym omówieniu praw pokrewnych niż klasycznych
praw autorskich, lub kaprysem (dotyczy to, na przykład, szerokiego
ujęcia parodii).
Fragment wstępu
Jerzy Stelmach
Sztuka manipulacji
Manipulujemy innymi z różnych powodów.
Chociażby dlatego, że niektórzy nie potrafią
postępować inaczej, będąc z natury ludźmi złymi, noszącymi w sobie jakąś „pierwotną urazę”.
W swoim działaniu kierują się przede wszystkim emocjami negatywnymi, w szczególności
zawiścią, strachem oraz poczuciem niższości.
Dlatego chcą w każdej sytuacji kontrolować innych, a taka totalna kontrola staje się możliwa,
między innymi, przez manipulację. Wystarczy przyjrzeć się zachowaniu wszelkiej maści wodzów lub naczelników autorytarnych bądź totalitarnych struktur, plemion, państw lub partii politycznych. Im większy
jest ich strach i wyobcowanie, tym intensywniejsza staje się manipulacja, dokonywana głównie za pomocą propagandy, która obejmuje stopniowo coraz więcej obszarów życia członków określonych wspólnot
lub zbiorowości.
Ze wstępu

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
Marian M. Drozdowski
O niepodległą
i demokratyczną Rzeczpospolitą.
Z dziejów aktywności artystycznej
i obywatelskiej
Ignacego Jana Paderewskiego
Ignacy Paderewski wracał do Polski przez
Gdańsk w towarzystwie oficerów angielskich
26 grudnia 1918 roku z misją zjednoczenia
Polaków, porozumienia między Piłsudskim,
tymczasowym naczelnikiem państwa, a Komitetem Narodowym Polskim. O wypełnienie tej misji prosiły go rządy Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, a także Polonia
amerykańska, której był ideowym przywódcą w latach 1915–1918.
Wracał, mając spośród Polaków po śmierci Henryka Sienkiewicza
największy autorytet międzynarodowy jako kompozytor i mistrz fortepianu, jako wielki jałmużnik na rzecz zniszczonej przez wojnę Polski,
cieszący się poparciem Stolicy Apostolskiej, prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona i wpływowych polityków Ententy.
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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 trzech lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracowników
i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukcesywnie
zwiększała się częstotliwość ukazywania się pisma – kwartalnik stał się naj
pierw dwumiesięcznikiem, a następnie miesięcznikiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzymywaniem najnow
szych edycji uniwersyteckiego czasopisma proponujemy członkostwo w Klubie
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpłaci na konto Uniwersytetu Jagielloń
skiego dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej, staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą
gratisowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fun
dusze zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na
pokrycie kosztów druku i dystrybucji pisma.

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

nie

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

..........................................................................................
Deklaruję wpłatę (darowiznę) w wysokości . . . . . . . . . . na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2019 roku.
Proszę o zap is an ie mnie do Klubu Czytelnika „Alma Mater” i regularne przesyłanie miesięcznika UJ.
Wyrażam zgodę – nie wyrażam zgody (niewłaściwe skreślić) na opublikowanie mojego imienia,
nazwiska i miejsca zamieszkania na liście członków Klubu w miesięczniku „Alma Mater”.
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Collegium Novum

Zegar meblowy z mechanizmem kurantowym z 1789 roku,
znajdujący się w Stubie Communis w Collegium Maius UJ

Fot. Adam Koprowski

Fot. Anna Wojnar

n r

2 0 4 – 2 0 5

2 0 1 8 / 2 0 1 9

g r u d z i e n – s t y c z e n

2 0 1 8 / 2 0 1 9

n r 2 0 4 – 2 0 5

