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OD REDAKCJI
Na Uniwersytecie Jagiellońskim trwają intensywne prace
związane z wprowadzaniem w życie założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. 30 stycznia 2019 Senat UJ zatwierdził skład pierwszej
Rady Uczelni, 6 lutego rektor UJ prof. Wojciech Nowak
członkom tego zespołu wręczył akty nominacyjne. 14 lutego zarządzeniem rektora utworzone zostały cztery szkoły doktorskie: nauk humanistycznych, medycznych i nauk
o zdrowiu, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych.
W ciągu kilku następnych dni rektor, przychylając się do
propozycji dziekanów, zadecydował o wyborze dyrektorów oraz członków rad szkół doktorskich. Akty powołania otrzymali oni 20 lutego. Równolegle prowadzone są
prace nad projektem nowego Statutu UJ. Dyskusje dotyczące tego ważnego dokumentu odbywają się w różnych
gremiach i na różnych płaszczyznach. By zaangażować
w debatę jak najliczniejszą grupę członków społeczności
akademickiej, z inicjatywy władz UJ w Auditorium Maximum organizowane są otwarte konsultacje, a od stycznia 2019 działa internetowe forum dyskusyjne. Według
doniesień Biura Prasowego UJ do 22 lutego 2019 miało
ono 17300 wyświetleń oraz 947 unikatowych osób odwiedzających, które napisały 65 komentarzy odnoszących się do poszczególnych działów projektu Statutu UJ. Oprócz tego, na adres
mailowy ustawa2.0@uj.edu.pl wpłynęło 55 wiadomości z różnymi komentarzami, uwagami i pomysłami. – Projekt Statutu UJ
zostanie przekazany Radzie Uczelni i związkom zawodowym do
konsultacji najprawdopodobniej w marcu 2019. Mam nadzieję,
że w czerwcu Senat UJ go zatwierdzi, tak aby, zgodnie z ustawą,
1 października 2019 rozpocząć nowy rok akademicki już z nowym Statutem. I to jest obecnie najważniejsze – akcentuje rektor
UJ prof. Wojciech Nowak w wywiadzie otwierającym bieżące
wydanie pisma. Rektor przedstawia w nim nie tylko harmonogram działań zaplanowanych na najbliższe miesiące, mówi
również o najbardziej emocjonujących społeczność akademicką
punktach projektu nowego Statutu, a także o uchwale Senatu UJ
dotyczącej sprzeciwu wobec mowy nienawiści w przestrzeni publicznej. Zachęcam do przeczytania tego wywiadu, jak również
do zapoznania się z treścią uchwały.
W tym numerze polecam też kolejny reportaż z cyklu „Smak
życia”, którego bohaterem jest prof. Jerzy Jurkiewicz, obszerny artykuł autorstwa prof. Franciszka Ziejki zatytułowany Stanisław Pigoń, czyli jak kochać Polskę? oraz materiały poświęcone:
115. rocznicy powstania Instytutu Stomatologii UJ, mikroskopii
przyżyciowej w badaniach biomedycznych, sensacyjnym odkryciom krakowskich archeologów na Cyprze, a także relacje i fotoreportaże z bieżących wydarzeń uniwersyteckich.
Rita Pagacz-Moczarska

ACTUALIA

DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE NAD PROJEKTEM
NOWEGO STATUTU UCZELNI
Rozmowa z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem
□ Senat UJ podczas posiedzenia 30 stycznia 2019 wybrał w tajnym głosowaniu
skład pierwszej w historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego Rady Uczelni. Oprócz
Jakuba Bakonyiego, który jako przewodniczący Samorządu Studentów UJ
stał się jej członkiem z mocy ustawy,
w siedmioosobowym gremium znaleźli się
profesorowie UJ: Grażyna Stochel, Jerzy
Wordliczek oraz Dorota Szumska, a spoza Uczelni: prof. Jacek Purchla, dr Zbigniew Inglot i dr Mikołaj Budzanowski.

Anna Wojnar

stać temu wyzwaniu, członkowie Rady
muszą dokładnie zapoznać się z obecną
sytuacją Uniwersytetu i jego specyfiką
na różnych płaszczyznach: naukowo-badawczej, dydaktycznej, finansowej,
jak również na polu współpracy międzynarodowej.
W tym pierwszym okresie Rada
będzie więc ciałem bardziej roboczym,
skoncentrowanym głównie na zadaniach,
które sama sobie wyznaczy jako organ
wspomagająco-nadzorujący. Członkowie
Rady to osoby z bogatym doświadcze■ Wybory przebiegły spokojnie. Rada
niem organizacyjnym na różnych szczerozpoczęła pracę już pierwszego dnia po
blach, w tym także na polu biznesowym.
powołaniu. 6 lutego 2019 w Sali Senackiej
Liczę więc na to, że dzięki współpracy
Collegium Novum odbyło się spotkanie
z tym gremium pewne zagadnienia i proKolegium Rektorskiego oraz kanclerz
blemy zobaczymy w nowym świetle. Na
i kwestor UJ z członkami nowo wybranej
podstawie opinii tego zespołu będziemy
Rady Uczelni, którym wręczyłem akty
chcieli się dowiedzieć, czy Uniwersytet
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak
nominacyjne.
obrał dobry kierunek rozwoju, jakie są
Był to ważny moment w działalności naszego Uniwersytetu, jego mocne, a jakie słabsze strony, nad którymi trzeba jeszcze
gdyż Rada jest teraz trzecim, obok rektora i Senatu, gremium popracować.
decyzyjnym.
□ Kadencja pierwszej Rady Uczelni została skrócona i potrwa
□ Przed członkami Rady wiele zadań. Na czym skupi się ich nie cztery, a dwa lata, a więc do końca 2020 roku. Co jeszcze,
działalność w pierwszej kolejności?
oprócz zaopiniowania Statutu Uczelni, znajduje się w sferze
jej obowiązków?
■ Na początku Rada musi opracować regulamin określający tryb
jej funkcjonowania, a także – spośród członków wywodzących ■ Zadania Rady są precyzyjnie określone w ustawie. Do najsię spoza wspólnoty Uczelni – wybrać kandydata na przewodni- ważniejszych należy monitorowanie gospodarki finansowej,
czącego, którego następnie zatwierdzi Senat.
a w tym, między innymi, opiniowanie planu rzeczowo-fiW najbliższym czasie jednym z pierwszych zadań tego zespołu nansowego i zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania,
będzie zaopiniowanie projektu nowego Statutu Uczelni. Aby spro- monitorowanie zarządzania Uniwersytetem, a także wskazanie

Rektor

dyscypliny

nowy Statut

Rada Uczelni

doktoranci

Ustawa 2.0
szkoły doktorskie

profesorowie

studenci

Senat

forum dyskusyjne
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w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce – kończą pracę. Pierwszy
projekt Statutu UJ wraz z przepisami przejściowymi na ten najtrudniejszy pierwszy rok,
czyli od 1 października 2019 do 31 sierpnia
2020 roku, będzie wkrótce gotowy. Dokument
ten w końcowym etapie jego powstawania
poddawany jest licznym dyskusjom, prowadzonym w różnych gremiach.
Adam Koprowski

□ 22 i 30 stycznia 2019 w Auditorium Maximum zorganizowane zostały konsultacje
otwarte dla wszystkich członków społeczności UJ: naukowców, nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz
Pierwsze ogólnouczelniane konsultacje dotyczące wdrażania Ustawy 2.0; od prawej:
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ prof. Jacek Popiel, dziekan Wydziału Prawa pracowników niebędących nauczycielami
i Administracji UJ prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. Jarosław Górniak, akademickimi. Spotkania te odbyły się
dziekan Wydziału Biologii UJ dr hab. Małgorzata Kruczek oraz dziekan Wydziału Chemii UJ z udziałem władz Uczelni i przedstawicieli
prof. Piotr Kuśtrowski; Auditorium Maximum, 22 stycznia 2019
poszczególnych zespołów roboczych. Każdy
co najmniej dwóch kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu mógł wówczas bezpośrednio zadać Państwu pytanie lub wyrazić swoją opinię. Jak podsumowałby Pan te konsultacje?
ich przez Senat.
Szczególnie ważnym zadaniem tego zespołu jest także opi■ Na każde ze spotkań przyszło około stu osób. Wielu pracowniowanie projektu strategii rozwoju Uczelni.
ników oglądało debatę za pośrednictwem internetu.
To na pewno dobry sposób wymiany poglądów, wymiany
□ Nad nowym projektem Statutu UJ od sierpnia 2018 roku
intensywnie pracuje pięć powołanych przez Pana zespołów. myśli. Oczywiście, nie jest możliwe, by przedyskutować ustaNad koordynacją ich działań oraz ustalaniem właściwego wę i Statut z każdym z pracowników UJ bezpośrednio, dlatego
terminarza czuwa prorektor UJ prof. Jacek Popiel. Jak by zaangażować jak największą grupę osób, w styczniu 2019
roku uruchomiliśmy internetowe forum dyskusyjne dotyczące
przebiegają te prace?
wprowadzania w życie nowej Ustawy 2.0, na którym może wy■ Widać już światełko w tunelu. Wszystkie zespoły wypraco- powiedzieć się każdy członek społeczności UJ. Może zarówno
wujące zasady funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego zadać władzom Uczelni pytanie, jak również zapoznać się ze
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stanowiskiem innych osób należących
do uniwersyteckiej wspólnoty. Forum
będzie działało, dopóki projekt Statutu nie
zostanie oddany do zaopiniowania Radzie
Uczelni i związkom zawodowym. Swoje
uwagi i sugestie dotyczące ustawy, a także propozycje ewentualnych zmian dotyczących poszczególnych punktów Statutu
można przesyłać również mailowo.
Niektóre głosy w tej internetowej
dyskusji są bardzo ciekawe, na przykład
te dotyczące kryterium wieku 67+. Okazuje się bowiem, że nie ma zgodności
w tej kwestii.
Sporo pytań dotyczy też V działu
Statutu dotyczącego struktury organizacyjnej. Chodzi zwłaszcza o paragraf 83,
mówiący, że Instytut można utworzyć, Drugie otwarte spotkanie ze społecznością akademicką poświęcone nowemu Statutowi UJ
oraz ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Auditorium Maximum, 30 stycznia 2019
jeżeli w proponowanym składzie osobowym jest co najmniej dwudziestu nauczycieli akademickich, za- □ Kiedy projekt Statutu trafi pod obrady Rady Uczelni? Jak
trudnionych w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy. przedstawia się harmonogram działań zaplanowanych na
Część społeczności akademickiej, zaniepokojona takim zapisem, najbliższe miesiące?
pyta, czy jeśli niektóre instytuty nie spełniają tego kryterium,
czyli zatrudniają poniżej 20 nauczycieli akademickich, będą ■ Projekt Statutu zostanie przekazany Radzie Uczelni i związkom
zmuszone przekształcić się w katedry? Otóż ta liczba 20 nie zawodowym do konsultacji najprawdopodobniej w marcu 2019
pojawiła się bez powodu. Jednostki, które tych kryteriów liczbo- roku. Mam nadzieję, że w czerwcu Senat UJ go zatwierdzi, tak
wych jeszcze nie spełniają, a są dynamiczne i prężne, w okresie by, zgodnie z ustawą, 1 października 2019 rozpocząć nowy rok
przejściowym będą miały czas, by tę sytuację zmienić. Ważne akademicki już z nowym Statutem. I to jest obecnie najważniejsze.
jest, by o tym dyskutować i znaleźć optymalne rozwiązanie.
Inną bardzo ważną i pilną sprawą, nad którą równolegle
Z tej internetowej formy dyskusji skorzystało już wiele wszyscy pracujemy, jest powołanie szkół doktorskich. Dyrekosób. Zachęcam więc wszystkich do dalszego zadawania pytań tora i radę szkoły odpowiednim zarządzeniem powołuje rektor
i dzielenia się swoimi uwagami. Zapraszam również na trzecie w porozumieniu z dziekanami.
otwarte konsultacje, które odbędą się w Auditorium Maximum
4 marca o godzinie 16. Dla tych, którzy nie będą mogli osobiście □ Na Uniwersytecie Jagiellońskim utworzone zostaną czteuczestniczyć w tym spotkaniu, tak jak poprzednio, przygotowana ry szkoły doktorskie: nauk humanistycznych, medycznych
zostanie internetowa transmisja wideo. Dostęp do relacji będzie i nauk o zdrowiu, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych.
możliwy po wcześniejszym zalogowaniu (link do transmisji: W związku z wprowadzeniem nowego modelu kształcenia dokhttps://www.uj.edu.pl/ustawa-2.0/video).
torantów sporo jest jeszcze kwestii wymagających szybkiego
rozstrzygnięcia. Chodzi o to, między
innymi, że równocześnie ze szkołami doktorskimi, które ruszają od
1 października 2019, prowadzone
będą studia doktoranckie na starych zasadach. Jak te dwa nurty
kształcenia będą funkcjonować na
początku? Jak będzie wyglądała
rekrutacja do szkół doktorskich?

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas spotkania ze społecznością akademicką;
Auditorium Maximum, 30 stycznia 2019

■ Doktoranci, którzy rozpoczęli
studia doktoranckie przed rokiem
akademickim 2019/2020, będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak
niż do końca grudnia 2023 roku.
Otworzenie przewodu doktorskiego
na starych zasadach będzie możliwe
tylko do 30 kwietnia 2019, a jego
zakończenie musi nastąpić najpóźniej 31 grudnia 2021. Osoby, które
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spełnić oczekiwań wszystkich. Mówiłem o tym
podczas styczniowych spotkań w Auditorium
Maximum: że sukcesem będzie, jeśli zdołamy
wypracować takie rozwiązania, które okażą się
zadowalające w 70–80 procentach.
Jeśli chodzi o doktorantów, to oczywiste
jest, że ich głos jest bardzo ważny, podobnie jak
głos studentów, i musi być nie tylko słyszalny,
ale również brany pod uwagę. Zapewniam, że
tak będzie.
W związku z wejściem w życie nowej
ustawy w kwestii doktorantów pojawił się
jeszcze inny problem, dotyczący stypendiów.
Wiadomo, że doktoranci, którzy 1 października
2019 rozpoczną studia w szkołach doktorskich,
Rektor UJ z przedstawicielami Rady Uczelni. Od lewej: prof. Jerzy Wordliczek, prof. Grażyna Stochel, otrzymają miesięczne stypendium w wysorektor UJ prof. Wojciech Nowak, dr hab. Dorota Szumska, prof. Jacek Purchla, Jakub Bakonyi kości 2370 złotych, podczas gdy stypendium
oraz dr Zbigniew Inglot; Collegium Novum, 6 lutego 2019 doktorantów studiujących na starych zasadach
nie spełnią tego wymogu, będą mogły ubiegać się o nadanie wynosi minimum 1470 złotych. To duża dysproporcja. A przecież na Uniwersytecie jest jeszcze spora grupa doktorantów,
stopnia doktora na nowych zasadach.
Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywać się będzie w drodze którzy stypendiów w ogóle nie otrzymują... Dlatego wspólnie
konkursu, którego zasady, zgodnie z ustawą, muszą być określone z doktorantami rozważamy propozycje zmian, by zniwelować
do maja 2019 roku, a więc na pięć miesięcy przed rozpoczęciem tak dużą dysproporcję. Za parę lat problem zniknie, bo kształcefunkcjonowania szkoły. Do maja muszą zostać opracowane nie doktorantów odbywać się będzie wyłącznie w ramach szkół
wszystkie sprawy administracyjne, w tym również programy doktorskich.
studiów poszczególnych szkół.
□ W obrębie UJ powstanie 28 dyscyplin. Kiedy i na jakich
□ Podczas spotkań w Auditorium Maximum, a także na in- zasadach powołane zostaną rady dyscyplin?
ternetowym forum dyskusyjnym pojawiły się głosy, że doktoranci powinni mieć więcej swoich przedstawicieli w różnych ■ Jeśli dana dyscyplina jest na jednym wydziale, wówczas te
mechanizmy powołania rady są proste. Do rady dyscypliny mogą
gremiach...
wchodzić tylko pracownicy samodzielni: profesorowie lub profe■ A ja mam pytanie do doktorantów, gdzie z ich punktu widzenia sorowie uczelniani, którzy nie ukończyli 67. roku życia. Sytuacja
ta reprezentacja powinna być najsilniejsza: w radzie dyscypliny, nieco się komplikuje w dyscyplinach takich, gdzie kadra profesorradzie wydziału, kolegium rektorsko-dziekańskim? To nie jest ska jest bardzo liczna i w radzie nie będą mogli zasiadać wszyscy
jednoznaczne. Staramy się przygotować dobre rozwiązanie, samodzielni pracownicy. W takim przypadku trzeba więc będzie
ale w granicach zdrowego rozsądku. I z pewnością nie uda się przeprowadzić wybory. Będą one także konieczne w sytuacjach,
gdy członkami rady poszczególnych dyscyplin
będą profesorowie z różnych wydziałów. Niektóre
dyscypliny będą reprezentowane, na przykład,
przez przedstawicieli pięciu wydziałów. W tej
kwestii wiele zależy więc od rodzaju dyscypliny.
Rady dyscypliny muszą być wybrane do końca września tego roku, a zatem na odpowiednie
przygotowanie czasu jest niewiele.

Władze UJ z dyrektorami szkół doktorskich
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20 lutego 2019 w auli Collegium Novum UJ wręczono
powołania na dyrektorów i członków rad szkół doktorskich. Po licznych dyskusjach, przychylając się do propozycji dziekanów wydziałów, rektor UJ prof. Wojciech
Nowak zdecydował, że dyrektorami szkół doktorskich
na UJ zostali: w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych – dr hab. Sebastian Kołodziejczyk, Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – prof.
Magdalena Strus, Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych – dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Szkole
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – prof. Michał
Ostrowski. Kadencja dyrektorów będzie trwała cztery
lata – do 15 lutego 2023 roku. Skład członków rad szkół
doktorskich dostępny jest na stronie internetowej UJ.
Red.

□ Które punkty projektu nowego Statutu budzą najwięcej emocji?
■ Na pewno kwestia przynależności do danej dyscypliny, funkcjonowanie rady dyscypliny, a także relacje między przewodniczącym
dyscypliny a dziekanem. Przewodniczący rady dyscypliny ma być
dynamiczny, dbać o rozwój naukowy i kadrę naukową, dziekan
natomiast ma zajmować się głównie szeroko pojętą dydaktyką.
Będziemy się starać, by w Statucie jak najściślej określić zadania
i kompetencje osób pełniących te funkcje, by pomiędzy nimi nie
dochodziło do niepotrzebnych konfliktów. W jakim stopniu uda się
to osiągnąć? Trudno przewidzieć. Zwłaszcza że na Uniwersytecie
mamy bardzo różne jednostki, na przykład Małopolskie Centrum
Biotechnologii, które nie ma przedstawicieli we wszystkich gremiach i uważa, że mając tak duży potencjał kadrowy – nie jest
traktowane na równi z innymi jednostkami. Wszystkie te kontrowersyjne kwestie próbujemy dobrze rozwiązać. Czy będą to
rozwiązania optymalne? Wszystkiego w 100 procentach dobrze
zrobić się nie da. Bardzo zależy nam jednak, by te newralgiczne
kwestie nie stały się jeszcze bardziej konfliktogenne.
Jeszcze raz zachęcam całą społeczność akademicką do uczestniczenia w naszych wspólnych debatach, udziału w forum dyskusyjnym, a także śledzenia tego, co jest na stronie UJ. Bo im lepszy
statut uda się nam teraz wypracować, tym mniej nowe władze Uczelni
będą miały problemów w 2020 roku, kiedy rozpoczną kadencję.

□ Panie Rektorze, na koniec tej rozmowy trzeba przypomnieć
o jeszcze jednej niezmiernie ważnej, choć niezwiązanej z ustawą i Statutem sprawie. Na posiedzeniu 30 stycznia Senat UJ
jednogłośnie przyjął uchwałę dotyczącą sprzeciwu wobec
mowy nienawiści w przestrzeni publicznej...
■ Uważaliśmy, że jest to nasz moralny obowiązek. Dramatyczna
sytuacja, która miała miejsce 13 stycznia 2019 w Gdańsku, wstrząsnęła całym środowiskiem akademickim. My nie pojedziemy do
Warszawy palić opon, nie wyjdziemy na ulicę, nie zablokujemy
dróg. Dlatego właśnie poprzez tę uchwałę chcemy wyrazić nasz
sprzeciw wobec działań opierających się na nienawiści, tym
bardziej że naczelną dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego jest
przecież maksyma Plus ratio quam vis. Apelujemy o poszanowanie godności jednostki w każdym wymiarze, bez względu na
reprezentowane poglądy, wyznanie, status społeczny i materialny.
Bardzo chciałbym, by ta uchwała nie przeszła bez echa, by
była zauważona.
□ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska
Wywiad został przeprowadzony 4 lutego 2019

12 lutego 2019 dr Mikołaj Budzanowski, z powodów osobistych, zrezygnował z uczestnictwa w Radzie Uczelni. Wybory
uzupełniające, zgodnie z procedurą, odbędą się w najbliższym możliwym terminie.
Red.

Uchwała nr 1/I/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 stycznia 2019
w sprawie: sprzeciwu wobec mowy nienawiści w przestrzeni publicznej
§1
Wstrząśnięci bezprecedensowym, brutalnym atakiem, w wyniku którego śmierć poniósł Prezydent Miasta Gdańska Paweł
Adamowicz, odważny społecznik, który swoją postawą reprezentował tolerancję i otwartość na świat, wyrażamy nadzieję,
że Jego tragiczna śmierć stanowić będzie zobowiązanie do głębokiej refleksji nad podstawowymi wartościami, którymi
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej winni kierować się w życiu społecznym i politycznym.
§2
W trosce o zachowanie podstawowych standardów moralnych apelujemy o:
– powstrzymanie się od wyrażania w przestrzeni publicznej stanowisk, poglądów i komentarzy o charakterze nienawistnym lub poniżającym, pogłębiających podziały, które nie są sposobem rozwiązywania problemów społecznych i politycznych, a jedynie niszczą najważniejsze wartości społeczeństwa polskiego;
– powrót do wyważonej, merytorycznej debaty publicznej, w której respektowana będzie wzajemna wymiana opinii i odpowiedzialność za słowo;
– poszanowanie godności jednostki w każdym wymiarze, bez względu na reprezentowane poglądy, wyznanie, status społeczny i materialny.
§3
W poczuciu misji Uniwersytetu Jagiellońskiego deklarujemy solidarność i wsparcie w zachowaniu należytych standardów
debaty publicznej – pozbawionych nienawiści, szanujących indywidualne wybory, stanowiących świadectwo przyzwoitości jednostki. Popieramy każdą postawę, w której racjonalność argumentów bierze górę nad argumentami siły – zgodnie
z naczelną maksymą Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus ratio quam vis.
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Fot. Adam Koprowski

UNIWERSYTECKI KONCERT NOWOROCZNY
Początek nowego roku i rozpoczęcie karnawału społeczność akademicka tradycyjnie świętuje podczas Uniwersyteckiego
Koncertu Noworocznego. 6 stycznia w auli Auditorium Maximum wystąpili muzycy z Grupy MoCarta i Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej, pod batutą Macieja Niesiołowskiego. Zebranych gości powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak, który
złożył wszystkim noworoczne życzenia. Przekazał również na ręce maestro Macieja Niesiołowskiego miniaturową replikę
rektorskiego berła, oddając tym gestem na czas wieczoru władzę w ręce artystów. W muzycznym spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele władz UJ i pracownicy Uczelni, a także zaproszeni goście, między innymi rektorzy krakowskich szkół wyższych
oraz przyjaciele Uniwersytetu. Koncert Noworoczny stanowi symboliczne rozpoczęcie nowego roku przez środowisko akademickie Krakowa.
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Fot. Adam Koprowski

Owacyjnie przyjęty koncert okazał się brawurowo wykonanym spektaklem, który łączył zabawę przy dźwiękach oryginalnie zaaranżowanej muzyki klasycznej z wysokiej próby żartem. Do muzykowania włączał się też prowadzący koncert Maciej Niesiołowski, w którego wykonaniu usłyszeliśmy, między innymi, utwór The Typewriter, Leroya Andersona. Artyści,
prezentujący także talenty aktorskie, bez problemów zatarli granice między sceną i widownią, którą potrafili włączyć do
wspólnej zabawy. W warstwie muzycznej koncert stanowił splot rozmaitych stylów, nastrojów i gatunków, w których połączeniu
zadziwiała różnorodność pomysłów aranżacyjnych.
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Anna Wojnar

NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM GOŚCILI

Adam Koprowski

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak spotkał się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem
Timmermansem podczas debaty zatytułowanej Dialog obywatelski o przyszłości Europy, która odbyła
się 23 stycznia 2019 w auli Auditorium Maximum UJ. W wydarzeniu wzięli udział także: prezydent
Toskanii Enrico Rossi, przedstawiciele społeczności akademickiej UJ, a także włoska młodzież biorąca
udział w projekcie „Pociąg pamięci”, którego celem jest upamiętnianie ofiar Holokaustu. Zebranych
w auli Auditorium Maximum powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Pierwsza część spotkania była
poświęcona świadectwom ocalonych z Holocaustu – Lidii Maksymowicz oraz sióstr Andry i Tatiany
Bucci, które trafiły do Auschwitz-Birkenau, mając zaledwie kilka lat. W drugiej części odbyła się debata
dotycząca aktualnej sytuacji w Europie oraz budowania przyszłości w oparciu o lekcje wyniesione z
historycznego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej wojny światowej
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24 stycznia 2019 rektor UJ prof. Wojciech Nowak i rektor AGH
prof. Tadeusz Słomka podpisali umowę o wspólnym promowaniu
języka i kultury chińskiej przez obie uczelnie. Spotkanie odbyło się
w Sali Senackiej Collegium Novum UJ. Uniwersytet reprezentowali
również: prorektor prof. Stanisław Kistryn, pełnomocnik rektora ds.
internacjonalizacji prof. Adam Jelonek oraz dr Małgorzata Osińska i Han Xinzhong, dyrektorzy Centrum Języka i Kultury Chińskiej
„Instytut Konfucjusza” w Krakowie. Ponadto w skład delegacji
z AGH weszli: prorektor prof. Jerzy Lis, prof. Piotr Małkowski i Dorota Skrynicka-Knapczyk. Zawarte porozumienie dotyczy w szczególności prowadzenia zajęć z języka chińskiego dla studentów
i kadry akademickiej AGH w ramach Punktu Instytutu Konfucjusza
UJ przy Studium Języków Obcych AGH

1 lutego 2019 w Librarii Collegium Maius UJ miało miejsce podpisanie porozumienia o utworzeniu sieci uniwersyteckiej UNA EUROPA.
Dokument sygnowali rektor UJ prof. Wojciech Nowak oraz przedstawiciele sześciu uczelni: KU Leuven, Université Paris 1 Panthéon
– Sorbonne, Universidad Complutense de Madrid, Freie Universität
Berlin, University of Edinburgh, Università di Bologna.
Celem UNA EUROPA jest stworzenie unikatowej formy współpracy,
w ramach której prowadzone będą interdyscyplinarne badania naukowe, programy edukacyjne oraz działania na rzecz społeczności
lokalnych i społeczeństwa europejskiego

Fot. Anna Wojnar

28 stycznia 2019 w Sali Senackiej Collegium Novum UJ podpisano umowę
powołującą Centrum Studiów nad Bangladeszem „Bangabandhu”, które będzie funkcjonować w ramach struktur
Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Porozumienie sygnowali rektor UJ prof. Wojciech
Nowak oraz ambasador Republiki Ludowej Bangladeszu w Polsce Muhammad Mahfuzur Rahman. W spotkaniu
wzięli również udział: pełnomocnik
rektora UJ ds. internacjonalizacji prof.
Adam Jelonek oraz dr hab. Agnieszka
Kuczkiewicz-Fraś z Instytutu Bliskiego
i Dalekiego Wschodu UJ. Głównym
celem działalności Centrum będzie
popularyzacja wiedzy na temat historii, społeczeństwa, języków i kultury
Bangladeszu
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SKARBY STAROŻYTNEGO NEA PAFOS
Rozmowa z prof. Ewdoksią Papuci-Władyką z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
kierownikiem Paphos Agora Project
□ Od kiedy zespół, którym Pani kieruje, prowadzi badania na Cyprze?

Robert Słaboński

Łukasz Wspaniały

Można ją porównać z dzisiejszym Rynkiem
Głównym w Krakowie. Na tym terenie
odsłoniliśmy, między innymi, pozostałości
■ Badania w Pafos, które są finansowane
skomplikowanego systemu hydrotechniczz grantów Narodowego Centrum Nauki,
nego, złożonego z dwóch połączonych
prowadzimy od 2011 roku. Warto w tym
ze sobą baseników, oraz terakotowego
miejscu dodać, że Pafos to dwa miasta.
rurociągu. Baseniki były pokryte wodoNajpierw rozkwitła Stara (Pale) Pafos,
odporną zaprawą położoną na warstwie
gdzie od XII wieku p.n.e. znajdowało
starannie ułożonych fragmentów terakosię sanktuarium bogini Afrodyty. Pod
towych dachówek. Doskonale świadczy
koniec IV wieku p.n.e., w czasach po
o tym, jak zaawansowana była starożytna
Aleksandrze Wielkim, powstała Nowa
myśl techniczna. Odkryliśmy również kilka
(Nea) Pafos – miasto portowe, które
studni, dzięki którym mieszkańcy zaopapotem przez wieki pełniło rolę stolicy.
trywali się w słodką wodę, ponieważ Cypr
Tam właśnie prowadzimy nasze badania.
od zawsze był narażony na jej niedostatek.
To jedno z najważniejszych stanowisk
Każda z nich, gdy już wyszła z użycia,
archeologicznych na Cyprze. Jego zawypełniona była masą starożytnych skarbytki zostały wpisane na Listę Światowego
bów w postaci glinianych i – rzadziej –
Profesor Ewdoksia Papuci-Władyka
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
szklanych naczyń, monet, oliwnych lampek, obiektów metalowych, terakoty i tym podobnych. Takie
□ Osiem sezonów wykopaliskowych przyniosło znakomite przedmioty życia codziennego są najlepszymi wskazówkami, by
efekty. Zmienili Państwo istniejący w publikacjach obraz po- dowiedzieć się, jak setki lat temu wyglądało życie w Nea Pafos.
czątków i rozwoju miasta, przesuwając datę powstania agory.
□ Do najważniejszych odkryć w poprzednich latach należy
■ To prawda. Udało nam się odkryć pozostałości dużych budowli zaliczyć tzw. gabinet chirurga z Pafos. Dlaczego to znalezisko
publicznych z tego czasu. Analiza odkrytych
jest tak istotne?
artefaktów, częściowo już ogłoszona drukiem,
wniosła wiele nowych ustaleń, zmieniając
■ Zestaw narzędzi – w postaci przyrządów
istniejące w nauce poglądy i paradygmaty.
wykonanych z brązu i żelaza, na które natrafiliW efekcie możliwe będzie nowe spojrzenie
śmy w Portyku Wschodnim agory – jest bardzo
na stolicę Cypru w okresie hellenistycznopodobny do tych odkrytych w słynnym domu
-rzymskim i jej rolę nie tylko na samej wyspie,
chirurga w Pompejach w Italii, czyli starożytale szerzej – we wschodniej części basenu
nym mieście przysypanym przez pyły wulkanu
Morza Śródziemnego. Już po kilku kampaniach
Wezuwiusza blisko dwa tysiące lat temu. Nasz
wykopaliskowych i pracach studyjnych udało
gabinet jest o około wiek młodszy. Wśród
nam się zmienić istniejący w publikacjach obraz
przedmiotów, które znaleźliśmy, są cienka dłupoczątków i rozwoju miasta, przesuwając datę
ga łyżeczka, szczypce i przyrządy. Służyły one
powstania agory na okres hellenistyczny, czyli
prawdopodobnie do składania złamanych kości.
o cztery wieki wstecz.
Z kolei w sąsiednim pomieszczeniu odkryliśmy,
między innymi, dwa całkowicie zachowane
□ Pani zespół nie skupił się jednak wyłączszklane naczynia, dwie ceramiczne lampki
nie na datach. Istotnym było pokazanie,
oliwne i dwa skarby monet, które pozwoliły
jak ważnym miejscem dla starożytnego
precyzyjnie datować całe znalezisko.
miasta była agora.
□ Dlaczego nowe techniki stosowane w coHellenistyczna ceramika ze studni S.173
■ Agora była centralnym placem tętniącedziennej praktyce wykopaliskowej są tak
w Portyku Wschodnim
go życiem starożytnego miasta Nea Pafos.
ważne?
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Robert Słaboński

□ Od roku 2015 cała agora i przylegający obszar zostały przebadane takimi nowatorskimi metodami. Państwa ustalenia po
raz kolejny okazały się sensacyjne...

niż pierwotnie zakładano. Ustaliliśmy, że agora liczyła około 2,5
hektara powierzchni, a nie hektar, jak dotychczas sądzono. Każdy
z jej boków mógł mieć około 160 metrów długości, co oznaczałoby,
Ewdoksia Papuci-Władyka

Należy mocno podkreślić, że nowe technologie są nieinwazyjne,
czyli nie powodują uszkodzeń badanych obiektów. A zagrożeń
jest wiele, dość wspomnieć, na przykład, zabytki w Syrii, które
w wyniku straszliwej wojny uległy bezpowrotnie zniszczeniu. Nie
tylko wojny, konflikty i niepokoje, ale też inne czynniki, na przykład
masowa turystyka i rozwój urbanistyczny, stanowią zagrożenie dla
dziedzictwa. Dlatego dokumentacja, inwentaryzacja, interpretacja
i wizualizacja z użyciem nowych technologii ma takie znaczenie –
pozwala zachować dziedzictwo dla następnych pokoleń.

Wapiennik z późnego okresu rzymskiego (na północ od agory)

Ewdoksia Papuci-Władyka

■ Wyniki naszych badań wykazały jednoznacznie, że agora była
otoczona podwójnymi portykami, a nie pojedynczymi, jak przypuszczano wcześniej. Jesteśmy pewni, że była o wiele większa,

Pomieszczenie 22 z kanałem w Portyku Wschodnim

że byłaby jedną z największych agor we wschodniej części basenu
Morza Śródziemnego. Niewątpliwie jest to wielkie osiągnięcie.
Mamy twarde dowody, by obronić tę tezę.
□ To odkrycie wyklucza również wcześniejsze ustalenia związane
z tym miejscem.
■ Agorę już w latach 70. ubiegłego stulecia badał cypryjski badacz
Kyriakos Nikolaou. Według jego ustaleń od zachodniej strony placu
znajdował się Asklepiejon – sanktuarium Asklepiosa, który wedle
wierzeń Greków uzdrawiał chorych. Dziś już wiemy, że odkryte
przez niego kamienne mury to pozostałości drugiego portyku. Jego
zewnętrzna linia dokładnie pokrywa się z linią podwójnego portyku
południowego agory.
□ Efekty prac archeologów z Paphos Agora Project prezentowane są na wielu wydarzeniach kulturalnych. W jaki sposób
promują Państwo swoje osiągnięcia?
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Ewdoksia Papuci-Władyka

Robert Słaboński

Badania magnetometrem przez zespół z Uniwersytetu w Hamburgu

Eksploracja studni przy pomieszczeniu 22 Portyku Wschodniego

Marcin Biborski

■ W 2017 roku Pafos nosiło zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Postanowiliśmy wykorzystać ten fakt i przygotowaliśmy specjalny
program promocji i popularyzacji naszych badań. W Parku Archeologicznym była prezentowana wystawa fotografii Roberta Słabońskiego.
Ponadto w miejscowym porcie mieszkańcy i turyści obejrzeli widowisko
multimedialne Misterium miasta Afrodyty – Pafos 2017. Projekcja na
ścianach średniowiecznego fortu była poświęcona zarówno antycznej,
jak i współczesnej cywilizacji.

Nikola Babucic

Rzymska lampka oliwna ze studni w pomieszczeniu 8 Portyku Wschodniego

Ortofotomapa Parku Archeologicznego Nea Paphos (oprac. Wojciech
Ostrowski) z zaznaczonymi na niebiesko obszarami przebadanymi nieinwazyjną metodą magnetyczną w latach 2015–2017
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□ Niedawno na rynku wydawniczym ukazała się popularnonaukowa publikacja Pafos – misterium miasta Afrodyty.
Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie. Skąd pomysł
na taki temat książki?
■ Promocja książki odbyła się 27 listopada 2018 w auli Collegium
Novum. Tytułowe misterium nawiązuje do podstawowego znaczenia łacińskiego słowa
i oznacza tu tajemnice,
bo wtajemniczamy czytelnika w arkana nowych
technologii w służbie
archeologii. Ukazujemy
sekrety archeologicznego dziedzictwa odkrywanego, dokumentowanego, zabezpieczanego, interpretowanego
i promowanego dzięki
tym technologiom. Specjaliści wprowadzą czytelników w fascynujący
i różnorodny świat noOkładka książki, którą można kupić
wych technologii. Przed
wysyłając maila na adres:
rozdziałami tematycznywydawnictwo@archaeologica.pl
mi zamieszczone zostały przesłania, które wystosowali: prezydent Krakowa, dyrektor Departamentu Starożytności Cypru oraz
burmistrz Pafos. Publikacja zawiera również tekst o związkach
Krakowa i Cypru, o Pafos i Krakowie – perłach światowego
dziedzictwa UNESCO, kalendarium Paphos Agora Project,
biogramy autorów, słowniczek terminów specjalistycznych
oraz wybraną bibliografię i spis ilustracji. Sfinansowana została
przez miasto Kraków i objęta patronatem Europejskiego Roku
Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Rozmawiał Łukasz Wspaniały

CZY REWOLUCJA CYFROWA, KTÓREJ JESTEŚMY
ŚWIADKAMI, JEST SZANSĄ DLA ARCHEOLOGÓW?
Międzynarodowa konferencja CAA na Uniwersytecie Jagiellońskim

W

ykorzystywaniu metod
cyfrowych i statystycznych
w archeologii (Computer Applications and Quantitative Methods in
Archaeology CAA) poświęcona
zostanie międzynarodowa konferencji naukowa, zorganizowana
przez Instytut Archeologii UJ oraz
polski oddział CAA w dniach 23–27 kwietnia 2019. Dzięki decyzji stowarzyszenia
CAA International, podjętej w 2017 roku
w Atlancie, 46. edycja tego wydarzenia po
raz pierwszy odbędzie się
w Polsce.
Społeczność stowarzyszenia CAA stanowią
archeolodzy, matematycy i informatycy, a także
przedstawiciele innych
dziedzin nauki, których
celem jest wypracowanie
wspólnego języka pomocnego we współpracy i prowadzeniu interdyscyplinarnych badań. Od 1973
roku specjaliści z całego świata prezentują
wyniki swoich działań i dyskutują nad zastosowaniem nowych metod i narzędzi do
analizy danych archeologicznych. Uczenie
maszynowe, symulacje komputerowe,
wizualizacja danych, modelowanie 3D,
geograficzne systemy informacyjne, sieci
społeczne, badania nieinwazyjne i najnowsze metody dokumentacji – to tylko niektóre z obszarów pozostających w centrum
zainteresowania członków CAA.

Wszystkie te zagadnienia wyznaczają
najnowsze trendy w archeologii. Hasło
przewodnie tegorocznej konferencji CAA –
Check Object Integrity – to komenda

stosowana w branży IT w celu kontroli
integralności danych. Ma na celu podkreślenie konieczności zastanowienia się nad
racjonalnym i rzetelnym wykorzystaniem
wszystkich nowinek technologicznych,
które pojawiły się w archeologii w ostatnich dziesięcioleciach. Czy rewolucja
cyfrowa, której jesteśmy świadkami, jest
szansą dla archeologów? Chociaż szukamy
rozwiązań, które wykorzystują technologiczny postęp, równocześnie musimy

mieć na uwadze nadrzędny cel
archeologii, jako nauki badającej
przeszłość człowieka.
Dotychczasowe osiągnięcia,
możliwości i problemy dyskutowane będą w ramach obrad
i warsztatów, które odbędą się
w Auditorium Maximum. Zaplanowane są również dwa spotkania integracyjne: Icebreaker Party na dziedzińcu
Collegium Maius oraz bankiet w Muzeum
Sztuki i Technologii Japońskiej „Manggha”. Warto zaznaczyć,
że na konferencję zgłosiło
się ponad 600 referentów,
reprezentujących różne
dziedziny nauki, wytyczających nowe trendy we
współczesnej archeologii.
Spodziewany jest udział
przynajmniej 400 delegatów z całego świata, a wydarzenie będzie wyjątkową
okazją dla promocji Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego na arenie międzynarodowej.
Szczegółowy program wydarzenia
można znaleźć na stronie: https://2019.
caaconference.org/

Małgorzata Kajzer
Maciej Wacławik
Szymon Jellonek
Łukasz Miszk

Instytut Archeologii UJ
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MIKROSKOPIA PRZYŻYCIOWA
W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH

1. Q code do zwiastunu filmu
Fantastyczna podróż

B

CO TO JEST MIKROSKOPIA PRZYŻYCIOWA?
A gdyby rzeczywiście można było
zajrzeć do wnętrza żywego organizmu,
określić przyczynę choroby, a nawet
użyć lasera, aby zobaczyć, jakie zmiany
wywoła on w organizmie? Dzisiaj jest to
już możliwe, ale na razie tylko u zwierząt laboratoryjnych. Zawdzięczamy to
mikroskopii przyżyciowej zwanej też
mikroskopią in vivo1. Metoda ta polega na
mikroskopowych obserwacjach procesów
zachodzących we wnętrzu żywego organizmu, a zatem nie tak jak w klasycznej
mikroskopii – na preparacie (zazwyczaj
utrwalonym i wybarwionym) zawierającym fragment tkanki lub narządu. Jaka
jest zaleta takiej metody? Nie widzimy
tylko statycznej sytuacji uchwyconej
w danym momencie w tkance, ale zmiany tego obrazu w czasie, przykładowo:
obserwujemy ruchy komórek (białych
krwinek, leukocytów, we krwi; il. 2), ich
interakcje z innymi komórkami. W przypadku infekcji możemy także obserwować bakterie, na przykład to, jak zakażają komórki gospodarza, lub to, które
z leukocytów wychwytują je z krążenia.
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Elżbieta Kołaczkowska

yć może miłośnicy kina pamiętają
film Fantastyczna podróż, w którym
naukowcy pomniejszają się do takich rozmiarów, które umożliwiają im podróż wraz
z krwią po ludzkim ciele. Bohaterowie filmu, po zmniejszeniu „do rozmiarów bakterii”, zostali wstrzyknięci do żyły (Q code
do zwiastuna filmu w serwisie YouTube na
il. 1), a celem ich misji było rozbicie laserem skrzepu w mózgu innego naukowca,
na co mieli tylko godzinę przed powrotem
do normalnych rozmiarów. Zły (sabotażysta misji) został ukarany (zniszczony
przez białe krwinki, tak jak niszczą one
bakterie), skrzep udało się rozbić, a reszta
załogi wydostała się przez gruczoły łzowe
zanim wrócili do naturalnych rozmiarów.
Film ten został nakręcony w... 1966 roku
i ciągle pozostaje medical fiction.
2. Obrazowanie naczyń krwionośnych i leukocytów w skórze myszy – mikroskopia przyżyciowa. (A) Kadr
z filmu przedstawiający naczynia krwionośne (kolor zielony), w których widoczne są wybarwione na niebiesko leukocyty – neutrofile. W celu uwidocznienia strumienia krwi dożylnie podano dekstran (polimer
glukozy) połączony z czerwonym barwnikiem. (B) Kadry dokumentujące przemieszczenie się dwóch neutrofilii w ciągu jednej minuty. Zaznaczono kontury obu komórek w celu wizualizacji ich pozycji wyjściowej.
Skala 100 μm

Obrazy te możemy rejestrować, nagrywając filmy w technice cyfrowej, co z kolei
pozwala na ich dalsze przetwarzanie
i analizowanie z zastosowaniem licznych
programów komputerowych. Wiedząc,
które komórki są zaangażowane w przebieg choroby – chronią organizm lub,
przeciwnie, stymulują rozwój choroby,
w których narządach, w jakim czasie od
zaistnienia choroby, oraz wiedząc, jak
zmienia się ich zaangażowanie w te procesy w czasie rzeczywistym i w różnych
narządach, możemy znacznie głębiej niż
dotychczas poznać mechanizmy chorób.
Jest to bardzo ważne, gdyż pozwala
wyznaczać cele terapeutyczne, wskazywać, co powinno zostać zablokowane
lub, przeciwnie, wzmocnione, aby móc
wyleczyć daną chorobę. Wiedza zdobyta
w tzw. badaniach podstawowych pozwala
następnie kolejnej grupie naukowców
tworzyć leki skierowane na te wyzna-

czone cele terapeutyczne, które finalnie
zostaną podane przez lekarzy klinicystów
chorym.
OGRANICZENIA W STOSOWANIU
MIKROSKOPII PRZYŻYCIOWEJ
Oczywiście, istnieją ograniczenia tej
metody – ze względu na rozmiary oraz
niezbędne, poprzedzające zabiegi chirurgiczne możliwe jest tylko obrazowanie
niewielkich gryzoni, w praktyce głównie
myszy. Sformułowanie „myszy laboratoryjne” nie powstało bez przyczyny – to
główny zwierzęcy model badawczy chorób człowieka na etapie badań podstawowych. Myszy żyją krótko (około dwóch
lat), mają liczne potomstwo i są zdolne
do rozrodu przez cały rok. Znamy też cały
genom myszy, a ponad 90 procent genów
człowieka występuje także u myszy, które,
co ciekawe, mają więcej genów niż my2, 3.

Istnieje też wiele podobieństw w przebiegu niektórych chorób u myszy i człowieka, wynikających z istnienia podobnych
mechanizmów obronnych. Jednak jest też
wiele różnic dotyczących układu immunologicznego, dlatego poznanie nowych mechanizmów u myszy to dopiero początek
drogi, bo wcale nie muszą one działać tak
samo jak u człowieka.
JAK WYKONAĆ
OBRAZOWANIE PRZYŻYCIOWE?

3. Obraz wątroby rejestrowany za pomocą mikroskopii przyżyciowej. (A) architektura naczyń
krwionośnych (sinusoida; czerń) i znajdujących się w nich neutrofilii (fuksja) oraz hepatocytów
(zieleń). (B) Wizualizacja 3D fragmentu żywej wątroby myszy z wybarwionymi neutrofilami (fuksja)
oraz agregatami płytek krwi (niebieski). Skala (A) 30 μm, (B) 20 μm.

z kolei pozwala nam mikroskopia dwufotonowa. Ten typ mikroskopii umożliwia także
generację tzw. drugiej harmonicznej, która
(w uproszczeniu) jest w stanie wzbudzić
fluorescencję struktur niecentrosymetrycznych, bez używania dodatkowych
przeciwciał i barwników. Ich przykładem
jest kolagen – najważniejsze i najbardziej
rozpowszechnione białko tkanki łącznej.
Większość z nas kojarzy go ze skórą, ale
kolagen tworzy także torebki łącznotkankowe, którymi otoczone są liczne narządy.
Generując drugą harmoniczną, możemy
zatem obserwować zmiany w strukturze
torebki i samego organu, na przykład wątroby (il. 5). Dodatkowo, mikroskopy używane w obrazowaniu przyżyciowym mogą
posiadać możliwość punktowego, bardzo
precyzyjnego naświetlenia tkanki wiązką

lasera. Technikę tę można wykorzystać do
zabicia grupy komórek, bądź nowotworowych, bądź bakteryjnych, i obserwacji
skutków takiego działania.
CO ODSŁANIA NAM
MIKROSKOPIA PRZYŻYCIOWA?
Trudno opisać wszystkie możliwości,
które daje nam ta technika, ale warto wymienić kilka: nie tylko możemy zobaczyć
przestrzenną strukturę narządu, ale także
usytuowanie i zachowanie znajdujących
się w nim komórek (il. 2–3) czy ich
przemieszczanie się (przykładowe kadry
z filmu, il. 2B). Możemy zobaczyć, jak
wygląda morfologia i architektura tkanki/
narządu nienaruszona przez utrwalanie,
w naturalnym położeniu w organizmie

Fot. Elżbieta Kołaczkowska

Mikroskopia przyżyciowa wymaga
dużych umiejętności mikrochirurgicznych i zaawansowanych technologicznie
mikroskopów o dużej rozdzielczości. Na
początku procedury myszy wprowadza się
w pełną narkozę, aby nie odczuwały żadnego dyskomfortu czy bólu, a także żeby
pozostawały w bezruchu. Myszy mają
założone stałe dojście dożylne (wenflon),
aby móc podawać im do krwi dodatkowe dawki anestetyków oraz znaczniki.
Tkankę lub narząd, które będą poddane
obrazowaniu, należy odsłonić, na przykład
w celu obrazowania naczyń krwionośnych
skóry (il. 2) lub wątroby (il. 3–6), ale bez
jej dotykania (sic!). Aby móc rozpoznać
różne komórki czy struktury, wykorzystuje
się przeciwciała monoklonalne wiążące się
z charakterystycznymi strukturami na ich
powierzchni (jeżeli komórka ma unikatowy
marker powierzchniowy, można stworzyć
przeciwciało, które zwiąże się tylko z nim).
Przeciwciała te są połączone z barwnikami
fluorescencyjnymi, zatem aby móc je wykryć, należy użyć mikroskopów fluorescencyjnych lub konfokalnych. Możemy także
badać myszy transgeniczne, tak zmodyfikowane genetycznie, żeby poszczególne typy
komórek występujące w ich organizmie
emitowały fluorescencję po oświetleniu
światłem o odpowiedniej długości fali, na
przykład wszystkie neutrofile, ale tylko one,
będą w takich warunkach „świeciły na zielono”. Są to tzw. reporter mice4. Ale ważne
jest także, aby mikroskop jak najszybciej
rejestrował i przetwarzał dany obszar, gdyż
fakt, że obrazowane jest żywe, oddychające
zwierzę oznacza, że ruchy przepony powodują drganie, ruch obrazu. Dlatego, aby
rejestrować stabilne obrazy, wykorzystuje
się, między innymi, mikroskopy konfokalne
typu spinning-disc, które bardzo szybko
skanują obrazowany obszar (il. 2–4, 6)5, 6.
Z kolei w niektórych przypadkach może
nam zależeć, aby zajrzeć naprawdę głęboko
do tkanek (głębiej niż 100–200 μm), na co

4. Oznaczanie lokalizacji białek/struktur w wątrobie za pomocą
mikroskopii przyżyciowej. Technika pozwala na wykrycie położenia poszczególnych cząstek względem siebie w żywej, nieutrwalonej tkance. W opisie różne białka (I, II) i struktury (III) oznaczono
liczbami rzymskimi. Skala 20 μm
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5. Wizualizacja kolagenu (druga harmoniczna; fiolet) wchodzącego w skład błony włóknistej
wątroby. Po lewej stronie widoczna nienaruszona torebka łącznotkankowa, po prawej uszkodzona
wątroba. Leukocyty myszy LysM-eGFP+ (zieleń). Skala 20 μm

otaczającej ją torebki łącznotkankowej.
Mikroskopy konfokalne pozwalają także
na odtworzenie struktury komórek lub narządów w trzech wymiarach (3D; używając
języka potocznego: gdy oprócz wysokości
i szerokości możemy także odtworzyć głębię obrazu – il. 3B), a nawet w czterech wymiarach, gdy nagrywamy film, a zatem gdy
dodatkowo obrazujemy zmiany w czasie.
KIEDY SIĘ TO ZACZĘŁO I DOKĄD ZMIERZA?
Generalnie mikroskopia przyżyciowa
to jedna z najnowocześniejszych metod
obrazowania, ale jej korzenie sięgają wieku

Fot. Elżbieta Kołaczkowska

(il. 3B, 5), możemy także sprawdzić, czy
naczynia krwionośne w danym narządzie nie
zapadły się lub nie zostały zniszczone (il. 6).
W tym ostatnim celu w trakcie nagrywania
filmu (gdy mysz znajduje się już pod mikroskopem) podaje się jej dożylnie białka (albuminy) wyznakowane barwnikiem fluorescencyjnym. Na naszych oczach wszystkie
drożne naczynia wypełnią się nim, natomiast
gdy część naczyń jest uszkodzona, widzimy
obraz taki jak w przypadku uszkodzonej
wątroby na ilustracji 6. Z kolei wątrobę tej
samej myszy widzimy na ilustracji 5, gdzie
dzięki generacji tzw. drugiej harmonicznej
obserwuje się uszkodzenie (wklęśnięcie)

XIX. Żyjący w tym czasie Augustus Waller
opublikował w 1846 roku monografię, opisującą zjawiska zachodzące w naczyniach
krwionośnych języka żywej żaby7, 8. Jak
widzimy na ilustracji 7, żywe zwierzę było
unieruchamiane i okrywane zwilżanym materiałem, a jej język był rozpięty za pomocą
szpilek i poddawany obserwacjom z zastosowaniem prostego mikroskopu świetlnego.
Tego typu badania były dość rozpowszechnione w tamtym czasie, prowadził je także
inny znany badacz Julius Cohnheim, który
poprawnie opisał proces opuszczania przez
leukocyty naczyń krwionośnych, co ma
miejsce w czasie reakcji zapalnych (choć
należy przyznać, że nie rozumiał znaczenia
obserwowanych zjawisk)9. Do mikroskopii
przyżyciowej powrócono dopiero w drugiej
połowie XX wieku (ale już z zachowaniem
zasad etycznych), początkowo także używając zwykłych mikroskopów świetlnych
i nagrywając filmy na kasetach video
(VCR). Jednak dopiero rozwój mikroskopii
fluorescencyjnej, a zwłaszcza konfokalnej,
zmienił zasady gry i pozwolił na pełny
rozwój mikroskopii przyżyciowej.
Gdzie jesteśmy obecnie? Mikroskopia
przyżyciowa pozwala na obrazowanie
większości tkanek czy narządów, ale,
co ciekawe, to, które narządy obrazuje
się łatwiej, a które trudniej, nie jest takie
oczywiste. Otóż jednym z łatwiejszych do
obrazowania narządów jest mózg (wystarczy usunąć niewielki fragment czaszki,
aby móc sięgnąć obiektywem mikroskopu
blisko jego powierzchni10), ale dużo trudniej
jest obserwować, na przykład, wątrobę czy
jelita (jak do nich dotrzeć nie dotykając
ich?5). W tym ostatnim przypadku dochodzi
dodatkowy problem: ruchy robaczkowe
utrudniające pozyskiwanie nieruchomych
filmów. Ten sam problem, ale w znacznie

6. Pomiar drożności naczyń krwionośnych. W czasie obserwacji mikroskopowej wątroby myszy podano dożylnie albuminy wyznakowane fluorescencyjnym barwnikiem FITC. Tylko drożne naczynia, przez które przepływa krew, wybarwiły się na zielono. Skala 20 μm
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7. Pierwsze obserwacje z zastosowaniem mikroskopii przyżyciowej – XIX wiek. Pierwsze badania
przeprowadzano, obserwując język unieruchomionej, żywej żaby (A). (B) schemat obrazujący unieruchomienie zwierzęcia oraz (C) własnoręczny rysunek obserwowanego naczynia krwionośnego autorstwa Augustusa Wallera z 1846 roku. (A) Rycina obrazująca obserwację Juliusa Conheima z 1872
roku. (A) Przedruk z „Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism” 2012, nr 32, s. 952–967
(licencja CC BY-NC-ND 3.0). (B) Przedruk z „American Journal of Physiology – Heart and Circulatory
Physiology” 2007, nr 293

których podłączone są myszy w czasie mikroskopowania płuc, które są obserwowane
przez przezroczyste szkiełko umieszczone
w otworze nad płucami (tzw. „window”
umożliwia utrzymanie odpowiedniego
ciśnienia w klatce piersiowej11).

Krzysztof Rakus

większej skali, dotyczy bijącego serca. Ten
narząd pozostaje wciąż jeszcze wyzwaniem, choć pierwsze próby doprowadziły
już do wstępnych publikacji. Ostatnio
pokonano inną barierę – obrazowanie płuc,
choć w tym przypadku problemem nie

8. Zespół dr hab. Elżbiety Kołaczkowskiej (z przodu): doktoranci (od prawej) mgr Weronika Ortmann, mgr Iwona Cichoń, mgr Michał Santocki, na tle mikroskopu konfokalnego typu spinning-disc wykorzystywanego do mikroskopii przyżyciowej

był ruch narządu, ale fakt, że po otwarciu
klatki piersiowej płuca zapadają się. To, co
udało się stworzyć, to mini-respiratory, do

Z czasem będą zapewne powstawały
nowe generacje mikroskopów, umożliwiające pozyskiwanie jeszcze dokładniejszych

obrazów, być może pozwalające zajrzeć
jeszcze głębiej w dalsze warstwy narządów.
Już pojawiają się mikroskopy, które umożliwiają równoczesne stosowanie kilkunastu
różnych barwników fluorescencyjnych (mikroskopy rezonansowe), w przeciwieństwie
do 3–4 w standardowych systemach, co jest
bardzo ważne, gdyż umożliwia jednoczesne
obrazowanie bardzo wielu komórek lub
struktur. Bo jednym z głównych problemów mikroskopii przyżyciowej jest to, że
widzimy tylko te komórki/struktury, które
wybarwiliśmy. Reszta „pozostaje w ciemności”, dosłownie.
Obecnie na świecie istnieje zaledwie
kilkanaście – kilkadziesiąt grup badawczych prowadzących doświadczenia z zastosowaniem mikroskopii przyżyciowej,
w tym jedna w Zakładzie Hematologii
Eksperymentalnej Instytutu Zoologii
i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (il. 8). Należy mieć nadzieję,
że badania z zastosowaniem tej metody
rozpowszechnią się i pozwolą na poznanie nieodkrytych jeszcze mechanizmów
chorób, które kiedyś uda się przełożyć
z modelu mysiego na człowieka.

Elżbieta Kołaczkowska

Zakład Hematologii Eksperymentalnej
Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ
J. Secklehner, C. Lo Celso, L.M. Carlin, Intravital Microscopy
in Historic and Contemporary Immunology, „Immunology
and Cell Biology” 2017, nr 95, s. 506–513.
2
Mouse Genome Sequencing Consortium, Initial Sequencing
and Comparative Analysis of the Mouse Genome, „Nature”
2002, nr 420, s. 520–562.
3
D.M. Church, et al., Lineage-specific Biology Revealed By
a Finished Genome Assembly of the Mouse, „PLOS Biology”
2009, nr 7, e1000112.
4
T. Abe, T. Fujimori, Reporter Mouse Lines for Fluorescence
Imaging, „Development, Growth & Differentiation” 2013, nr
55, s. 390–405.
5
E. Kołaczkowska, et al., Molecular Mechanisms of NET Formation and Degradation Revealed by Intravital Imaging in
the Liver Vasculature, „Nature Communications” 2015, nr 6,
s. 6673.
6
D. Dal-Secco, et al., A Dynamic Spectrum of Monocytes Arising from the in Situ Reprogramming of CCR2+ Monocytes at
a Site of Sterile Injury, „Journal of Experimental Medicine”
2015, nr 212, s. 447–456.
7
C. Hwa, W.C. Aird, The History of the Capillary Wall: Doctors, Discoveries, and Debates, „American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology” 2007, nr 293,
s. 2667–2679.
8
A. Waller, Microscopic Examination of Some of the Principal
Tissues of the Animal Frame, As Observed in the Tongue of
the Living Frog, Toad, etc., „London, Edinburgh and Dublin
Philosophical Magazine” 1846, s. 271–287.
9
S. Hirsch, J. Reichold, M. Schneider, G. Szekely, B. Weber,
Topology and Hemodynamics of the Cortical Cerebrovascular System, „Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism”
2012, nr 32, s. 952–967.
10
C.H. Wong, C.N. Jenne, W.Y. Lee, C. Leger, P. Kubes, Functional Innervation of Hepatic iNKT Cells Is Immunosuppressive Following Stroke, „Science” 2011, nr 334, s. 101–105.
11
M.R. Looney, et al., Stabilized Imaging of Immune Surveillance in the Mouse Lung, „Nature Methods” 2011, nr 8, s. 91–96.
1

ALMA MATER nr 206–207

21

PIERWSZE OPERACJE Z UŻYCIEM
ROBOTA CHIRURGICZNEGO SENHANCE
L

Operacja resekcji żołądka wykonana z wykorzystaniem robota chirurgicznego Senhance,
marki TransEnterix

tora Szpitala Uniwersyteckiego Marcin
Jędrychowski. – Nie wyobrażam sobie, by
tego typu sprzętu mogło zabraknąć w tak
nowoczesnym ośrodku klinicznym, jakim

Fot. Archiwum SU

ekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego
przeprowadzili pierwsze operacje
z użyciem robota chirurgicznego Senhance, marki TransEnterix. Docelowo
robot będzie służył powołanym w ramach
struktur szpitala ośrodkom robotyki medycznej w zakresie urologii, ginekologii
oraz chirurgii. Obecnie aparat jest już
użytkowany na terenie bloku operacyjnego
Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej,
Onkologicznej i Gastroenterologicznej,
przy ul. Kopernika 40, docelowo jednak
zostanie przeniesiony do nowej siedziby
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.
Zakupu dokonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
„Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu”.
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
jest pierwszym szpitalem w Polsce, w którym wykonywane są operacje robotem
chirurgicznym Senhance. – To absolutna
przyszłość medycyny – mówi p.o. dyrek-

Robot posiada cztery ramiona, w których można umieszczać instrumenty
lub aparat endoskopowy do wykonywania operacji laparoskopowych
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jest nasz szpital. Uważam, że to ważne, by
zatrudnieni w nim specjaliści mieli dostęp
do najnowszych osiągnięć technicznych,
które pozwalają im w pełni wykorzystywać
wiedzę i umiejętności – dodaje.
Robot Senhance posiada cztery ramiona, w których można umieszczać
instrumenty lub aparat endoskopowy do
wykonywania operacji laparoskopowych
wspomaganych przez robota. Jest wyposażony w ergonomiczną konsolę, dzięki
której chirurg może wydawać instrukcje
dla przyrządów podłączonych do różnych
ramion robota. System umożliwia także
jednemu chirurgowi sterowanie ruchem
kamery przy jednoczesnej obsłudze
instrumentów chirurgicznych, a także
śledzi ruchy gałek ocznych. W praktyce
oznacza to, że chirurg stosuje ruchy oczne
do dopasowania pola widzenia, poruszając endoskopem czy podporządkowując
instrumenty do najbardziej odpowiednich
ramion urządzenia. Robot zapewnia
większą precyzję i posiada możliwość
wykonywania mikrolaparoskopii. Trzeba
jednak podkreślić, że podczas zabiegu to
nadal lekarz jest osobą operującą, a maszyna jedynie mu pomaga.

Maria Włodkowska

rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie

Archiwum SU

– Dzięki środkom z RPO oraz budżetu
województwa w całym regionie remontujemy kolejne szpitale, tworzymy nowe
oddziały, ale też kupujemy światowej
klasy sprzęt medyczny – taki jak ten, który
pojawił się w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie. Dlatego mieszkańcy całej
Małopolski mogą leczyć się w lepszych
warunkach, niż było to jeszcze kilka lat
temu – mówi wicemarszałek Tomasz
Urynowicz. – W budżecie na 2019 rok
zaplanowaliśmy aż o 327,5 procent więcej
środków na ten cel niż w roku ubiegłym.
Związane jest to, między innymi, z modernizacją energetyczną szpitali, dzięki czemu
pacjenci będą mogli leczyć się w nich
w jeszcze lepszych warunkach, a poza tym
będą one bardziej ekologiczne.
Koszt robota to ponad 10 milionów
złotych. Sprzęt dostarczyła firma Bowa
International.

Aparat jest obecnie użytkowany w bloku operacyjnym Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej,
Onkologicznej i Gastroenterologicznej, przy ul. Kopernika 40

Na tegorocznej liście „30 under 30 Europe” amerykańskiego czasopisma „Forbes”, w kategorii Science & Healthcare, znalazł się
dr Mateusz Hołda – współzałożyciel i kierownik działającego przy
Katedrze Anatomii Collegium Medicum zespołu naukowego HEART (Heart Embryology and Anatomy Research Team). W zestawieniu znajduje się 30 osób, które choć nie ukończyły jeszcze 30.
roku życia, to już wyrastają na liderów w swoich branżach. Są to,
między innymi, młodzi przedsiębiorcy, naukowcy, działacze spoDr Mateusz Hołda w laboratorium
łeczni, artyści, politycy i sportowcy.
Prace zespołu kierowanego przez dr. Mateusza Hołdę, które skupiają się wokół badania morfologii układu sercowo-naczyniowego, owocują wytwarzanymi w laboratorium druku i wizualizacji 3D modelami serca opracowywanymi na potrzeby
medyczne i naukowe. Jak wyjaśnia dr Hołda, zajmuje się on obecnie trójwymiarową rekonstrukcją pochodzących głównie z tomografii komputerowej danych obrazowych, które później, dzięki drukowi 3D, otrzymują formę przestrzennych
modeli. Wykorzystuje się je nie tylko do celów naukowych – oceny anatomii serca, ale także w procesie diagnostycznym
i leczniczym konkretnego pacjenta. – Wyróżnienia tego nie traktuję jako indywidualnego docenienia mojej osoby, lecz
dedykuję je wszystkim członkom mojego zespołu naukowego – bez nich nie powstałby nawet ułamek moich osiągnięć.
„Forbes” docenił nasz wkład w badania nad strukturą układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza jego anatomią, która
dla wielu może wydawać się już nauką zamkniętą, w której nie można zbyt wiele odkryć. Jak widać, przełamujemy ten
stereotyp i prowadzimy najwyższej jakości badania morfologiczne, które są szeroko doceniane. Miejsce na liście „30 under
30” jest nie tylko zaszczytem, lecz także zobowiązaniem do dalszej wytężonej pracy naukowej – mówi dr Mateusz Hołda.
Warto również wspomnieć, że dr Hołda, jako pierwszy w Polsce student, jeszcze bez tytułu magistra otrzymał w 2017 roku
tytuł doktora nauk medycznych (taką możliwość daje program Diamentowy Grant, którego był laureatem). To nie jedyny
sukces młodego badacza. Jego dotychczasowy dorobek obejmuje już kilkadziesiąt publikacji naukowych. Był on również,
między innymi, laureatem ogólnopolskich grantów badawczych – programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ALMA
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„Najlepsi z najlepszych!” oraz przyznawanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów
„Studenckiego
Nobla”.
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SMAK ŻYCIA

– Fizyka to jest także pewien zbiór metod, sposobów patrzenia, jak można opisać rzeczywistość. Fizyk patrzy na różne jej obszary i stara się stworzyć model. Ma to zastosowanie
w ekonomii, w rynkach finansowych, na przykład, ale też w biologii, w badaniach mózgu.
Dziedzina badań nad tak zwanymi układami złożonymi jest niezwykle szeroka i fascynująca.
Jednym z tematów jest kwantowa grawitacja – mówi prof. Jerzy Jurkiewicz.

PASJA JAKO DROGOWSKAZ
P

Archiwum prof. Jerzego Jurkiewicza

ierwszy do Kocka przyjechał
kształcenia dzieci. Rodzina Trzapradziadek prof. Jerzego Jurkiesków była liczna, a życie w latach
wicza. Pochodził z Litwy. Kim był
powojennych ciężkie. Polska po 123
z zawodu? Gdzie mieszkał? Dzisiaj
latach niewoli zrzuciła okowy zabortego nikt nie pamięta. O Wiktorze
ców, wykrwawiła się w pierwszej
Jurkiewiczu, dziadku Profesora, możwojnie światowej. Ledwie dawało
na powiedzieć więcej. Miał warsztat
się związać koniec z końcem i wystolarski, żonę Rozalię i dużą gromadkarmić rodzinę. Mimo to ani ojciec
kę dzieci. Najstarszy syn, urodzony
Ireny, ani jej mama, Anna, aspiracji
w 1906 roku, dostał na chrzcie imię
dzieci pragnących się uczyć nie
Leopold. Zgodnie z tradycją miał
powstrzymywali. Chcą iść do szkół,
kiedyś odziedziczyć po ojcu warsztat
a niektóre także na studia, to niech
i zawód. Ale on bardziej niż stolarką
idą. Może dadzą sobie radę? Chociaż
interesował się nauką. Siedmioklatyle, że Irena miała oparcie w domu
sową szkołę podstawową ukończył
rodzinnym. Po maturze wybrała
jako najzdolniejszy uczeń. Ojciec odbył
geografię na Wydziale Matematyczz chłopcem szczerą rozmowę:
no-Przyrodniczym Uniwersytetu
– Jak chcesz, to idź się uczyć, ale ja
Warszawskiego. Okazało się, że na
ci wiele pomóc nie mogę. Musisz sam
swoim kierunku studiów jest jedyną
się utrzymać.
na roku dziewczyną. Interesowała
Poldek pokiwał głową, że zrozumiał.
się geologią. W opinii społecznej
Pojechał do Siedlec. Został uczniem
to nie był wtedy zawód odpowiedni
tamtejszego gimnazjum. Na życie zadla kobiety. Jednak ona się uparła,
rabiał korepetycjami. Maturę zdał jako
zostanie geologiem, tylko geoloProf. Jerzy Jurkiewicz, dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii
jeden z najlepszych. Jednak to było dla
giem, i dopięła swego. Na tamte
i Informatyki Stosowanej UJ w latach 2009–2012
niego za mało. Wybrał Uniwersytet
czasy bardzo wyemancypowana:
Warszawski, Wydział Matematyczno-Przy– Ale było też tak, że ojciec na rok uprawiała sport, jeździła konno, na barodniczy. Chciał studiować fizykę. Tylko czy dwa studia przerwał, został nauczy- dania terenowe wyjeżdżała aż na daleką
jak w tej Warszawie przeżyć? Jedyne, co cielem, aby pomóc bratu i rodzinie. Huculszczyznę. Jej siostra także ukońgo ratowało, to stypendium dla najlepszych Pracował w Spale. Była tam rządowa czyła studia. Była biologiem. Pracowała
i on je zdobył.
rezydencja prezydenta Ignacego Mościc- później w wytwórni szczepionek.
Tak zaczyna się saga rodzinna dwóch kiego (nazywano ją, ze względu na częste
Irena Trzaskówna i Leopold Jurkiewybitnych fizyków. Ojca, prof. Leopolda pobyty tam głowy państwa, drugim Bel- wicz brali ślub przed wojną. Ona ze
Jurkiewicza, oraz syna, prof. Jerzego Jur- wederem). A potem na studia powrócił swoim wykształceniem szybko znalazła
kiewicza.
i został asystentem w Zakładzie Fizyki pracę w Polskim Instytucie GeologiczDoświadczalnej Uniwersytetu Warszaw- nym, który funkcjonował także w latach
ONA GEOLOG, ON FIZYK
skiego, u prof. Stefana Pieńkowskiego, okupacji. Gdyby wojna nie wybuchła,
uważanego za twórcę polskiej szkoły to kto wie, czy byśmy teraz rozmawiali
Leopold Jurkiewicz, mając stypendium fizyki doświadczalnej – objaśnia prof. tutaj, w nowym gmachu Wydziału Fizyki,
naukowe, poczuł się na tyle zasobny, że Jerzy Jurkiewicz, syn Leopolda.
Astronomii i Informatyki Stosowanej
sprowadził brata Witolda, który przyjechał
Mama prof. Jerzego Jurkiewicza, na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ.
do Warszawy studiować geologię na tej Irena, urodziła się w Warszawie. Jej Może nie. W 1939 roku mama otrzymała
samej uczelni co on, na Uniwersytecie ojciec, Władysław Trzaska, jako pracow- od koncernu Shella propozycję wyjazdu
Warszawskim.
nik miejski miał prawo do bezpłatnego do pracy przy poszukiwaniu złóż nafto24
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FIZYKA I PRZYJAŹŃ
Po zakończeniu wojny Leopold Jurkiewicz pracował w Zakładzie Fizyki

Jurek Jurkiewicz z rodzicami, Ireną i Leopoldem; 1959

Doświadczalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale niedługo, do 1 października
1945. Potem aż do śmierci był związany
z Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie
przeszedł drogę od starszego asystenta Mariana Mięsowicza, wtedy doktora habilitowanego, do profesora. Obaj uczeni mieli
wspólny cel: utworzyć silny ośrodek ba-

Fot. Archiwum prof. Jerzego Jurkiewicza

wych w Arabii Saudyjskiej. Ojciec, jako
fizyk, miał też zagwarantowaną pracę.
Posługiwał się biegle czterema językami. Angielskim, francuskim, rosyjskim
i niemieckim. Ale wybuchła wojna,
która ich pokoleniu pokrzyżowała
plany, odebrała szanse, naznaczyła
śmiertelnym zagrożeniem. W czasie
okupacji ojciec Profesora był zaangażowany w tajne nauczanie. Pracował
jako robotnik w zakładach Philipsa
przejętych przez Niemców. W powstaniu warszawskim uczestniczyła cała
warszawska rodzina mamy. Irena i Leopold także. Nikt nie zginął. Szczęście
niebywałe. Dobry los.
Po klęsce powstania warszawskiego
Jurkiewiczowie wraz z innymi mieszkańcami Warszawy zostali wysiedleni
ze zniszczonego miasta. Znaleźli dach
nad głową u znajomych pod Krakowem,
u państwa Woźniakowskich. I tu, tuż
po zakończeniu wojny, stało się coś, co
miało wpływ na całe dalsze życie. Tu fizyk poznał fizyka, Leopold Jurkiewicz –
Mariana Mięsowicza. Mięsowicz, rodem ze Lwowa, osiadły w Krakowie,
zaproponował Jurkiewiczom mieszkanie
w swojej kamienicy przy ul. Mikołajskiej 6, na piątym piętrze. Na początku
dwa pokoje z kuchnią dzielili z rodziną
wybitnego fizyka, prof. Ludwika Wertensteina. Profesor Wertenstein był studentem
i asystentem Marii Skłodowskiej-Curie,
założycielem Polskiego Towarzystwa
Fizycznego. Aby uniknąć okupacyjnego
losu Żydów, na początek sam, bez rodziny, przedostał się, dzięki Marianowi
Mięsowiczowi, na Węgry. Szukał tam
ocalenia, ale go nie znalazł. Zginął
w styczniu 1945 roku w czasie walk
o Budapeszt. Jego żona Matylda,
córka Wanda i syn Piotr wkrótce
wyjechali z Krakowa do Warszawy,
gdzie przed wojną mieszkali.
Opowiadając mi o prof. Wertensteinie, prof. Jerzy Jurkiewicz
wyjmuje z półki książkę. Promieniotwórczość. Autor: Maria Skłodowska-Curie, tłumaczył Ludwik
Wertenstein. Wydana przez Komitet Wydawniczy Podręczników
Akademickich przy Ministerstwie
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w Warszawie, w 1939
roku. Książka jest gruba i ciężka.
– Ojciec ją z Warszawy zabrał
ze sobą, kiedy wyjeżdżał po klęsce
powstania – słyszę.

Prof. Leopold Jurkiewicz, ojciec Jerzego

dawczy na Akademii Górniczej (od 1949
roku AGH). Prócz Jurkiewicza w II Katedrze Fizyki, kierowanej przez Mięsowicza, znaleźli się prof. Jerzy Massalski
(zajmował się fizyką jądrową, głównie
promieniowaniem kosmicznym i oddziaływaniem cząstek wysokiej energii)
i prof. Jerzy Gierula, badacz cząstek
elementarnych oraz jądra atomowego.
Wszyscy entuzjaści swojej pracy, starali
się w imię idei odbudowy zniszczonego
wojną kraju robić najlepiej, jak potrafili,
to, co potrafili. W 1948 roku prof. Mięsowicz pomógł Leopoldowi Jurkiewiczowi
uzyskać roczne stypendium naukowe,
i to gdzie! W University of Manchester,
w instytucie, którym kierował prof. Patrick Blackett. Profesor Blackett w roku
1948 otrzymał Nagrodę Nobla za swoje
prace nad promieniami kosmicznymi
i komorami pęcherzykowymi, służącymi
do ich obserwacji.
To był ostatni moment na wyjazd
z Polski. Niebawem żelazna kurtyna
zamknęła uczonym takie możliwości na
lata. Tylko jedna okoliczność związana
z wyjazdem do Manchesteru była dla
Leopolda Jurkiewicza przykra. Musiał
się rozstać z maleńkim synkiem, z Jurkiem, który urodził się w lipcu 1947
roku. Kiedy po powrocie do Krakowa go
zobaczył, chłopczyk już chodził, a nawet
biegał.
Leopold Jurkiewicz pod kierunkiem
prof. Mariana Mięsowicza napisał rozprawę doktorską: Widmo składowej elektronowej promieniowania kosmicznego.
Stopień doktora filozofii uzyskał w 1951
roku. W 1954 roku został mianowany na
profesora za dorobek naukowy
w pracach na temat wielkich
pęków promieniowania kosmicznego. Pisał prace poświęcone
fizyce jądrowej wysokich energii
i jej praktycznemu zastosowaniu.
Konstruował aparaturę badawczą,
której wtedy kupić nie było można (między innymi udoskonalił
konstrukcję liczników Geigera–
Müllera). W okresie częstych prób
jądrowych zainicjował pomiary
skażenia atmosfery i opadów deszczowych. Od stycznia 1962 roku
był dyrektorem Instytutu Techniki
Jądrowej AGH.
– Kiedy jeszcze nie chodziłem
do szkoły, ojciec prowadził badania promieniowania kosmicznego
pod ziemią, w Wieliczce, w ko-
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fizykę i jako adiunkt pracowała w Instytucie
Fizyki Jądrowej, a więc poszła drogą ojca.
Młodsza córka, Teresa, została teoretykiem
muzyki, profesorem Akademii Muzycznej
w Krakowie.
Między przyjaciółmi rozmowy o przyszłości dzieci są oczywiste. Także wspólne
wyjazdy, odwiedziny w domach. Zimą
prof. Marian Mięsowicz i Jurek Jurkiewicz
pakowali narty i ruszali na stoki. Zjeżdżali
razem z Głodówki. Latem
obie rodziny wypoczywały
najchętniej w Bukowinie
Tatrzańskiej. Przyjeżdżały
ich tam odwiedzać ciekawe osoby. Na przykład
skrzypaczka Eugenia
Umińska z córką. W Krakowie, w szerokim gronie
wspólnych znajomych,
spotykano się najczęściej
na przyjęciach lub na herbatkach z drożdżowym ciastem. Przychodzili lekarze
‒ prof. Julian Aleksandrowicz, znana w Krakowie
Jerzy Jurkiewicz (z prawej) w okresie studiów; 1967 lekarka pediatra doktor
Janina Nowakowa, która leMoże prof. Leopold Jurkiewicz myślał, czyła córki Mięsowiczów i Jurka Jurkiewicza.
że chłopiec zostanie fizykiem doświadczalni– Z wyboru drogi studiów zapewne barkiem? Odziedziczy jego pasję? Głośno o tym dzo ucieszył się tata. A babcia Ania, matka
nie mówił. Na razie, w wieku pięciu lat, Jurek mamy, która z wami mieszkała? Może ona
został zapisany do prywatnej szkoły mu- wolałaby mieć wnuka pianistę? – pytam.
zycznej, którą przy ul. Gołębiej prowadziła
– Babcia Ania umarła, kiedy miałem
Irena Drużkiewiczowa. Jako uczeń Szkoły dziewięć lat, jeszcze o studiach nie myślałem.
Podstawowej nr 7 przy ul. Szlak wykształce- Straciłem przyjaciela – mówi do mnie wnuk.
nie muzyczne kontynuował na prywatnych
lekcjach u prof. Haliny Ekier. A potem,
ŚRODA, 16 LUTEGO 1966.
w szkole średniej, w Państwowym Liceum
ŚRODA, 30 MARCA 1966.
Muzycznym przy ul. Basztowej, nauka gry
na fortepianie postępowała „pełną parą”. JuPo wojnie i przeprowadzce do Krakowa
rek przygotowywał się, aby zostać pianistą. Irena Jurkiewiczowa trafiła do filii Instytutu
W równoległych klasach byli bracia Andrzej Geologicznego. Zajęła się kartografią Gór
i Jacek Zielińscy, „Skaldowie”, z którymi Świętokrzyskich i tam, w terenie, spędzała
kontakt ma do dziś. Gdyby pozostał przy letnie miesiące. W czasie wakacji zabierała
muzyce, to może graliby razem? Ale gdzieś Jurka na te wyprawy. Zawsze bardzo dużo
w połowie nauki w liceum muzycznym jego pracowała. I na nic nie miała zwyczaju
zaczęła „wciągać” fizyka i matematyka. Ma- narzekać.
tematyka może bardziej. Raz i drugi dobrze
– Umarła w środę, 16 lutego 1966 roku.
mu poszło na olimpiadzie matematycznej. Miała 54 lata. Nie chorowała. Szczupła,
Jednak jako kierunek studiów postanowił niewysoka, ale silna, taka „żyła”. Za
wybrać fizykę.
czasów szkolnych zapalona harcerka. Od
– Czy Leopold Jurkiewicz, fizyk, roz- miesiąca skarżyła się na ból nad łopatką,
mawiał o wyborze drogi studiów przez syna z tyłu pleców. Lekarze różne rzeczy diaz Marianem Mięsowiczem, też fizykiem gnozowali, ale nie zawał serca. A to był
i ojcem dwóch córek, Marii i Teresy? – za- zawał. Tego lutowego wieczora byliśmy
stanawiam się głośno.
wszyscy, mama jęknęła, że ją boli, oparła
Może tak było. Z dwóch sióstr Mię- głowę na moich kolanach i przestała odsowiczówien starsza, Marysia, ukończyła dychać.
Archiwum prof. Jerzego Jurkiewicza

palni soli. Jeździł tam rowerem, zabierając
mnie ze sobą. Ale on miał „damkę”, więc
z nim jechać nie mogłem. Sadzał mnie
przed sobą na ramie roweru dr Babecki, taty
współpracownik. Rower w tamtych czasach
to był cud boski! Samochody pokazywały
się na drogach bardzo rzadko. Za badania
prowadzone w Wieliczce w 1952 roku ojciec
otrzymał Państwową Nagrodę Zespołową
III stopnia – wspomina syn.
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Już dawno przeżył swoją matkę. I ojca.
– Ojciec odszedł w sześć tygodni
po niej. W środę, 30 marca 1966. Miał
60 lat. Wcześniej chorował na serce.
Było to pozostałością po niewyleczonym
w czasie okupacji zapaleniu stawów.
Wtedy, w końcówce marca, czuł się źle,
nie wychodził z domu. Śmierć mamy też
zrobiła swoje. W dniu, w którym dosięgła
ojca, ja nie byłem obecny, poszedłem na
uczelnię. Był z nim jego współpracownik,
omawiali jakiś problem. Nagle ojciec
upadł na łóżko. Przyjechało pogotowie,
ale na reanimację było za późno. Miejsce
na cmentarzu, na Rakowicach, urzędowe
formalności, samą uroczystość wzięli na
siebie koledzy i współpracownicy ojca
z AGH. Zostałem sam. Miałem 19 lat. Tak
skończyły się moje szczęśliwe i beztroskie
lata – słyszę.
Ten tragiczny moment otworzył w gronie przyjaciół niespodziewanie zmarłych
rodziców gotowość pomocy ich synowi
w każdej sprawie. Dyskretną opieką otoczył chłopaka prof. Marian Mięsowicz.
Z nim Jurek rozmawiał parę razy o tym,
jaką drogą iść po ukończeniu studiów.
Fizyka doświadczalnika, jak ojciec?
Ale fizyka teoretyczna bardziej go pociągała, to co robić? Profesor Mięsowicz
był fizykiem doświadczalnym, wybitnym, rozpoznawalnym w świecie. Ale
za dużo wiedział o fizyce i o życiu, aby
Jurkowi radzić zmianę pasji naukowej.
Bo co innego jak nie pasja może pchać do
przodu, wypełniać niemal każdą chwilę,
zmuszać do katorżniczej pracy, bez której
nic się udać nie może? Jakby jej mądrze
nie zdefiniować, i tak nie wiadomo, skąd
ona do człowieka przychodzi. Ale jak
przyjdzie, to już nie ma wyjścia. Trzeba
ją rozpoznać, zaakceptować i z nią się
zaprzyjaźnić. Wtedy staje na życiowej
drodze jako drogowskaz.
Pracę magisterską Jerzy Jurkiewicz
napisał pod kierunkiem prof. Andrzeja
Kotańskiego o procesach wysokich energii badanych w eksperymentach. W Krakowie działała wtedy mocna grupa młodych fizyków teoretyków. Profesorowie
Andrzej Białas, Kacper Zalewski, właśnie
Andrzej Kotański i inni. Po obronie pracy magisterskiej Jerzy Jurkiewicz został
przyjęty na studia doktoranckie. W rok
później zwolnił się etat w Zakładzie Fizyki
Teoretycznej UJ. Znowu poszedł zapytać
prof. Mięsowicza:
– Co pan, panie profesorze, o tym
sądzi?

– Decyzja o wyborze fizyki teoretycznej zapadła chyba wcześniej? – odpowiedział pytaniem na pytanie przyjaciel
rodziny Jurkiewiczów i mistrz dla paru
pokoleń krakowskich fizyków, prof. Marian Mięsowicz.
MIŁOŚĆ I POLITYKA

zimny. A że wymarsz do Rynku się przedłużał, oni weszli na chwilę do kawiarni
w hotelu Cracovia, aby tam wypić gorącą
herbatę. Przez ten czas pochód ruszył
ul. Manifestu Lipcowego. Siły porządkowe odcięły drogi dojścia do Rynku oraz na
Planty, przed budynek Collegium Novum.
– Najgorsze, co się mogło zdarzyć,
nastąpiło wówczas, kiedy doszło do rozprawy władzy z niepokornymi studentami,
pracownikami naukowymi, pisarzami,
artystami, naukowcami i nie tylko z nimi –
mówi prof. Jerzy Jurkiewicz. Należało
znaleźć winnego i komuniści go znaleźli. Wszystko przez Żydów! Podburzyli
młodzież! Podnieśli rękę na władzę ludową! Syjoniści! Oni są winni! Zdaniem
komunistycznych władz mieli tworzyć
międzynarodowy spisek. Byli w tej grupie uznanych za wrogów socjalistycznej
Polski uczeni, koledzy mojego ojca, niektórzy z nim prywatnie zaprzyjaźnieni,
jak prof. Bronisław Buras, wybitny fizyk.
Byli inni. Przypadek prof. Burasa jest
szczególnie wymowny. W czasie okupacji
niemieckiej został uratowany z Holocaustu
przez polską rodzinę Bochenków. Po wydarzeniach marcowych w Instytucie Fizyki
Jądrowej w Świerku pod Warszawą, gdzie
pracował, był sekowany i naznaczony.
Z konieczności wybrał emigrację. Znalazł
się w Danii, na Uniwersytecie w Roskilde.
O tym, czego tam dokonał, można poczytać w internecie. Razem z nim wyjechał
z Polski, z paszportem bezpaństwowca,

Fot. Archiwum prof. Jerzego Jurkiewicza

Miłość sama wybiera moment i miejsce. Ta wybrała lektorat języka francuskiego i ten moment, kiedy znaleźli się
w jednej grupie studentka II roku chemii,
wiotka szatynka o delikatnych rysach
Ela Nowakówna i student II roku fizyki
Jurek Jurkiewicz. Rodzice obojga, a więc
Jurkiewiczowie i Nowakowie, znali się
ze spotkań towarzyskich w domu prof.
Mięsowicza.
– No i zaczęły się wspólne studenckie
bale... – mówię ja, ale prof. Jerzy Jurkiewicz tematu nie kontynuuje. Dlatego, że
tych balów było niewiele. Raczej koncerty,
Ślub Elżbiety i Jerzego Jurkiewiczów
teatr, dyskusje literackie.
Trudno powiedzieć, po co w 1968 roku,
No i zaczęła się miłość. A z drugiej
po wydarzeniach marcowych, przyszli do
strony wkroczyła polityka w pamiętnym
naszego domu milicjanci z wezwaniem dla
roku 1968.
ojca na przesłuchanie. Obecna wtedy u nas
Ten rok dla pokolenia Elżbiety i Jeciocia Jadwiga, siostra mamy, powiedziała
rzego był politycznym chrztem. 13 marca
im, że obywatel Leopold Jurkiewicz stawić
1968 przed Collegium Novum naprzeciw
się nie może. Zmarł.
studentów idących spod Żaczka do Ryn– Jest takie powiedzenie. Nawet jak ty
ku, aby pod pomnikiem Adama Micsię nie zajmujesz polityką, to ona zajmie
kiewicza złożyć kwiaty, stanęło ZOMO
się tobą – mówię do prof. Jerzego Jurkieoraz oddziały Milicji Obywatelskiej. Ci,
wicza. – Ale...
którzy zostali zaatakowani wodą z armatAle jakby nas ta polityka
ki i milicyjnymi pałami, nie
nie dopadła, to i tak życie musi
bardzo mieli gdzie uciekać.
toczyć się dalej. Ani jego matka,
Planty zostały obstawione
ani ojciec nie dożyli dnia ślubu
szpalerami sił porządkowych.
swojego jedynaka.
Wielu studentów weszło do
Elżbieta Nowakówna i Jerzy
Collegium Novum z nadzieją,
Jurkiewicz ślub brali 21 grudnia
że władza uszanuje zasadę
1969, tuż przed Świętami. Byli na
niestosowania siły na terenie
piątym roku studiów. Dzień był
Uniwersytetu. Nic z tego!
mroźny, ale pogodny. Pod pałac
ZOMO-wcy i milicjanci wtarślubów w pałacu Larischa podgnęli do środka. Bili równo.
jechali taksówką. Z dojściem do
Chłopaków i dziewczyny.
bramy po oblodzonym chodniku,
Dziewczyny częściej, chłopcy
choć odległość niewielka, były
jako silniejsi budzili respekt.
kłopoty, zwłaszcza jak ma się na
Na nic zdała się interwencja
Elżbieta Nowak i Jerzy Jurkiewicz; Pałac Ślubów, 21 grudnia 1969
nogach wysokie szpilki. Ona wyprorektora UJ prof. Adama
Bielańskiego w obronie młodzieży. Kiedy w jedną stronę, jego syn Andrzej Buras, stąpiła w kremowej sukni do kolan zapiętej
rozprawa z młodzieżą się zakończyła, urodzony po wojnie w Warszawie, w 1946 pod szyją, on w granatowym garniturze.
w budynku rozpylono gaz łzawiący.
roku, student fizyki na Uniwersytecie Potem skromne przyjęcie, dla znajomych
Elżbieta i Jurek znaleźli się w tym dniu Warszawskim. Ukończył studia w In- i rodziny. Obecny obyczaj wielkich wesel
pod Żaczkiem, gdzie formował się pochód, stytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze. dla setki lub więcej osób jeszcze wtedy do
który miał wyruszyć pod pomnik Ada- Zrobił naukową karierę, jak ojciec. Gdyby nas nie dotarł.
– Zamieszkaliście przy ul. Mikołajsma Mickiewicza, autora zdjętych przez mój ojciec żył, to chyba by tej nagonki
warszawską cenzurę Dziadów. Dzień był i wypędzenia stąd tylu ludzi nie przeżył. kiej 6? – pytam.
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– Nie, przy ul. Wyspiańskiego 5,
w willi, którą przed wojną wybudował
dziadek żony.
– Opowie mi Pan coś o tym dziadku?
– pytam.
Profesor Jurkiewicz o dziadku żony
może mówić długo i z przyjemnością.
Inżynier górnik Julian Czapliński był
w okresie międzywojennym dyrektorem

Prof. Jerzy Jurkiewicz w Kopenhadze; 1999
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Zalewski. Najbliższa współpraca łączyła
mnie z prof. Zalewskim. Pod jego kierunkiem napisałem rozprawę doktorską –
mówi Jerzy Jurkiewicz.
Pytam go, o czym doktorat napisał.
– Był poświęcony fizyce wysokich
energii, dotyczył matematycznych własności kwantowych amplitud, opisujących
zderzenia cząstek elementarnych, w których po zderzeniu produkuje się bardzo
skomplikowany układ, zbudowany z wielu
innych cząstek. Po doktoracie zająłem się
zagadnieniami teorii pola, w szczególności
pewną formą regularyzacji teorii związaną z przybliżeniem, w którym fizyka nie
dzieje się w przestrzeni ciągłej, jaką my
widzimy, tylko na sieci. Takie podejście

DROGA DO UTRECHTU

nazywa się dyskretyzacją teorii. Sieć
przypomina regularny (albo nieregularny)
kryształ. Prawdziwą fizykę w przestrzeni
ciągłej poznaje się w granicy, kiedy odległości między oczkami sieci robią się
coraz mniejsze, zmierzają do zera. Zagadnieniami związanymi ze zrozumieniem
zachowania teorii w tej granicy zajmuję
się do dziś.
Był jeszcze drugi aspekt badań, częściowo powiązany z teorią pola, oparty na
studiowaniu matematycznych własności
wielkich macierzy, tzw. macierzy przypadkowych, których elementy ułożone
są w strukturę kwadratu. Badania takie
pozwalały zrozumieć wiele ważnych
zagadnień kwantowych teorii silnych od-

W Zakładzie Fizyki Teoretycznej
szefem Jerzego Jurkiewicza był prof.
Jerzy Rayski (zmarł w 1993 roku), autor
pierwszych w Polsce prac z zakresu fizyki
cząstek i wysokich energii, który sformułował nową interpretację teorii mechaniki
kwantowej. Wśród jego zainteresowań
znalazła się kwantowa teoria pola i teoria
cząstek elementarnych.
– Profesor Rayski był bardziej fizykiem klasycznego typu, znakomitym
zresztą. Zeszła się w jego Zakładzie grupa
fizyków o pokolenie młodszych od niego
zajmujących się fizyką wysokich energii.
Andrzej Białas, Wiesław Czyż, Kacper

Fot. Archiwum prof. Jerzego Jurkiewicza

Doc. dr hab. Jerzy Jurkiewicz; 1990

kopalń, wybitnym specjalistą w zakresie
bezpieczeństwa w górnictwie, jednym
z ojców założycieli AGH. Babcię, Kazimierę z domu Sokołowską, poznał na
balu w wiedeńskiej operze. Pochodziła ze
znanej lwowskiej rodziny. I zatańczył z nią
walca Nad pięknym modrym Dunajem
(chyba to był ten walc). Ona piękna, on
przystojny i bogaty. To dla niej w okresie
międzywojennym zbudował w Krakowie
ten dom.
W czasie okupacji zajęli go Niemcy.
W piwnicach urządzili więzienie, pozostały na ścianach napisy osób tu przetrzymywanych, zapewne przesłuchiwanych,
a także katowanych. Po wojnie był zamieszkany przez lokatorów z kwaterunku.
Z trudem po latach udało się rodzinie go
odzyskać. Elżbieta i Jerzy wyremontowali swoją część. Ciekawa architektura,
eleganckie wnętrza, ozdoby, witraże,
duży salon. Już w nim nie mieszkają.
Jednak emocje z tym domem związane
jeszcze w nich nie wygasły – słyszę.
Ale wtedy, w 1969 roku, w dniu ich
ślubu, wszystko się dopiero otwierało:
wspólne życie, jej naukowa droga,
jego droga także. Ona znalazła się na
studiach doktoranckich na UJ. Pracę
doktorską broniła wcześniej od męża.
Nie przeszkadzało jej w tym macierzyństwo. Pracowała najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie
Chemii, ale dosyć krótko. Na całe
zawodowe życie dr Elżbieta Jurkiewicz
związała się z AGH. Była adiunktem
w Katedrze Fizykochemii Krzemianów.
Jej pozazawodową pasją jest urządzanie
wnętrz. Bardzo lubi swój dom zmieniać,
chociaż przestawić meble, przewiesić
na ścianie obrazy i już jest inaczej.

Elżbieta i Jerzy Jurkiewiczowie
z Andrzejem Krzywickim; 2000

Fot. Archiwum prof. Jerzego Jurkiewicza

działywań. Te modele to był temat mojej
późniejszej współpracy z prof. Zalewskim.
Myśmy się zaprzyjaźnili przy okazji tego
mojego doktoratu. Pisałem go w czasie
wakacji. Profesor Zalewski miał małą córeczkę, ja miałem moją małą Anię, wtedy
dwuletnią. On był z dzieckiem na wakacjach. Dojeżdżałem do niego z Anią... –
mówi prof. Jerzy Jurkiewicz.
W 1975 roku Jerzy Jurkiewicz obronił
pracę doktorską. W cztery lata później,
dzięki kontaktom kolegów, otworzyła się
przed nim możliwość wyjazdu na staż
naukowy do Instytutu Fizyki Teoretycznej
Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii.
Miał tam pracować na stanowisku tzw.
post-doka z prof. Theodorusem Ruigrookiem. Żona wraz z Anią chciała pojechać
z nim od razu, ale ona dostała odmowę
uzyskania paszportu. Młodzi, słysząc to
dzisiaj, nie wiedzą, o co chodzi... Jak to nie
dali paszportu? Nie leżał u niej w domu,
w szufladzie? Dopiero po paru miesiącach

Julia Florkiewicz, starsza córka Anny,
obecnie studentka

Elżbieta paszport otrzymała dla siebie
i córki. Mogły jechać. Siedmioletnia Ania
poszła do holenderskiej szkoły. Poradziła
sobie świetnie. Nawiązała przyjaźnie. Ma
talent językowy. Rodzinę w warunkach
holenderskich stać było na wynajęcie połowy domu, co w polskiej rzeczywistości
nie mieściło się w głowie. Szok kulturowy
był ogromny. W Polsce puste półki, a tu
obfitość i dostępność. A z drugiej strony
protestancka oszczędność i umiar, żadnego szastania pieniędzmi się nie widziało.
Właścicielem wynajmowanego domu był
były minister, bodaj od kolejnictwa. Cho-

Anna Jurkiewicz (po wyjściu za mąż nie zmieniła
nazwiska), starsza córka Elżbiety
i Jerzego Jurkiewiczów

ciaż majętny, sam czyścił rynny w czasie
wolnym, bo po co płacić za to, co można
zrobić samemu.
Pobyt w Utrechcie okazał się bardzo
ważny. Instytut Fizyki Teoretycznej był
wtedy jednym z czołowych ośrodków
europejskich. Pracowali tam dwaj przyszli laureaci Nagrody Nobla z fizyki.
Otrzymali ją w 1999 roku za wyjaśnienie kwantowej struktury oddziaływań
elektrosłabych. Byli to prof. Gerardus
’t Hooft i prof. Martinus Veltman. Kolejnym światowej sławy fizykiem, którego
spotkał dr Jurkiewicz w Holandii, był prof.
Nicolaas van Kampen, zajmujący się fizyką
statystyczną w dziedzinie procesów nierównowagowych. Okres pobytu w Utrechcie to
był moment, w którym pojawiła się idea zastosowania komputerów do rozwiązywania
problemów w kwantowej teorii pola. Wtedy
to były początki, dziedzina nieodkryta, jak
Ameryka dla Kolumba. Zwłaszcza prof.
Veltman okazał się arcymistrzem w wykorzystaniu komputerów do obliczeń symbolicznych w fizyce teoretycznej. Nowymi
metodami zainteresowali się też naukowcy,
związani z prof. ‘t Hooftem, wśród których
znalazł się dr Jurkiewicz oraz jego późniejszy długoletni współpracownik Chris
Korthals Altes z Marsylii, który w Utrechcie znalazł się jako profesor wizytujący.
Wspólnie rozpoczęli prace nad pionierskim
zastosowaniem metod numerycznych w badaniach chromodynamiki kwantowej, czyli
teorii silnych oddziaływań.
– Dzisiaj trudno sobie wyobrazić sytuację w nauce, gdy komputery znikają.

Bo jak nie ma komputera, to co? – myślę
na głos.
– Narzędzie tradycyjne – kartka papieru, i się liczyło. W CERN-ie (Europejska
Organizacja Badań Jądrowych na przedmieściach Genewy) zatrudniono geniusza,
takiego pana, który potrafił dokonywać
w pamięci niesłychanie skomplikowanych
obliczeń. Przynosiło mu się wzory i on je
liczył – mówi prof. Jerzy Jurkiewicz do
mnie teraz, kiedy rozwój techniki obliczeniowej idzie stale do przodu i trudno
przewidzieć, gdzie się zatrzyma.
Rodzina Jurkiewiczów wróciła do
Polski. Najpierw Elżbieta z Anią, bo na
uczelni, na AGH jej szef przypomniał:
Pani doktor, studenci czekają! Kiedy
na Wybrzeżu trwały strajki, w sierpniu
1980 roku, przyjechał do Krakowa Jerzy
Jurkiewicz. Rezultatem pobytu na Uniwersytecie w Utrechcie były cztery znaczące
publikacje naukowe. Miał je pogłębiać
we współpracy z prof. Korthals Altesem
z Marsylii. Już było ustalone, że w styczniu 1981 roku dr Jurkiewicz przyjedzie
do Francji. Ale nie przyjechał. Polityka
zdecydowała, zresztą nie tylko za niego,
że jego plany muszą ulec zmianie.
TO NIE JA, TO KOLEGA
W budynku przy ul. Reymonta dr Jurkiewicz dzielił pokój z dr. Pawłem Gizbertem-Studnickim. Kolega był bardzo
zaangażowany w tworzenie na Wydziale
nowego związku, NSZZ „Solidarność”.
Doktor Jurkiewicz został wybrany na
delegata do uczelnianej komisji. Po podpisaniu porozumień gdańskich zaczął się,
jak mówią jedni, karnawał „Solidarności”,
lub, jak to widzą inni, czas niezwykle
przyspieszonych wydarzeń podszytych

Zosia Florkiewicz, młodsza córka Anny,
uczennica liceum
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Katarzyna Jurkiewicz, młodsza córka Elżbiety i Jerzego Jurkiewiczów, i jej życiowy partner Martin Fox
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ne, na drogach stoją kontrole, na ulicach
pojazdy opancerzone, każdego 13. dnia
miesiąca dochodzi do demonstracji.
Odpowiedzią na te wieści z Polski była
zagraniczna pomoc. Paczki z odzieżą,

Fot. Archiwum prof. Jerzego Jurkiewicza

obawami, czy Wielki Brat okaże cierpliwość, czy nie zacznie się interwencja,
słowem: wejdą czy nie wejdą. Nie weszli.
Generał Jaruzelski zapewnił najwyższe
radzieckie władze, że sobie sam poradzi
i ocali w Polsce socjalizm. 13 grudnia 1981
wprowadził stan wojenny. W proteście
studenci i pracownicy naukowi rozpoczęli
na Uniwersytecie strajk. Podjęła działania
Tajna Komisja „Solidarności” w składzie
wcześniej ustalonym.
– Paweł, który włączył się w akcję
ulotkową w zakresie większym ode mnie,
przechowywał w naszym pokoju podziemne wydawnictwa. Na wypadek, gdyby
przyszli po mnie albo po niego, ustalił
ze mną taką wersję wydarzeń: będziemy
mówić „To nie moje (ulotki, druki), a kolegi z pokoju, to nie ja, to kolega”. Ten
scenariusz nigdy się nie spełnił – mówi
prof. Jurkiewicz.
Bo jak wiadomo, życie pisze własne
scenariusze i tylko one się spełniają.
Zdarzenia rzeczywiste miały się tak:
władza, chcąc pokazać uczonym swoją
łaskawość, zezwoliła, aby latem 1982
roku w Zakopanem mogli spotkać się
fizycy z całego świata biorący udział
w Letniej Szkole Fizyki Teoretycznej.
Odbywało się to z „błogosławieństwem”
prof. Mariana Mięsowicza. Przyjechali
tłumnie dyskutować o fizyce wysokich
energii, zderzeniach cząstek oraz doświadczyć, co to znaczy w praktyce stan
wojenny, kiedy nie działają telefony,
cenzura ingeruje we wszystko, co napisa-

Lewis Fox, synek Katarzyny i Martina

żywnością, środkami czystości i lekami. Środowiska naukowe na Zachodzie
bardzo były w organizowanie tych akcji
zaangażowane.
Wśród scenariuszy nie do przewidzenia był i ten, że mimo sytuacji w kraju
Jerzy Jurkiewicz otrzyma zgodę na
wyjazd do Marsylii. Później, niż to planował, ale pojechał.

W październiku 1982 dr Jerzy Jurkiewicz otrzymał paszport, mimo stanu wojennego, i poleciał do Marsylii. Następne
zaskoczenie zdarzyło się po trzech miesiącach. Żona złożyła podanie o paszport,
które zostało przez władze rozpatrzone
pozytywnie. Z dziesięcioletnią Anią
i malutką, ledwie trzymiesięczną Kasią
dołączyła do męża. W samolocie lecącym do Paryża był Andrzej Wajda z żoną,
Krystyną Zachwatowicz. Reżyser już na
lotnisku zaoferował pomoc matce z dwojgiem dzieci, co mu zostało zapamiętane.
Fizyk z Polski znalazł się w dużej
grupie badaczy, co zresztą lubi, bo wtedy
ktoś ma pomysł, inny ktoś coś dodaje od
siebie, następny pisze na ten temat artykuł,
który wcześniej czwarty z nich musi uzasadnić... Z prof. Korthals Altesem i jego
grupą pracował do wakacji, czyli do lata
1983 roku. Wtedy właśnie nadeszła wiadomość, że dr Paweł Gizbert-Studnicki został
aresztowany pod zarzutem kontynuowania
zakazanej działalności związkowej i na
trzy miesiące trafił do więzienia. Każdy
na miejscu Jerzego Jurkiewicza zadałby
sam sobie pytanie: co robić? Wracać? A jak
po powrocie pójdę siedzieć? Żona miała
w planach powrót do pracy. W tej niejasnej
sytuacji jednak zdecydowali, że na razie
wracać nie będą. Zostaną. Ale gdzie?
– Chris Korthals Altes znał Andrzeja
Krzywickiego. Skontaktował mnie z nim.
Od nowego roku akademickiego zostałem
zaproszony na roczny etat, tzw. „poste
rose”, na Uniwersytecie Paris-Sud w Orsay, gdzie profesorem był właśnie Andrzej
Krzywicki, syn pisarki i dziennikarki Ireny
Krzywickiej, wnuk wybitnego socjologa
prof. Ludwika Krzywickiego. Zajmował
się fizyką cząstek elementarnych, fizyką
jądrową wysokich energii, chromodynamiką kwantową i statystyczną teorią pola.
Wszystko to były dla mnie tematy bliskie –
mówi prof. Jerzy Jurkiewicz.
PARYŻ
Profesor Krzywicki skończył fizykę
na Uniwersytecie Warszawskim, tam też
uzyskał doktorat. Pracował w Instytucie
Badań Jądrowych w Świerku. Potem
otrzymał stypendium Fundacji Forda,
wyjechał do CERN-u, a stamtąd do Paryża i tam już został. Przyjeżdżali do niego
fizycy z Polski, wśród nich prof. Andrzej
Białas, jego asystent dr Wojciech Furmań-

cji. W tej drugiej dziedzinie bezcenne były
dyskusje z Gerardusem ‘t Hooftem.
W czasie pobytu w Utrechcie Jerzy Jurkiewicz poznał prof. Marka Kaca, wybitnego polskiego matematyka pochodzenia
żydowskiego, absolwenta Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie (był uczniem
prof. Hugona Steinhausa), od 1938 roku
zamieszkującego w USA. Profesor Mark
Kac został zaproszony do Utrechtu przez
prof. Nicolaasa van Kampena. W czasie
swojego pobytu w Utrechcie prowadził
cykl wykładów z zastosowania metod
funkcjonalnych w teorii pola, dziedziny,
której był jednym z twórców. W tym czasie
dr Jerzy Jurkiewicz miał okazję wielokrotnie spotykać się z Markiem Kacem.
Ta znajomość przełożyła się po latach na powołanie na Wydziale Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej
UJ Centrum Badań Układów Złożonych
im. Marka Kaca, które pomaga nawiązać
współpracę badaczom z różnych zakładów
Wydziału mającym podobne zainteresowania naukowe.
Pod koniec swojego pobytu w Utrechcie dr Jerzy Jurkiewicz napisał rozprawę
habilitacyjną.
– Uważałem pisanie habilitacji za stratę czasu – mówi. – Opisuje się to, co już
zostało zrobione, a przecież w tym czasie
można posunąć się dalej do przodu. Ale
było tak, że żona z dziewczynkami musiała
wracać do Krakowa, miałem czas... No
i termin ustalony przepisami się zbliżał.
W 1987 roku już trzeba było wracać
do kraju, zająć się przewodem habilita-

cyjnym, i tak się stało. Tematem rozprawy
habilitacyjnej było Rozwinięcie słabego
sprzężenia w chromodynamice kwantowej
na sieci, temat ściśle związany z pracami
wykonanymi we współpracy z Chrisem
Korthals Altesem. Habilitacja zamknęła okres pracy naukowej w dziedzinie
kwantowej teorii silnych oddziaływań.
W kolejnych latach Jerzy Jurkiewicz
skoncentrował się na badaniach związanych z kwantową grawitacją. Dokonania
naukowe w tej nowej tematyce, przez
następne lata pogłębiane i rozwijane, były
jedną z przesłanek przyznania w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019
przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jerzemu Jurkiewiczowi cennego
wyróżnienia naukowego w dziedzinie
nauk ścisłych i przyrodniczych: Lauru
Jagiellońskiego.
KOPENHAGA
Od razu po habilitacji wyjazd z Polski nie był możliwy. Profesor Andrzej
Białas dał doktorowi habilitowanemu do
zrozumienia, że tu, na miejscu ma też coś
do zrobienia. Jerzy Jurkiewicz w swojej
pracy badawczej kontynuował zagadnienia
kwantowej grawitacji z zastosowaniem
symulacji komputerowej i w tym obszarze
nawiązał kontakt z prof. Janem Ambjornem
z Instytutu Nielsa Bohra w Kopenhadze.
Profesor Ambjorn zajmował się podobną
tematyką naukową co fizyk z UJ. Znali się
dobrze z wcześniejszych prac. Naturalną
konsekwencją było zaproszenie doc. Je-

Archiwum prof. Jerzego Jurkiewicza

ski, obaj z Krakowa. Współpraca naukowa
dr. Jurkiewicza z Andrzejem Krzywickim
okazała się niezwykle owocna, a nawiązana przyjaźń z nim i jego rodziną trwała
wiele kolejnych lat.
W czasie pobytu we Francji Jerzy
Jurkiewicz z żoną i córkami byli często
zapraszani na prywatne spotkania do domu
profesora. Między Elżbietą Jurkiewiczową
a Ireną Krzywicką nawiązała się nić sympatii. Gospodyni opowiadała Elżbiecie
o okupacyjnych losach rodziny. Mężu,
który zginął w Katyniu zamordowany
przez radzieckie NKWD. O wieloletnim
kochanku Tadeuszu Boyu-Żeleńskim,
zamordowanym przez niemieckie gestapo
we Lwowie. O starszym synu, Piotrze, który w czasie okupacji zmarł na sepsę, oraz
młodszym, Andrzeju, który zachorował na
polio, a ona z wielką desperacją walczyła
o jego życie. Nie wychodziła ze szpitala.
Wyrwała go śmierci. Odtąd poruszał się
o kulach. Irena Krzywicka jako Żydówka
ledwie przeżyła okupację. W jej paryskim
salonie literackim spotykali się artyści,
których wygnał z Polski stan wojenny.
Przychodzili aktorzy: Andrzej Seweryn,
Wojciech Pszoniak, Daniel Olbrychski.
Jerzy Jurkiewicz na spotkania w salonie miał mało czasu. I on, i Krzywicki
skupili się na nowym projekcie naukowym: kwantowej grawitacji. Grawitacja
to teoria, która odniosła wiele sukcesów
w zastosowaniu do opisu Wszechświata.
Teoria Einsteina jest teorią klasyczną, nie
kwantową. Obaj uczeni postawili to samo
pytanie: czy tę klasyczną teorię można
próbować kwantować? Stworzyć z niej
teorię kwantową, a być może zastosować
w badaniach metody numeryczne, znane
z wcześniejszych prac? Pomysł okazał
się bardzo dobry i stał się jednym z najważniejszych tematów pracy naukowej
Jerzego Jurkiewicza w kolejnych latach.
Kiedy rok pobytu na Uniwersytecie
Paryskim się kończył, wróciła niepewność,
czy wracać do Polski, czy jeszcze nie. Ale
tak się złożyło, że w Paryżu odnalazł go
profesor ‘t Hooft i zaprosił na następne
dwa lata do Utrechtu, do Instytutu Fizyki
Teoretycznej.
Drugi pobyt w Utrechcie okazał się
ważny z paru powodów. Po pierwsze, był
okresem bardzo owocnej pracy naukowej
we współpracy z Chrisem Korthals Altesem nad zachowaniem chromodynamiki
kwantowej w sformułowaniu sieciowym,
z drugiej strony, współpracy z Andrzejem
Krzywickim nad kwantowaniem grawita-

Prof. Andrzej Krzywicki z matką Ireną; Paryż 1999
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Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręcza prof. Jerzemu Jurkiewiczowi Laur Jagielloński przyznawany za
wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu pięciu ostatnich lat. Inauguracja roku akademickiego;
Auditorium Maximum, 1 października 2018

rzego Jurkiewicza do Kopenhagi. W 1991
roku znalazł się w Danii, w Kopenhadze,
u prof. Ambjorna jako visiting professor.
Wyjazd do Danii zapoczątkował najciekawszy okres współpracy naukowej, który
trwa do dziś. Dotyczyła wielu aspektów
związanych z kwantowaniem oddziaływań
grawitacyjnych i zaowocowała powstaniem
ponad 60 wspólnych prac. Jerzy Jurkiewicz
wracał do Kopenhagi jeszcze dwa razy.
W 1994 roku, na dwa lata, i w roku 1997.
Też na dwa lata. Wielokrotnie przyjeżdżał
na krótszy okres.
– Czy do Kopenhagi, do Instytutu
Nielsa Bohra, gdzie spędził Pan w sumie
siedem lat, prócz Polaków przyjeżdżali też
inni uczeni? – pytam.
– Byli Francuzi, Holendrzy, Rosjanie,
którzy są bardzo dobrzy, a niektórzy znakomici.
– A kobiety? Bo słyszę tylko o mężczyznach.
– Kobiety mają dużo do powiedzenia
w fizyce doświadczalnej. Ale w fizyce
teoretycznej mamy do czynienia z taką
abstrakcją, która jakoś kobietom nie służy –
słyszę.
– A prof. Renate Loll z Instytutu Fizyki
Teoretycznej na Uniwersytecie w Utrechcie? – pytam. – Z nią oraz prof. Janem Ambjornem pracuje Pan od lat nad symulacją
układów kwantowych i modelem kwantowej grawitacji, otrzymując, czytałam,
bardzo zaskakujące wyniki. Te układy są
niepodobne do wyobrażeń o klasycznej czasoprzestrzeni, jakie mieli dotąd fizycy. Ale
zarazem prowadzą do przewidywanego, ale
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nadal odległego celu, a jest nim połączenie
wszystkich czterech oddziaływań występujących w przyrodzie. Każdy krok na
tej drodze oznacza intensywne obliczenia
numeryczne prowadzone na komputerach.
– Dodam jeszcze, że współpraca naukowa z Instytutem Nielsa Bohra w Kopenhadze pozwoliła na zbudowanie w Krakowie
prężnej grupy naukowej, która w późniejszych latach stała się ważnym centrum
badań w tej dziedzinie. Grupa z Krakowa,
wraz z 12 czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie, brała aktywny udział
w pracach dwu sieci badawczych Unii
Europejskiej. Stopniowo Kraków stał
się ośrodkiem, do którego przyjeżdżają
naukowcy zainteresowani współpracą naukową. Częstym gościem jest też prof. Jan
Ambjorn – mówi Profesor.
– Teraz mniej Pan wyjeżdża...
– W roku 1997 zostałem profesorem
„belwederskim”. W roku 2002, jako
profesor zwyczajny na Uniwersytecie
Jagiellońskim, założyłem wraz z kolegami
z Instytutu Fizyki Zakład Teorii Układów
Złożonych. Byłem jego wieloletnim
kierownikiem. Kierowałem też paroma
wielkimi projektami naukowymi. „Posypały się” też różne funkcje z wyboru,
na przykład dziekana Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
w latach 2009–2012. Od roku jestem na
emeryturze, ale mam coraz mniej czasu.
Dalej wykładam. Mam dwóch doktorantów i magistranta, z którymi pracuję.
Powołaliśmy w 2011 roku Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, gdzie działam,

byłem w gronie jego założycieli, potem
zostałem wybrany na wiceprezesa zarządu. Przyjęto mnie do Polskiej Akademii
Umiejętności. Tam stworzyliśmy Komisję Układów Złożonych, a ja zostałem
zastępcą sekretarza generalnego PAU.
Organizujemy seminaria, między innymi
z ekonofizyki.
– Ekonofizyki? – pytam.
– Fizyka to jest także pewien zbiór metod, sposobów patrzenia, jak można opisać
rzeczywistość. Fizyk patrzy na różne jej
obszary i stara się stworzyć model. Ma
to zastosowanie w ekonomii, w rynkach
finansowych, na przykład, ale też w biologii, w badaniach mózgu. Badania nad
tzw. układami złożonymi to niezwykle
szeroka i fascynująca dziedzina. Jednym
z tematów jest kwantowa grawitacja.
URODZINY ŻONY
Na drugą z rozmów umówiliśmy się
w dniu urodzin żony Profesora. Z góry zostało ustalone, że musimy skończyć wcześniej niż za pierwszym razem. W domu
będzie uroczyście. Może wcześniej razem
ubiorą choinkę. Ale...
Każda rodzina ma swoje „ale”. Oni też.
Starsza córka, Anna, jest z wykształcenia
biologiem. Doktorat obroniła tutaj, na UJ,
ale mieszka i pracuje w Danii. Jej mąż, Błażej Florkiewicz, jest projektantem, pracuje
w Ikei. Mają dwie córki, wnuczki państwa
Jurkiewiczów. Starsza to Julia, która już
jest na studiach, i młodsza Zosia, jeszcze
w liceum. Nikt z tej czwórki z Danii na urodziny pani Elżbiety dzisiaj nie przyjedzie.
Młodszej ich córki, Katarzyny, też nie
będzie. Mieszka jeszcze dalej, aż w Sydney.
Jest architektem. Jej życiowy partner to
też architekt. Szkot, Martin Fox. Poznali
się w Manchesterze, w czasie jej praktyki
zawodowej po ukończeniu studiów. Urodził
się im półtora roku temu synek Lewis. Do
Polski przyjeżdżają w trójkę najchętniej
latem, kiedy w Australii jest zima. Ale
rozmawiają przez Skype’a co najmniej raz
w tygodniu albo częściej, dzięki czemu
odległość już tak rodziców nie boli.
– Niestety, brat żony wyjechał służbowo, i to aż do Chin – słyszę.
Bukiet kwiatów, jaki dzisiaj Elżbieta
Jurkiewiczowa dostanie od męża, będzie
wyjątkowo piękny.
– Kupię żonie orchidee – mówi do mnie
Profesor i tak się żegnamy.

Elżbieta Dziwisz
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rzydzieści cztery teksty przygotowane przez badaczy z wielu ośrodków
krajowych i zagranicznych, między
innymi z Krakowa, Warszawy, Łodzi,
Kielc, Słupska, Istambułu, Budapesztu,
Bolonii, Oxfordu, złożyły się na wyjątkową publikację zatytułowaną Polonia.
Italia. Mediterraneum. Studia ofiarowane
Pani Profesor Danucie Quirini-Popławskiej. Uroczystość wręczenia księgi
dedykowanej Pani Profesor odbyła się
30 listopada 2018 w Librarii Collegium
Maius. Wśród licznie zebranych gości
byli dziekan i prodziekani Wydziału
Historycznego UJ, rektor Akademii Ignatianum, dziekan Wydziału Filozoficznego
AI, dyrekcja Instytutu Historii UJ, przyjaciele, współpracownicy i uczniowie
Pani Profesor, pracownicy Instytutu Hi-

Od lewej: dr Łukasz Burkiewicz, prof. Danuta Quirini-Popławska, dr hab. Piotr Wróbel,
dr hab. Wojciech Mruk, dr hab. Rafał Hryszko

przedstawił sylwetkę naukową uczonej.
Mniej formalny charakter miały wystąpienia biskupa gliwickiego księdza prof.
Jana Kopca oraz nestorów Instytutu Historii UJ – profesorów Michała Pułaskiego,
Antoniego Cetnarowicza i Krzysztofa
Baczkowskiego, którzy dzielili się barw-

nymi wspomnieniami dotyczącymi znajomości i współpracy z Danutą Quirini-Popławską. Podczas uroczystości odczytano
również adresy gratulacyjne skierowane
do Pani Profesor przez dyrekcje Instytutów
Historii z Uniwersytetów w Warszawie,
Poznaniu i Łodzi.

storii UJ i Akademii Ignatianum, a nade
wszystko autorzy artykułów zebranych
w ofiarowanym tomie. Podczas spotkania
dziekan Wydziału Historycznego UJ prof.
Jan Święch przypomniał zasługi prof.
Danuty Quirini-Popławskiej dla Uniwersytetu i Wydziału, rektor Ignatianum
ksiądz prof. Józef Bremer SJ opowiedział
o jej związkach z tą Akademią, a dyrektor
Instytutu Historii dr hab. Piotr Wróbel

Fot. Jerzy Sawicz

Okładka księgi dedykowanej prof. Danucie
Quirini-Popławskiej

O zasługach prof. Danuty Quirini-Popławskiej dla Uniwersytetu mówił dziekan Wydziału Historycznego UJ
prof. Jan Święch, od prawej: prodziekani Wydziału Historycznego UJ, prof. Stanisław Sroka
i dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak
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Fot. Jerzy Sawicz

monografie poświęcone dziejom
późnośredniowiecznej Wenecji oraz
udziałowi Genueńczyków w handlu
niewolnikami w basenie Morza
Czarnego, a także liczne artykuły,
które ukazały się zarówno w kraju,
jak i za granicą. Szeroko rozumiana
problematyka dziejów Półwyspu
Apenińskiego, obejmująca również
kontakty polsko-włoskie, pozostaje
do dziś jednym z najważniejszych,
ale nie jedynym, obszarem zainteresowania, a osiągnięcia na tym polu
cieszą się uznaniem wśród uczonych oraz zostały docenione przez
władze Italii, czego wyrazem było
uhonorowanie Pani Profesor Krzyżem Kawalerskim Orderu Gwiazdy
Wśród gości byli przyjaciele, współpracownicy Pani Profesor z Instytutu Historii UJ i Akademii Ignatianum
oraz autorzy artykułów zebranych w ofiarowanym tomie Solidarności Włoskiej, przyznanym
w roku 2006. Studia nad dziejami
Tytuł publikacji i różnorodność zebraSwoją drogę badawczą prof. Danuta kontaktów polsko-włoskich w naturalny
nych w niej artykułów odzwierciedlają, Quirini-Popławska rozpoczęła od podjęcia sposób skierowały zainteresowania Baz jednej strony, rozpiętość zainteresowań tematu dotyczącego dziejów Republiki daczki w kierunku biografistyki, czego
badawczych Pani Profesor, a z drugiej, św. Marka w późnym średniowieczu, co rezultatem są liczne prace poświęcone
pokazują rozległość nawiązanych kon- wyznaczyło jeden z głównych kierunków aktywności Polaków w Italii i Włochów
taktów naukowych i mnogość dyscyplin jej zainteresowań naukowych. Do proble- w Polsce. Jednocześnie wyznaczyły one
uprawianych przez grono uczonych, mów związanych z historią Italii i kon- następny kierunek dociekań. Stały się nim
których skupia wokół siebie. W ofia- taktów polsko-włoskich wracała bowiem dzieje podróży i podróżników oraz szeroko
rowanym tomie znalazły się bowiem wielokrotnie, a badania nad działalnością rozumiane konsekwencje kulturowe, gospoteksty poświęcone antykowi i dziejom Włochów w późnośredniowiecznej Polsce darcze i cywilizacyjne wędrówek kupców,
najnowszym, wielkiej polityce w wiekach stały się podstawą rozprawy doktorskiej duchownych, studentów czy pielgrzymów.
Na szczególne podkreślenie zasługuje
średnich i purytańskiej teologii w epoce i pracy habilitacyjnej. Kwerendy prowanowożytnej, losom filaretów zesłanych dzone w archiwach nie tylko Wenecji, skupienie przez Danutę Quirini-Popławską
do Kazachstanu i dekoracji malarskiej ale także Florencji, Genui, Bari, Padwy szerokiego zespołu badaczy podejmujących
oratorium klasztoru San Biagio. Wśród i Treviso zaowocowały licznymi publika- studia nad dziejami basenu Morza Śródziemautorów księgi znajdują się historycy cjami, wśród których są zarówno cenne nego. Zainicjowane i organizowane przez
i historycy sztuki, filolodzy i teolodzy, wydawnictwa źródłowe, jak i znakomite Panią Profesor międzynarodowe konferengeografowie i orientaliści.
Profesor Danuta Quirini-Popławska,
choć urodziła się w Warszawie, od czasu
rozpoczęcia studiów historycznych na
Uniwersytecie Jagiellońskim nieprzerwanie pozostaje związana naukowo z Krakowem. Po krótkim okresie pracy jako
asystent w Katedrze Historii Powszechnej
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej powróciła na
Uniwersytet Jagielloński, gdzie została
zatrudniona w Zakładzie Historii Średniowiecznej Powszechnej Instytutu Historii
UJ. Z tym Zakładem i Instytutem była
związana aż do przejścia na emeryturę.
W latach 1988–1991 była zastępcą dyrektora Instytutu ds. studenckich, a w latach
2000–2007 kierowała utworzonymi, za
jej wielkim staraniem, licencjackimi
studiami mediteraneistycznymi. Obecnie
pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa
Dr hab. Wojciech Mruk i prof. Danuta Quirini-Popławska
Akademii Ignatianum w Krakowie.
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W uroczystości uczestniczyli współpracownicy i uczniowie Jubilatki

kierunkiem powstało osiem doktoratów,
kolejne rozprawy są przygotowywane,
a pięciu uczniów uzyskało habilitacje.
Po przyjęciu księgi Pani Profesor podziękowała autorom artykułów i organizatorom spotkania. Następnie, z właściwą
sobie swadą i energią, wspominała dorastanie w domu rodzinnym pełnym pięknej,
ale niejednokrotnie bolesnej historii. Z nostalgią i uśmiechem opowiadała o studiach
i pracy w Instytucie Historii UJ, barwnie
opisywała także doświadczenia i przygody,
które spotykały ją podczas kwerend i wy-

jazdów badawczych. Słowa Pani Profesor
nie tylko wywołały uśmiech na twarzach
zebranych, ale pozwoliły też zadumać się
nad wartościami, którym warto dochować
wierności w zmieniającym się świecie.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości jej uczestnicy przeszli do Stuby
Communis, gdzie w miłej atmosferze obdarowywano Panią Profesor gratulacjami
i kwiatami.

Wojciech Mruk

Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej
Instytutu Historii UJ

Fot. Jerzy Sawicz

cje mediteraneistyczne stały się platformą
wymiany intelektualnej dla kilkudziesięciu
badaczy, nie tylko historyków, ale także archeologów, historyków sztuki, orientalistów,
filologów, etnologów czy kulturoznawców.
Uczestniczyli w nich uczeni z wielu ośrodków krajowych i zagranicznych (z Anglii,
Italii, Turcji). Przedstawione podczas tych
spotkań referaty złożyły się na cztery obszerne tomy serii wydawniczej „Portolana – Studia Mediterranea”. Jest to pierwszy i jedyny
tak obszerny zbiór studiów nad dziejami
oraz kulturą świata śródziemnomorskiego.
Interdyscyplinarny charakter publikacji jest
doskonałym odzwierciedleniem rozległości
nawiązanych przez prof. Danutę Quirini-Popławską kontaktów naukowych, które
przekraczają bariery języków, epok i dyscyplin badawczych.
Przekonanie o tym, że bezpośrednia
dyskusja uczonych ma wielkie znaczenie
dla rozwoju badań, zaowocowało zorganizowaniem przez Panią Profesor dziesięciu
dużych międzynarodowych konferencji.
Szczególna umiejętność inspirowania
innych do podejmowania różnorodnych
wyzwań badawczych zaowocowała nie
tylko konferencjami, ale również przyciągnęła do prof. Danuty Quirini-Popławskiej
szerokie grono uczniów. W swej dotychczasowej karierze wypromowała ponad
dwustu magistrów i licencjatów. Pod jej

Prof. Danuta Quirini-Popławska w otoczeniu rodziny
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JUBILEUSZ ZNAWCZYNI DZIEJÓW I KULTURY
ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO BARBARICUM
rofesor Renata Madyda-Legutko świębilatkę. Problematyce tej poświęcona była,
towała piękny jubileusz. Uroczystość,
między innymi, także jej świetnie przyjęta
zorganizowana 12 grudnia 2018 w Sali
w środowisku europejskich archeologów
Gotyckiej Instytutu Archeologii UJ, zgroksiążka „profesorska”.
madziła wielu gości przybyłych z różnych
Drugi ważny nurt twórczości naukoośrodków archeologicznych Polski, a takwej Pani Profesor wiąże się z badaniami
że z Czech i Słowacji. Rektor Uniwersytetu
nad młodszym okresem przedrzymskim,
Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak
okresem rzymskim i wczesną fazą okreprzesłał Jubilatce list gratulacyjny oraz
su wędrówek ludów w strefie Karpat
bukiet róż. Serdeczne życzenia oraz popolskich. Pani Profesor przez wiele lat
dziękowania za wieloletnią pracę złożył
prowadziła badania wykopaliskowe na
Pani Profesor dziekan Wydziału Histoosadach zlokalizowanych na terenie
rycznego UJ prof. Jan Święch. Laudację
Sądecczyzny (Moszczenica, Piwniczna,
na cześć Jubilatki wygłosiła dr hab. Judyta
Podegrodzie, Rytro), a także w górnym
Rodzińska-Nowak z Zakładu Archeologii
dorzeczu Sanu (Pakoszówka, stanowisko
Epoki Żelaza Instytutu Archeologii UJ.
1 i 26). Zagadnieniom zróżnicowania
Pani prof. Renata Madyda-Legutko,
kulturowego polskiej strefy beskidzkiej
wybitna znawczyni dziejów i kultury
w wymienionych wyżej okresach pośrodkowoeuropejskiego Barbaricum, uroświęcona była jej rozprawa habilitacyjProf. Renata Madyda-Legutko
dziła się w 1948 roku w Krakowie. Można
na, powszechnie uznawana za syntezę
śmiało powiedzieć, że z Uniwersytetem
gorią zabytków, będących niejednokrotnie o fundamentalnym znaczeniu dla tej
Jagiellońskim oraz z szeroko pojętą wiedzą
dobrymi datownikami, została wkrótce problematyki. Jubilatka jest w jej zakresie
o starożytności związana jest od urodzenia,
opublikowana w Oxfordzie i niemal natych- niekwestionowanym autorytetem, czego,
jej ojciec bowiem, Władysław Madyda,
miast weszła do kanonu najczęściej cytowa- między innymi, dowodzi fakt, że obecnie
profesor naszego Uniwersytetu, był znanych prac dotyczących okresu rzymskiego piastuje ona godność wiceprzewodnicząnym filologiem klasycznym, specjalistą
na terenach barbarzyńskiej Europy. Studia cej Komisji Prehistorii Karpat Polskiej
w zakresie starożytnej greki. Jubilatka
nad przemianami stroju mieszkańców Bar- Akademii Umiejętności.
niejednokrotnie przyznawała, że praca
Kolejny nurt zainteresowań Pani
baricum, ze szczególnym uwzględnieniem
ojca miała silny wpływ na kształtowanie
metalowych części pasa, stanowią nadal Profesor stanowi zróżnicowanie obrzędosię jej zainteresowań już we wczesnym
ważny nurt badań prowadzonych przez Ju- wości pogrzebowej ludności środkowodzieciństwie.
Pani Profesor całe swe życie zawodowe związała z Jagiellońską Wszechnicą, w której podjęła studia, w ówczesnej Katedrze Archeologii, a następnie
osiągnęła wszystkie kolejne szczeble
akademickiej kariery i gdzie pracuje
do dziś, kierując Zakładem Archeologii
Epoki Żelaza Instytutu Archeologii.
Rozprawę doktorską napisała pod
kierunkiem prof. Kazimierza Godłowskiego. Praca ta zawiera analizę typologiczno-chronologiczną sprzączek pasa
noszonych przez ludność Barbaricum
w okresie rzymskim i we wczesnej
fazie okresu wędrówek ludów. Dysertacja, mająca podstawowe znaczenie dla Od lewej: dyrektor Instytutu Archeologii UJ prof. Paweł Valde-Nowak, prodziekan Wydziału Historycznego
UJ dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak z Zakładu Archeologii Epoki Żelaza Instytutu Archeologii UJ, dziekan
studiów nad tą powszechnie występują- Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch, prodziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Stanisław Sroka,
cą w materiale archeologicznym kate- przewodniczący Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jan Machnik
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europejskiego Barbaricum, a szczególnie
kultury przeworskiej. Z jej inicjatywy
zostały zapoczątkowane w Zakładzie
Archeologii Epoki Żelaza IA UJ prace
mające na celu stworzenie monografii
największego w całości przebadanego
cmentarzyska ludności wspomnianej
kultury w Opatowie (stanowisko 1), województwo śląskie. Dzięki wytrwałości
Jubilatki i jej bezprzykładnej pracowitości ukazały się dotąd drukiem trzy tomy
monografii nekropoli opatowskiej w prestiżowej serii wydawniczej „Monumenta
Archaeologica Barbarica”, a dwa kolejne
ukażą się w niedalekiej przyszłości. Szerokiej problematyce obrzędowości funeralnej kultury przeworskiej poświęconych
jest ponadto kilkadziesiąt artykułów,
których Pani Profesor jest autorką lub
współautorką.
Ogółem Jubilatka opublikowała około
200 prac, w tym pięć książek. Kierowała
trzema grantami. Brała aktywny udział
w krajowym i międzynarodowym życiu
naukowym, uczestnicząc w konferencjach, seminariach i międzynarodowych
programach badawczych, wśród których
na wyróżnienie zasługuje projekt opracowania nowoczesnej monografii trzech
grobów „książęcych” z drugiej połowy
III wieku po Chrystusie z Wrocławia-Zakrzowa, realizowany pod auspicjami
Römisch-Germanisches Zentralmuseum
w Moguncji, a także polsko-duński projekt „Contacts across the Baltic Sea in
the Iron Age. Archaeological Network
Denmark-Poland”. Jubilatka była wielokrotnie nagradzana za swe osiągnięcia naukowe ‒ Nagrodą Rektora UJ i Nagrodą
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Niezwykle ważne miejsce w życiu zawodowym Pani Profesor zajmuje dydaktyka. Wypromowała dotąd 31 magistrów

Goście podczas jubileuszu w Sali Gotyckiej Instytutu Archeologii UJ

Uroczystość prowadził dyrektor Instytutu Archeologii UJ prof. Paweł Valde-Nowak

i trzech doktorów. Jest wychowawczynią
wielu pokoleń archeologów, ale też historyków i historyków sztuki. Jej wieloletnie
wysiłki w zakresie pracy dydaktycznej,
a zwłaszcza, nieczęste w dzisiejszych
czasach, budowanie relacji mistrz–uczeń
zostały docenione przez młodzież w roku
2017 ‒ otrzymała nagrodę „Przyjaciel
Studenta” w ramach piątej edycji konkursu Laudacje Studenckie. Z kolei w roku
2018 została uhonorowana Medalem im.
Komisji Edukacji Narodowej.
Jubilatka odznacza się szczególnymi przymiotami osobistymi:
wyjątkowo silnie rozwiniętym
poczuciem obowiązku i odpowiedzialności, benedyktyńską cierpliwością i żelazną samodyscypliną.
Ponadto jest życzliwa, koleżeńska,
bardzo skromna i obdarzona poczuciem humoru.
W trakcie uroczystości głos
zabrał nestor krakowskich archeologów prof. Jan Machnik, przewodniczący Komisji Prehistorii Karpat
Polskiej Akademii Umiejętności,
który podkreślił istotne znaczenie
Życzenia oraz podziękowania złożył
prof. Renacie Madydzie-Legutko
dziekan Wydziału Historycznego UJ
prof. Jan Święch

studiów prowadzonych przez Jubilatkę dla
rozwoju archeologii Karpat. W następnej
kolejności przemawiali: prof. Magdalena
Mączyńska, prof. Andrzej Kokowski
z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz
prof. Wojciech Nowakowski z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swych wypowiedziach przypominali oni osiągnięcia naukowe Jubilatki,
a także akcentowali zalety jej charakteru.
Pani Profesor otrzymała również srebrny
medal i tytuł honorowego członka Archeologického ústavu Słowackiej Akademii
Nauk w Nitrze – czołowej archeologicznej
placówki badawczej na Słowacji. Medal
wręczyli Jubilatce dr Karol Pieta, dr Ján
Rajtár oraz dr Ján Beljak.
Na koniec uroczystości dyrektor
Instytutu Archeologii UJ prof. Paweł
Valde-Nowak wzniósł toast za zdrowie
i pomyślność Jubilatki, a następnie goście
częstowali się tortem urodzinowym.

Judyta Rodzińska-Nowak

Zakład Archeologii Epoki Żelaza
Instytutu Archeologii UJ
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ANDRZEJ ZOLL PROFESOREM HONOROWYM UJ
a wkład do nauki prawa karnego,
w szczególności w zakresie konstytucyjnych podstaw prawa karnego, koncepcji
uniwersalnej i obiektywnej bezprawności
oraz norm sprzężonych, dyrektyw sądowego wymiaru kary, konstrukcji kontratypów
jako okoliczności wtórnie legalizujących
zachowanie, za wkład w tworzenie i rozwój krakowskiej szkoły prawa karnego
i propagowanie jej osiągnięć w kraju
i za granicą, za działalność publiczną,
w szczególności jako sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego, rzecznik praw
obywatelskich oraz twórca współczesnej
kodyfikacji prawa karnego, a także za
niezłomną obronę zasad państwa prawnego i demokratycznych wartości w życiu
publicznym – wybitny uczony, szczególnie
zasłużony dla społeczności akademickiej,
prof. Andrzej Zoll został wyróżniony tytułem profesora honorowego Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Uroczystość nadania Profesorowi
tej godności odbyła się 27 listopada
2018 w auli Collegium Maius podczas
specjalnego posiedzenia Senatu UJ. Gospodarzem spotkania był rektor UJ prof.
Wojciech Nowak, który poinformował,
że z wnioskiem o nadanie zaszczytnego
tytułu prof. Andrzejowi Zollowi wystąpili
profesorowie Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Senat UJ, po
zasięgnięciu opinii Konwentu Godności
Honorowych i po zapoznaniu się z recenzjami dorobku, przygotowanymi przez
prof. Stanisława Waltosia i prof. Witolda
Kuleszę, na posiedzeniu 31 października
2018 zadecydował, że prof. Andrzej Zoll
znajdzie się w wąskim gronie 16 uczonych uhonorowanych tym wyróżnieniem.
Wydarzenie zgromadziło wielu wyjątkowych gości. Wśród nich nie zabrakło
małżonki, rodziny, przyjaciół i współpracowników Profesora, a także recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu,
zastępcy prezydenta Krakowa Jerzego
Muzyka, rektora Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji w Rzeszowie prof. Jerzego Posłusznego, wiceprezesa Polskiej
Akademii Umiejętności prof. Andrzeja
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Profesor Andrzej Zoll podczas uroczystości w Collegium Maius; 27 listopada 2018

Mączyńskiego, sekretarza generalnego
PAU prof. Szczepana Bilińskiego, rektora poprzedniej kadencji prof. Karola
Musioła. W uroczystości uczestniczyli
także prorektorzy oraz dziekani poszczególnych wydziałów, członkowie Senatu,
przedstawiciele Konwentu Godności
Honorowych, członkowie rad wydziałów Prawa i Administracji oraz Studiów
Międzynarodowych i Politycznych oraz
kanclerz i kwestor UJ.
– Profesor Andrzej Zoll jest przede
wszystkim wybitnym uczonym, choć skala
i zakres jego aktywności wykracza zdecydowanie poza obszar prowadzonych w skupieniu badań naukowych. Miarą uczonego
są jego prace. Miarą uczonego są jego
uczniowie. Miarą uczonego zajmującego
się badaniem prawa jest jego wpływ na
praktykę stosowania prawa. Miarą uczonego jest jego postawa i służba publiczna.
We wszystkich tych sferach prof. Andrzej
Zoll bez wątpienia należy do grona uczonych, z których Alma Mater Jagellonica
może i powinna być dumna – akcentował
wygłaszający laudację prof. Piotr Kardas
z Wydziału Prawa i Administracji UJ
(pełny tekst laudacji dostępny jest na stro-

nie: https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/
uroczystosci).
– Profesor to postać wielobarwna,
trwale wpisana w dorobek nauki prawa
karnego, działalność dydaktyczną UJ oraz
współczesną historię Polski. Trwająca
nieprzerwanie kilkadziesiąt lat aktywność naukowa i publiczna jest tak bogata
i znacząca, że prezentacja jej wszystkich
obszarów wykraczałaby poza wyznaczane
przez tradycję ramy laudacji.
Profesor Kardas przypomniał, że po
ukończeniu szkoły średniej w Warszawie
Andrzej Zoll rozpoczął studia prawnicze
na najstarszej polskiej uczelni i od tamtej
pory jest z nią nieprzerwanie związany.
– To właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał w imponującym stylu
wszystkie stopnie i tytuły naukowe. To tutaj
prowadził podstawowe badania naukowe,
tutaj też zajmował się w najszerszym zakresie i z największymi sukcesami kształceniem kolejnych roczników studentów
i przedstawicieli nauki prawa karnego
– zaznaczył laudator. Wspominając o cechach osobowości Profesora, podkreślił,
że jest on otwartym, empatycznym, przyciągającym innych jak magnes, skromnym

Moment wręczenia pamiątkowego dyplomu prof. Andrzejowi Zollowi przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka

zachowywał postawę uczonego, poszukującego odpowiedzi na pytania fundamentalne w ramach racjonalnego dyskursu.
Czynił tak zawsze, także w sytuacjach
ekstremalnych, w których emocje związane z konfliktem wymagają nadzwyczajnej
mądrości i opanowania – akcentował na
zakończenie swego wystąpienia laudator.
– Pozostawał wierny maksymie Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam
vis”, dając swoją postawą wyraz temu, że
w każdych okolicznościach jedyną drogą
do wykazania swoich racji jest przedsta-

Fot. Anna Wojnar

i zarazem roztaczającym aurę wyjątkowości człowiekiem, który pełniąc tak wiele
ważnych funkcji publicznych, zachował
dystans do siebie i świata. Inspirował
i wyznaczał nowe kierunki, stale dążąc
do doskonałości. Jego gabinet i dom zawsze były otwarte dla współpracowników
i uczniów, a przynależność do tego grona
była i jest powodem do dumy.
– Imponujący wykaz publikacji naukowych obrazuje skalę zainteresowań i dokonań prof. Andrzeja Zolla. Podejmował
wszystkie zagadnienia zaliczane do kręgu
analiz teoretycznych i dogmatycznych
w prawie karnym, w każdym obszarze
prezentując autorskie i oryginalne podejście – mówił prof. Piotr Kardas.
Wśród wielu ważnych funkcji publicznych, które pełnił prof. Zoll, wymienić należy, uczestnictwo w obradach Okrągłego
Stołu. Profesor był też przewodniczącym
Państwowej Komisji Wyborczej, sędzią
i prezesem Trybunału Konstytucyjnego,
przewodniczącym Rady Legislacyjnej,
rzecznikiem praw obywatelskich, zastępcą przewodniczącego Komisji do spraw
Reformy Prawa Karnego tworzącej nowy
kodeks karny, a także przewodniczącym
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
i członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów Naukowych.
– Zarówno w sferze prowadzonych
badań naukowych oraz debacie uczonych,
jak i w zakresie działalności publicznej
i sporach o sprawach dla demokratycznego państwa prawnego najważniejszych

W uroczystości wzięli udział współpracownicy, rodzina i przyjaciele Profesora;
Collegium Maius, 27 listopada 2018

wienie racjonalnej i przekonywającej argumentacji. Działanie w oparciu o rozum,
nigdy zaś siłę, połączone z umiejętnością
krytycznego spojrzenia na własne stanowisko i poglądy. Był i pozostaje wzorem
uczonego, dążącym do tego, by ci, którzy
przyjdą po nim, byli lepsi, bo tylko w ten
sposób można zachować linearny rozwój
nauki i myśli społecznej. Pozostajemy
w przekonaniu, że jako profesor honorowy
Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie przez
kolejne lata wcielał w życie te zasady, bo
tylko w ten sposób nasz świat może stać
się lepszy i choćby trochę bardziej
racjonalny.
Po wystąpieniu prof. Piotra Kardasa
łaciński tekst dyplomu odczytał dziekan
Wydziału Prawa i Administracji UJ
prof. Jerzy Pisuliński. Potem rektor UJ
prof. Wojciech Nowak wręczył Uczonemu okolicznościowy dyplom i złożył
pierwsze gratulacje. Następnie głos
zabrał prof. Andrzej Zoll (pełny tekst
tego wystąpienia na s. 40–41).
Oficjalną część spotkania zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu
państwowego. Po czym uczestnicy
spotkania przenieśli się do Stuby Communis, gdzie tradycyjną lampką wina
wzniesiono toast za pomyślność bohatera uroczystości i najstarszej polskiej
uczelni. Później, aby osobiście złożyć
gratulacje i najlepsze życzenia Profesorowi, trzeba było czekać w bardzo
długiej kolejce...

Rita Pagacz-Moczarska
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GODNOŚĆ CZŁOWIEKA JEST ŹRÓDŁEM WOLNOŚCI I PRAW
Przemówienie prof. Andrzeja Zolla
est dla mnie wielkim zaszczytem otrzymanie decyzją Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego tytułu profesora honorowego.
Wszystkim biorącym udział w podjęciu tej
decyzji za to wyróżnienie z serca dziękuję.
Decyzja Senatu uzasadnia spojrzenie
na przebieg mojej kariery uniwersyteckiej,
i to zarówno naukowej, jak i dydaktycznej.
Taką ocenę, dla mnie bardzo zaszczytną,
sporządził mój uczeń prof. Piotr Kardas.
Ja chciałbym pominąć te zdarzenia i oceny
i skoncentrować się na problemach, które
traktuję jako uzasadniające moje wystąpienie skierowane bardziej w sferę społeczną.
Mija w tym roku 100 lat od uzyskania
niepodległości, a także 29 lat od historycznego obalenia w Polsce systemu totalitarnego
i rozpoczęcia budowy demokratycznego
państwa prawnego. Dzisiaj, pod ciężarem
wielu problemów życia codziennego, zagrożeń zewnętrznych, zawirowań na scenie politycznej wewnątrz państwa, zapominamy,
jaki był wówczas bilans otwarcia, zresztą do
końca nigdy nieprzeprowadzony. Dotyczy
to zarówno bilansu z okresu pierwszych
lat niepodległości, jak i pierwszych lat
budowania demokracji. Brak tego bilansu
pozwalał i nadal pozwala wielu politykom,
szczególnie sprawującym dzisiaj władzę,
kwestionować dotychczasowy dorobek
niepodległej Rzeczpospolitej.
Uważam jednak, że w przyszłości
osoba z dystansem i bez politycznego
obciążenia badająca ten okres uzna,
że należał on do jednych z najbardziej
twórczych w historii Polski. Dotyczy to
szczególnie okresu od 1989 roku. Jest to
okres, w którym Polska dokonała nieosiągalnego dotąd zbliżenia cywilizacyjnego
z krajami zachodniej Europy. W ostatnich
latach, niestety, to zbliżenie cywilizacyjne
zmniejsza się. Pytanie powstaje następujące: czy ten badacz będzie w stanie
odtworzyć rzeczywistą historię Polski
naszego okresu, czy odtworzy jedynie
wzajemnie wykluczające się mity tworzone przez reprezentantów zwaśnionych
z sobą grup. Podział polityczny Polaków,
a w szczególności jego skala i intensywność stwarzają dzisiaj zagrożenie dla
rozwoju Polski w przyszłości, wręcz dla
naszej suwerenności.
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Można dzisiaj śmiało stwierdzić, że jednym z podstawowych zadań polskiej transformacji jest odbudowanie społeczeństwa
obywatelskiego, odbudowa znaczenia wartości obywatelskich, przywrócenie niejako
naturalnych więzi międzyludzkich, zlikwidowanie podziałów politycznych rodzących
wzajemną nienawiść i brak tolerancji. Tylko
powodzenie na tym polu gwarantować może
trwałe zbudowanie stabilnego demokratycznego państwa prawnego z pełną gwarancją
przestrzegania praw człowieka i obywatela
przez władzę publiczną.
Ksiądz prof. Józef Tischner w pierwszym zdaniu, otwierającym zbiór esejów,
pod znamiennym tytułem Nieszczęsny dar
wolności, pytał: Czy nie stajemy się dziś
ofiarami nowego, nieznanego nam dotąd
lęku – lęku przed wolnością?. Zaraz po kilku
wierszach tekstu spotykamy odpowiedź
Księdza Profesora na postawione pytanie:
Może się mylę, ale często – bardzo często –
widzę, jak nasz lęk przed wolnością staje
się większy niż lęk przed przemocą. Ksiądz
Profesor nie mylił się, a następne lata polskiej
transformacji, niestety, nie tylko potwierdziły zjawisko lęku przed wolnością, ale go
w sposób znaczący pogłębiły, zmieniając lęk
przed przemocą nierzadko w oczekiwanie
na nią i jej aprobatę. Dzisiaj bez wątpienia
zbliżyliśmy się, jako społeczeństwo, do

zaaprobowania zniewolenia. Wielu polskich
obywateli popiera silną władzę, władzę, której
podstawowym zadaniem jest wprowadzenie
porządku, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa władzy
i obywateli ją wspierających. Aprobujemy
tym samym nasze ograniczenie wolności.
Władza jednoznacznie odrzuca aprobowanie
demokracji liberalnej. Trzeba sobie uświadomić, że popieranie tzw. demokracji nieliberalnej jest czymś złudnym. Takiej demokracji po
prostu nie ma.
Dążeniom do odzyskania wolności indywidualnej i poszanowania praw jednostki
nie towarzyszyła, w dostatecznej mierze,
dążność do pogłębienia w społeczeństwie,
w świadomości poszczególnych osób, troski o dobro wspólne. Odzyskaniu wolności
w 1989 roku nie towarzyszyło uświadomienie
sobie odpowiedzialności za dobro wspólnoty, nieograniczanej jedynie do rodziny, za
dobro swojej miejscowości, gminy, małej
ojczyzny, za dobro Polski, Europy. W zbyt
małym stopniu nastąpiło skojarzenie wolności z odpowiedzialnością, praw człowieka
i obywatela z jego obowiązkami wobec
drugiego człowieka i wobec wspólnoty.
Lęk przed wolnością, o którym pisał ksiądz
prof. Tischner, to w istocie rzeczy lęk przed
odpowiedzialnością, to chęć ograniczenia,
pozbycia się dużej części odpowiedzialności.

stwo przed zakusami władzy rozszerzenia
ingerencji ograniczającej naszą wolność
ponad miary konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Porządek społeczny i porządek prawny oparty jest na dwóch filarach. Z jednej
strony, przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka jest źródłem jego wolności i praw.
Z drugiej strony, dobro wspólne i troska o nie
jest źródłem naszych obowiązków i powinności. Trzeba pamiętać, że każdej wolności
człowieka odpowiada jego odpowiedzialność
za korzystanie z tej wolności, każdemu prawu
odpowiada obowiązek wobec drugiego, który
też korzysta z takich samych praw.
Warto zastanowić się także nad dzisiejszym znaczeniem pojęcia „patriotyzm”.
Zastanówmy się, czy i jak my możemy pokazać nasz patriotyzm, nasze przywiązanie
do ojczyzny.
Wprawdzie urodziłem się w czasie
wojny, ale należę już do generacji, która
jako pierwsza od wielu dziesięcioleci nie
musiała udowadniać przywiązania do
ojczyzny na polu bitwy. Następne pokolenia Polaków, mam nadzieję, będą także
wolne od tego koszmaru. Szczególnie po
odzyskaniu niepodległości w 1989 roku
żyjemy w kraju, którego losy zależą od nas,
od naszej mądrości, umiejętności patrzenia
nie tylko z perspektywy własnego interesu,
ale z perspektywy dobra wspólnego. W tym
punkcie tkwi sens dzisiejszego znaczenia
trochę zapomnianego słowa „patriotyzm”.
Tkwi treść tego pojęcia w trosce o dobro
wspólne. To przecież nasza konstytucja
w art. 1 stanowi: Rzeczpospolita Polska
jest dobrem wspólnym wszystkich obywa-

Anna Wojnar

Musimy jednak zrozumieć, że między wolnością i odpowiedzialnością musi zachodzić
równowaga, a raczej występuje sprzężenie
zwrotne. Im więcej wolności, tym więcej
odpowiedzialności i odwrotnie. Przerzucanie
części odpowiedzialności na kogoś innego, na
przykład na organy władzy, musi się łączyć
z ograniczeniem wolności. Nie udało się tym
grupom społecznym, które z tak wielkim
sukcesem uzyskały po 1989 roku wolność
polityczną i indywidualną, uświadomić
członkom społeczeństwa tej ścisłej zależności
pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością.
Źródłem wolności i praw człowieka,
jak stanowi to nasza konstytucja w art. 30,
jest przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka. Godność człowieka jest źródłem
wolności i praw; godność człowieka, a nie
ustawodawca. W art. 30 Konstytucji polski
ustrojodawca wyraźnie przyznaje, że to
nie on jest dysponentem wolności i praw
człowieka. Są one bowiem związane z przyrodzoną i niezbywalną godnością człowieka.
Z takiego usytuowania godności człowieka w stosunku do wolności i praw wynika jeden bardzo ważny wniosek. Żadna
wolność i żadne prawo nie może sprzeciwiać się godności człowieka.
Przyrodzona i niezbywalna godność
człowieka oznacza, że każdego człowieka
należy traktować zawsze jako cel ludzkich
działań. Każdy człowiek musi być traktowany zawsze jako podmiot, a nie jako
przedmiot naszych oddziaływań.
Wzmocnienie poczucia każdego
obywatela odpowiedzialności za dobro
wspólne jest wielkim zadaniem społeczeństwa, broniącym także społeczeń-

Gratulacje prof. Andrzejowi Zollowi składa laudator prof. Piotr Kardas. W środku dziekan Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politycznych prof. Zdzisław Mach

teli. Dla każdego jest miejsce w Rzeczpospolitej, aby z własnej perspektywy mógł
dostrzec, gdzie może przyczynić się do
wzbogacenia dobra wspólnego, do dbania
o nie, jego pomnażania, a nigdy niszczenia.
Mamy na tym polu olbrzymie zaległości.
Nasza troska o dobro wspólne, w ogóle
zrozumienie potrzeby tej troski, są, niestety,
na bardzo niskim poziomie.
Nam wszystkim uczestniczącym w życiu społecznym, szczególnie ludziom
rozpoczynającym taką aktywność, nie jest
łatwo znaleźć właściwą drogę, na której ma
przenieść swój wkład w dobro wspólne,
przechodząc którą, ma udowodnić swój
patriotyzm. Szczególnie nie jest łatwo, gdyż
na tej drodze, trochę tak, jak na naszych
ulicach, jest bardzo wiele drogowskazów,
szyldów z reklamami zachęcającymi do
zmiany drogi, do udania się w innym, często na pozór bardzo atrakcyjnym kierunku.
Jest dzisiaj trudno dokonywać właściwego
wyboru, ale i potrzeba też trochę szczęścia,
aby znaleźć tę właściwą drogę. Bardzo
przydatne są osoby, którym można zaufać,
którzy już uszli od nas dalej i mogą nam
drogę wskazać. Ważne jest mieć w życiu
sprawdzone autorytety, osoby które są naszymi drogowskazami.
Niewątpliwym moim autorytetem był
mój Mistrz prof. Władysław Wolter, od
którego wiele mogłem się nauczyć nie tylko
w zakresie nauki prawa karnego, ale także
pozyskując doświadczenie tego wielkiego
uczonego w relacjach z innymi osobami. Z nim mogłem współpracować przy
przygotowaniu zmian w prawie, działając
w Centrum Inicjatyw Ustawodawczych
„Solidarności”. Były i inne osoby: prof. Jan
Gwiazdomorski, prof. Kazimierz Przybyłowski, prof. Michał Patkaniowski, prof.
Adam Vetulani. Największą satysfakcję
z pracy uniwersyteckiej udało mi się osiągnąć z obserwacji sukcesów moich uczniów:
Włodzimierza Wróbla, Piotra Kardasa,
Jarosława Majewskiego, Janusza Raglewskiego, Agnieszki Barczak-Oplustil, a także
licznych wybitnych młodszych adiunktów
tworzących fundament dla roli nauki prawa
karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Na zakończenie muszę wyrazić wielką
wdzięczność mojej żonie Wiesławie, w której zawsze miałem bardzo silne wsparcie
w moim życiu i w działalności naukowej,
a także synowi Fryderykowi, który osiągnął
poziomy naukowe znacznie przekraczające
moje.

Andrzej Zoll

Kraków, 27 listopada 2018
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WYRÓŻNIENIE DLA ZNAKOMITEGO BADACZA
SZTUKI NOWOŻYTNEJ
P

Moment wręczenia złotego medalu Plus Ratio Quam Vis; od lewej prof. Jan Ostrowski, rektor UJ
prof. Wojciech Nowak, z tyłu dziekan Wydziału Historycznego prof. Jan Święch

obroniony we Francji, a także znakomite
oczytanie w zachodnioeuropejskiej literaturze historycznoartystycznej nie odwróciły nigdy uwagi profesora od dziedzictwa
artystycznego Polski. Przeciwnie – pozwoliły ujrzeć owo dziedzictwo z szerszej
perspektywy, a zarazem poddać je bardziej

Fot. Anna Wojnar

rofesor Jan Ostrowski został uhonorowany złotym medalem Plus Ratio
Quam Vis. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 14 grudnia 2018 w Sali
im. Karola i Karoliny Lanckorońskich
w Collegium Iuridicum UJ. Przybyłych
gości przywitał dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ dr hab. Marek Walczak.
Laudację ku czci prof. Jana Ostrowskiego
wygłosił dr hab. Andrzej Betlej.
Profesor Jan Ostrowski jest związany
z Uniwersytetem Jagiellońskim od ponad
50 lat. To tu ukończył studia w Instytucie
Historii Sztuki. W 1992 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, a od 1995 roku kierował Pracownią
Badań nad Sztuką Ziem Wschodnich
Dawnej Rzeczypospolitej. – Elementem
spajającym różnorodną i wielowątkową
działalność naukową prof. Ostrowskiego
jest głęboki patriotyzm, któremu jubilat
podporządkowuje zawsze swoje wysiłki
badawcze. Szerokie kontakty zagraniczne, znajomość wielu języków i doktorat
o patronacie artystycznym Stanisława
Leszczyńskiego jako księcia Lotaryngii,

W uroczystości uczestniczyli pracownicy Instytutu Historii Sztuki UJ oraz studenci i przyjaciele Profesora
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dogłębnej analizie. Swoją działalnością naukową prof. Ostrowski kreuje –
zapewne świadomie – wzorzec postępowania historyka sztuki, podchodzącego bardzo rzetelnie do badanej problematyki –
mówił dr hab. Andrzej Betlej.
Profesor Jan Ostrowski może się
poszczycić ponad 150 publikacjami
poświęconymi sztuce polskiej i europejskiej, w tym, między innymi, studiami
nad malarstwem Piotra Michałowskiego,
licznymi artykułami na temat portretów
staropolskich oraz pracami z zakresu
sztuki i kultury na kresach wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej. Prowadził kompleksową akcję inwentaryzacji kościołów
i klasztorów rzymskokatolickich dawnego
województwa lwowskiego, nie tylko dokumentując aktualny stan spustoszonych
świątyń, ale także odtwarzając ich pierwotny wygląd na podstawie materiałów
ikonograficznych. Rezultaty badań zostały
zebrane w 23 tomach monumentalnego
inwentarza zatytułowanego Materiały
do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
Laudator podkreślił także szczególne zaangażowanie prof. Ostrowskiego
w kształcenie nowych pokoleń historyków

sztuki. – Każdy, kto zetknął się bliżej z profesorem, przekonał się, że – podobnie jak
bracia Carracci w Akademii Bolońskiej –
stara się on wprowadzać uczniów na dobrą
drogę wszystkimi możliwymi sposobami,
zarówno słowem, jak i przykładem własnego zaangażowania w szeroko pojętą działalność naukową – mówił dr hab. Andrzej
Betlej. – Skupił wokół siebie duże grono
uczniów, o których związkach z Mistrzem
świadczy nie tylko to, że zostali przez
niego wypromowani na magistrów i doktorów lub z jego pomocą osiągnęli status
samodzielnych pracowników naukowych.
Znacznie silniej łączy ich z prof. Ostrowskim przekonanie, że wchodząc nieraz na
inne obszary badawcze niż ich nauczyciel,
powinni być tak jak on wnikliwi, rzetelni
i odpowiedzialni – zaakcentował laudator.
Nie sposób także nie wspomnieć o zasługach prof. Jana Ostrowskiego na polu

Spotkanie odbyło się w Sali im. Karola i Karoliny Lanckorońskich w Collegium Iuridicum UJ

Orderu Francuskiej Legii Honorowej i oficerem Orderu Świętego Karola. W 2008
roku został laureatem Nagrody im. prof.
Aleksandra Gieysztora, przyznawanej
przez Fundację Kronenberga, a w 2002
roku otrzymał Laur Jagielloński.
Łaciński tekst dyplomu odczytał dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan
Święch. Złoty medal Plus Ratio Quam
Vis i pamiątkowy dyplom wręczył profesorowi rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Spotkanie zakończyła uroczysta graduacja
absolwentów Instytutu Historii Sztuki UJ
z rocznika 2017/2018 oraz wręczenie Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za
najlepszą pracę magisterską z historii sztuki, obronioną na uczelniach krakowskich
w roku akademickim 2017/2018.

AWoj

muzealnictwa oraz propagowania polskiej
kultury. Od 1989 roku jest dyrektorem
Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki. Przygotował
także, między innymi dla muzeów amerykańskich i kanadyjskich, wystawę polskiej
sztuki nowożytnej zatytułowaną Kraj
skrzydlatych jeźdźców, przedstawiającą
sztukę polską lat 1572–1764.
Warto także dodać, że prof. Jan
Ostrowski jest prezesem Polskiej Akademii Umiejętności oraz zastępcą przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa (SKOZK). W uznaniu
licznych zasług został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski. Jest kawalerem

Fot. Anna Wojnar

Gratulacje prof. Janowi Ostrowskiemu składają dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ
dr hab. Marek Walczak oraz dr Agata Dworzak

Dziękując za wyróżnienie, prof. Jan Ostrowski opowiedział o latach pracy w Instytucie,
wspominając swoich współpracowników i studentów
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NAGRODA IM. WINCENTEGO POLA 2018
ada Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Jagiellońskiego (IGiGP UJ) od 2006 roku
przyznaje Nagrodę im. Wincentego Pola –
Polaka, który był nie tylko wybitnym
poetą, ale także geografem i założycielem
na Uniwersytecie Jagiellońskim (w 1849
roku) pierwszej na ziemiach polskich,
a drugiej na świecie katedry geografii.
Nagroda przyznawana jest pracownikom
naukowo-dydaktycznym wyróżniającym
się wszechstronnością – posiadającym
osiągnięcia w działalności naukowej,
dydaktycznej oraz organizacyjnej.
W 2018 roku jej laureatem został
dr Janusz Siwek. Rada IGiGP UJ wyraziła
uznanie dla jego osiągnięć naukowych
w zakresie hydrologii gór i wyżyn, w tym
w szczególności w badaniach hydrochemicznych i krenologicznych, znajdujące
swój wyraz w monografiach naukowych
oraz artykułach opublikowanych na
łamach czasopism cieszących się najwyższą renomą w świecie nauki, między
innymi w periodykach: „Hydrological
Processes”, „Water, Air and Soil Pollution”, „Catena”, „Episodes”, oraz w innych publikacjach naukowych, w tym
w podręczniku akademickim wydanym
przez PWN.
Ponadto doceniona została doskonała jakość pracy dydaktycznej laureata,
potwierdzona bardzo wysoką oceną
w ankiecie studenckiej. Zwrócono także
uwagę na jego aktywność w angażowaniu studentów w działalność naukową.
Bardzo wysoko zostało też ocenione
zaangażowanie dr. Janusza Siwka w prace organizacyjne na rzecz Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
(w tym pracę w Wydziałowej Komisji
ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia),
a także prowadzenie serwisu internetowego Instytutu, kreatywność we wdrażaniu technologii informatycznych oraz
działalność popularyzująca geografię,
w tym współorganizowanie seminarium
dla uczniów szkół średnich w ramach
Światowego Dnia Wody. Laureat ma
też duże osiągnięcia na polu współpracy
międzynarodowej, między innymi jest
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Bartosz Załuski

R

Dr Janusz Siwek

korespondentem krajowym sieci naukowej Euro-Mediterranean Network of
Experimental and Representative Basins.
Doktor Janusz Siwek jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie.
W 1998 roku ukończył studia magisterskie, a w 2002 – po ukończeniu studiów
doktoranckich – otrzymał stopień doktora
nauk o Ziemi w zakresie geografii. Jego
rozprawa doktorska zatytułowana Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania chemizmu wód źródlanych w zlewniach Szreniawy, Dłubni i Prądnika
powstała pod kierunkiem prof. Wojciecha
Chełmickiego. Pracę na Uniwersytecie
Jagiellońskim rozpoczął jeszcze w trakcie
studiów magisterskich, wykonując przez
niespełna rok obowiązki pracownika
Stacji Naukowej IGiGP w Łazach. Po
uzyskaniu doktoratu został zatrudniony
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ jako asystent, a następnie
(od 2004 roku) na stanowisku adiunkta.
Zainteresowania badawcze dr. Janusza Siwka koncentrują się na poznaniu
funkcjonowania źródeł w obszarach
górskich i wyżynnych. Jego publikacje

dotyczą szerokiego spektrum problematyki krenologicznej i obejmują, między
innymi, analizę przyrodniczych uwarunkowań rozmieszczenia i wydajności
źródeł, określenia zasobności zbiorników
wód podziemnych zasilających źródła,
analizę czynników kształtujących reżim
wydajności źródeł oraz zagadnienia związane z identyfikacją naturalnych i antropogenicznych czynników decydujących
o zróżnicowaniu cech fizykochemicznych
i składu chemicznego wód źródlanych.
Jego dorobek naukowy dotyczy także
zagadnień spoza krenologii, między innymi wykorzystania wskaźników hydrochemicznych do identyfikacji procesów
hydrologicznych zachodzących w zlewni
podczas wezbrań, hydrologii regionalnej
i kartografii hydrograficznej, a także
zastosowania geograficznych systemów
informacyjnych w analizie danych geochemicznych.
Laureat jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Hydrologicznych (IAHS), Stowarzyszenia
Hydrogeologów Polskich (SHP). Od 2018
roku uczestniczy w pracach komitetu
redakcyjnego czasopisma „Prace Geograficzne UJ”. Od 2017 roku jest członkiem
Senatu UJ jako przedstawiciel nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego
doktora habilitowanego.
Doktor Janusz Siwek jest zaangażowany w prace sieci Euro-Mediterranean
Network of Experimental and Representative Basins, która jest platformą
współpracy hydrologów zajmujących
się badaniami w zlewniach eksperymentalnych z krajów europejskich – głównie
z Niemiec, Austrii, Holandii, Hiszpanii,
Włoch, Portugalii, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii.
Jego zainteresowania w życiu prywatnym, jak sam twierdzi, wyraźnie
przeplatają się z pracą naukową. Jest
szczęśliwym ojcem trójki dzieci, którym
wspólnie z żoną stara się pokazać świat.

Marek Drewnik

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

UNIVERSALIA

STANISŁAW PIGOŃ, CZYLI JAK KOCHAĆ POLSKĘ?
(Poznania, Wilna, Krakowa), jak i stron
rodzinnych, czyli ziemi krośnieńskiej oraz
rzeszowskiej. Pisali o nim i jego dorobku
znakomici humaniści: Kazimierz Wyka
i Henryk Markiewicz, Jerzy Kwiatkowski
i Zofia Stefanowska, Alina Kowalczykowa
i Zdzisław Jerzy Adamczyk, Julian Maślanka, Zbigniew Goliński, Krystyna Czajkow-

Jerzy Borowiec

Z powyższych przywołań wynika,
że Stanisław Pigoń, wielki uczony,
a zarazem wielki autorytet moralW uroczej książeczce Z przędziwa
ny, wciąż wzbudza zainteresowapamięci napisał Stanisław Pigoń: Do
nie. Kolejne pokolenia badaczy stanajchlubniejszych chyba kart w nowszych
wiają pytania o jego wkład w dziedziejach naszej uczelni [Uniwersytetu Jaje polskiej humanistyki, a szerzej –
giellońskiego – F.Z.] należą wystąpienia
w dzieje polskiej kultury. Bezkomkrakowsko-uniwersyteckiego środowiska
promisowa jego postawa
profesorskiego w momentach
za życia wzbudzała rei sprawach ogólnonarodospekt, który sprawiał, że
wych, na wielkich zakrętach
przeciwnicy (któż ich nie
dziejowych, dla losu ojczyzny
posiada?!) jeśli podejmonaszej decydujących, bo dowali z nim polemikę, to
tyczących bytu państwowego
merytoryczną (jak Konrad
czy dróg obowiązującej kultury
Górski), ale nikt nie ośmieżycia publicznego 1. Myślę,
lił się atakować go jako
że godzi się przywołać tu
człowieka, za takie czy
przynajmniej niektóre z tych
inne poglądy. Bo wszyscy
chwalebnych kart życia naszej
znali jego prawość, zasługi
Wszechnicy. W szczególności
dla nauki, bezgraniczne
jednak te, w których uczestnioddanie sprawom ojczyczył właśnie prof. Pigoń.
zny. Dopiero w trzydzieści
Były to chwile ważne
lat po jego śmierci pojawił się
w życiu całego narodu polskiego, ale i w życiu środowiska Stanisław Pigoń w swoim gabinecie, w mieszkaniu przy al. Słowackiego 52; 1961 absurdalny zarzut o rzekomy
jego antysemityzm i nacjonaakademickiego. Do podjęcia
tej problematyki zachęca mnie dodatkowo ska i dziesiątki innych. Od wielu lat badania lizm. Zarzut ten żyje nadal, choć spotkał
fakt małej świadomości wagi tych wystą- nad życiem i twórczością Pigonia prowadzi się ze zdecydowanym sprzeciwem bardzo
pień społeczności Uniwersytetu Jagiel- Czesław Kłak, autor podstawowych dziś licznych reprezentantów środowiska
lońskiego wśród dzisiejszych studentów, prac o tym uczonym4. Kłak stał się zresztą naukowego i rzetelną odprawą ze strony
a także młodszych pracowników nauki. w ostatnich latach najważniejszym bodaj najlepszego znawcy biografii Profesora
Bo, owszem, w różnych opracowaniach badaczem spuścizny Profesora. Zawdzię- Czesława Kłaka. Wygląda na to, że podmożna znaleźć wzmianki o tych wyda- czamy mu nie tylko szereg cennych ważanie autorytetów narodowych stało się
rzeniach, a nawet i artykuły poświęcone studiów o Pigoniu, ale i wzorowe opraco- dla niektórych ludzi drogą do zaistnienia
tym zagadnieniom, ale szukać ich należy wanie pamiętnika Uczonego Z Komborni w dzisiejszym świecie9.
w rocznikach pism sprzed kilkudziesięciu w świat5. Wydał on także drukiem obszerne
NIEZWYKŁA BIOGRAFIA
lat bądź w syntezach historycznych. Tym- zespoły korespondencji Uczonego z Maczasem są to karty bardzo ważne i piękne, rią Danilewicz-Zielińską oraz z Ignacym
Na początek godzi się przypomnieć
na pewno zasługujące na przypomnienie2. Chrzanowskim6. W 2004 roku ukazał się
Zacząć wypada od przywołania ak- tom korespondencji Pigonia z Moniką najważniejsze etapy biografii prof. Pigonia.
tualnego stanu wiedzy o życiu i dorobku Żeromską, opracowany przez Zdzisława Nie zamierzam jednak mówić tu o olbrzynaukowym Profesora. Jest bowiem faktem, J. Adamczyka i Alinę Kowalczykową7. mim jego dorobku naukowym, a pragnę
że mimo upływu 50 lat od jego śmierci za- Krystyna Czajkowska uporządkowała przypomnieć przynajmniej niektóre fakty
równo jego postać, jak i jego dzieła wciąż olbrzymie archiwum Uczonego, które z jego życia. Pozostają one bowiem najczęśsą obecne pośród nas. Wciąż fascynuje przekazano do Biblioteki Jagiellońskiej. ciej na uboczu zainteresowań historyków
wielu niezwykła jego biografia, a przede Tutaj zespół, w skład którego weszli: literatury, a w dużej mierze budowały jego
wszystkim liczący około 1200 pozycji bi- Jadwiga Grzybowska, Ewa Malicka, autorytet jako człowieka odważnie i mąbliograficznych dorobek. Poświęcono Profe- Zbigniew Koziński i Zdzisław Pietrzyk, drze mówiącego o sprawach, jakimi żyli
sorowi dwie księgi jubileuszowe3. Wiadomo, ogłosił drukiem inwentarz znajdujących nasi rodacy w pierwszych kilkudziesięciu
że odegrał on wielką rolę w życiu naukowym się w tej książnicy bogatych zbiorów rę- latach XX wieku. Zaangażowanie Profesora w polskie życie publiczne związane
i publicznym zarówno poszczególnych miast kopiśmiennych Pigonia8.
NON OMNIS MORIAR
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Fot. Archiwum UJ

swoim współrodakom wysoko. Ale
przede wszystkim – sobie. Szedł
drogą, na którą niegdyś, pod koniec
drugiego dziesięciolecia XIX wieku,
wkroczyli członkowie wileńskiego
Towarzystwa Szubrawców i Związku
Promienistych Tomasza Zana10: oparcia swego życia na twardych zasadach
etycznych, które, na progu XX wieku
głosił Wincenty Lutosławski, założyciel stowarzyszenia Eleusis. Zafascynowany możliwościami budowania
swojej osobowości w oparciu o twarde
zasady etyczne, Pigoń już w czasie
studiów zainteresował się sprawami
edukacji młodych Polaków11. Z czasem ogarniał coraz szersze obszary
życia, podejmował coraz to nowe
wyzwania, co w konsekwencji budowało jego niekwestionowany autorytet
moralny. Nie brał on bezpośredniego
udziału w życiu politycznym czy
społecznym, nie należał też nigdy do
żadnej partii politycznej, ale dzięki
swojej odważnej postawie, jaką zajmował w wielu ważnych sprawach
narodowych, cieszył się ogromnym
autorytetem. Aby zrozumieć przesłanki jego udziału w bataliach o poszanowanie praw i swobód obywatelskich,
w tym – akademickich, niezbędne jest
poznanie – choćby w największym
skrócie – etapów drogi, jaką przebył
od czasów, gdy wyruszał ze swojej,
leżącej w okolicach Krosna, Komborni
w świat.
Z domu, oprócz pamięci o swoich
najbliższych, wyniósł był odwagę
oraz wrażliwość na los innych. Z biegiem lat wzbogacał swoją osobowość
o nowe wartości. Ale te przywołane
wyżej: odwaga i wrażliwość na los
innych, stały się „kamiennymi tablicami”, które pozwalały mu zabierać
głos w sprawach zasadniczych czy to
dla środowiska akademickiego, czy też
dla całego narodu.
Zahartowany w rodzinnym domu
do ciężkiej pracy, do pokonywania
przeszkód, Pigoń sam kreował drogę,
którą podążał. Jak wspomniałem, w czasie rozpoczętych w 1906 roku studiów na
Uniwersytecie Jagiellońskim wstąpił do
koła Eleusis, założonego trzy lata wcześniej przez Wincentego Lutosławskiego.
Co ważne, działał w nim osiem lat, aż do
1914 roku, wyznaczywszy sobie jasne cele
doskonalenia własnej osobowości (między
innymi poprzez wprowadzanie w życie

Życiorys Stanisława Pigonia zapisany przez niego w Poznaniu w 1921roku

było z jego osobowością człowieka, który
przez kilkadziesiąt lat walczył o kształt
naszej narodowej kultury. Wyszedłszy ze
środowiska wiejskiego, w którym żywą
była jeszcze pamięć o czasach pańszczyźnianych, od początku studiów walczył
o włączenie mieszkańców polskiej wsi
w życie ogólnonarodowe, o przekształcenie chłopów „cesarskich” w obywateli
mającej w niedalekiej przyszłości – w co
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święcie wierzył – powstać Polski niepodległej. Prowadził wytrwałą walkę o to, by
jego sąsiedzi z Komborni i wszystkich
polskich wsi zaczęli na nowo przyznawać
się do ojczyzny-Polski, żeby pokochali
swoją ojczyznę. Aby tak się stało, głosił
potrzebę przebudowy mentalności swoich
współrodaków, namawiał ich, aby starali
się żyć według najwyższych standardów
etycznych. Poprzeczkę wymagań stawiał

wa: O „Księgach narodu i pielgrzymstwa
polskiego”, którą własnym kosztem wydał
prof. Ignacy Chrzanowski, opiekun naukowy naszego badacza, i za którą przyznano
Stanisławowi Pigoniowi w 1914 roku
doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim17.
W kilka tygodni później, 12 marca
1914, przyszły rektor Uniwersytetu
Stefana Batorego złożył egzamin na nauczyciela gimnazjalnego z zakresu języka

ukraińsko-polskich walk o Lwów, podjął
służbę jako porucznik artylerii w Wojsku
Polskim. Brał udział w walkach o Lwów,
Przemyśl i pod Kowlem. W bitwie pod
Stochodem dowodził pociągiem pancernym „Hallerczyk”18. W Wojsku Polskim
pozostał do końca sierpnia 1919 roku.
Już wcześniej jednak, jeszcze w maju
1919 roku, władze powstającego właśnie
Uniwersytetu Poznańskiego powołały
go na stanowisko docenta
w Katedrze Historii Literatury
Polskiej. Pracę na tej uczelni podjął bezpośrednio po
opuszczeniu szeregów Wojska
Polskiego, łącząc ją z obowiązkami nauczyciela języka
polskiego w poznańskim Gimnazjum św. Marii Magdaleny
oraz Wielkopolskiej Szkole
Oficerskiej.
W maju 1920 roku,
w związku z pogarszającą się
sytuacją wojskową na frontach wojny polsko-bolszewickiej, zgłosił się w charakterze
ochotnika do armii polskiej:
został dowódcą pociągu pancernego „Bartosz Głowacki” w batalionie zapasowym
1. Pułku Wojsk Kolejowych.
Powrócił do cywila 19 listopada 1920, miesiąc po podpisaniu rozejmu z bolszewikami.
Ponieważ w środowisku polonistycznym był już znany
jako autor wielu prac, głównie z zakresu romantyzmu19,
wkrótce otrzymał propozycję
przeniesienia się z Poznania
do Wilna, w celu objęcia KaStrona tytułowa czasopismo „Eleusis” 1909, t. 5,
tedry Literatury Polskiej na
z artykułem Stanisława Pigonia
reaktywowanym niedawno
polskiego. Pracy w szkole średniej jednak Uniwersytecie Stefana Batorego20. Przed
nie podjął – 31 lipca 1914 został bowiem wyruszeniem do Wilna przeprowadził
zmobilizowany do armii austrowęgierskiej jeszcze habilitację na Uniwersytecie Ja(wcześniej, od września 1908 do sierpnia giellońskim21. Ostatecznie przeniósł się
1909, odbył roczną służbę wojskową w ar- do Wilna w kwietniu 1921 roku. Bardzo
tylerii). Oddelegowany teraz do 2. Pułku szybko zdobył sobie w tym nowym śroArtylerii Fortecznej, od sierpnia 1914 dowisku uznanie, czego dowodem był
walczył najpierw na froncie francuskim fakt powierzenia mu na trzy semestry: od
(między innymi brał udział w zdobywaniu 22 stycznia 1927 do 30 września 1928,
belgijskiej twierdzy Namur), by w 1916 urzędu rektora22, a przez dwa następne
roku trafić na front rosyjski (na Wołyń), lata akademickie (1928/1929, 1929/1930)
a wreszcie – na front włoski (w Styrii). urzędu prorektora. Przywołując powyższe
Tu zastała go wiadomość o podpisaniu informacje dotyczące życia młodego prof.
rozejmu 11 listopada 1918 w Compiègne. Pigonia, pragnę przede wszystkim zwrócić
Ale nie wrócił do domu, już bowiem uwagę na podejmowanie przezeń rozlicz15 listopada 1918, w związku z wybuchem nych „dodatkowych” zajęć. Bo faktem
Fot. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

zasady poczwórnej wstrzemięźliwości: od
alkoholu, tytoniu, kart i rozpusty). Przez
wszystkie te lata poświęcał się przede
wszystkim pracy dla innych: brał udział
w organizowaniu zjazdów członków
Eleusis12, uczestniczył w akcji oświatowej
wśród ludności polskiej w Galicji czy na
Śląsku. W Krakowie, dla górników ze Śląska, organizował, najpierw pod kierunkiem
Lutosławskiego, a później z własnej inicjatywy, kursy robotnicze, które miały
przygotowywać przyszłych działaczy
i ochotników „do wydatnej i ofiarnej
pracy narodowej i abstynenckiej”13.
W 1910 roku został redaktorem przeznaczonego dla polskich robotników na
Śląsku miesięcznika „Iskra”. Jak pisał
po latach: Przez półpięta roku: 1910–
1914, byłem redaktorem, korektorem,
administratorem, chłopcem do posyłek –
przemytnikiem pisma, a w znacznym
stopniu także jego autorem14. Wędrując na Śląsk, nie zapomniał przecież
o rodzinnej Komborni, w której w 1911
roku – wspólnie z księdzem Stopą, wikariuszem miejscowej parafii, założył
Kasę Stefczyka. Wkrótce włączył się
w prace organizacyjne ruchu skautingowego wśród młodzieży galicyjskiej15.
Drukował artykuły propagujące zasady
wyznawane przez elsów w licznych
czasopismach16. Od jesieni 1909 do
jesieni 1911 pracował jako nauczyciel
języka polskiego w gimnazjum ojców
pijarów krakowskich. Potem – od
1 września 1911 – był nauczycielem
języka polskiego i łaciny w szkole
średniej w Prokocimiu, prowadząc
równocześnie 1. Prokocimską Drużynę
Skautową im. Księdza Brzóski. On także był twórcą 1. Rakowickiej Drużyny
Harcerskiej im. Hetmana Czarnieckiego
(w podkrakowskich naówczas Rakowicach).
To dzięki elsom nie tylko uniknął
wpływów tak głośnej w owym czasie
w Krakowie cyganerii artystycznej spod
znaku Stanisława Przybyszewskiego, ale
nade wszystko pogłębił, wyniesioną jeszcze z czasów gimnazjum w Jaśle, miłość
do Wielkich Romantyków. Początkowo
jego duchowym wodzem był Wincenty
Lutosławski. Wkrótce jednak młody Pigoń
uległ urokowi prawd głoszonych przez
Stanisława Szczepanowskiego, a przede
wszystkim – Artura Górskiego, autora
rzeczy o Adamie Mickiewiczu pod tytułem
Monsalwat (1908). Na tej glebie wyrosła,
wydana w 1911 roku, jego słynna rozpra-
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jest, że nie był to uczony „gabinetowy”,
z zapowiedzią 29 czerwca 1930 w sali
W OBRONIE PRAW
ale że od wczesnej młodości był uczonym
Starego Teatru w Krakowie obradował
I SWOBÓD OBYWATELSKICH
świadomie włączającym się w bieg życia
kongres, po którym na Rynku Kleparskim
swoich rodaków. Świadom darów, w jakie
Zacząć trzeba od przywołania wyda- odbył się wiec z udziałem 25−30 tysięcy
wyposażyła go Natura, starał się owymi rzenia, jakim była zwołana 20 czerwca ludzi, w znacznej mierze chłopów. W tej
darami dzielić z innymi. Tu
sytuacji 25 sierpnia 1930
tkwiło też jego źródło nieJózef Piłsudski zdymisjoustającego zaangażowania
nował Walerego Sławka
w życie publiczne.
i sam objął urząd premiera.
Należy przy tym paW cztery dni później premiętać, że przez całe lata
zydent Ignacy Mościcki
Profesor prowadził, czy to
rozwiązał Sejm i Senat oraz
w Poznaniu, czy w Wilnie,
ogłosił wybory na drugą poa następnie w Krakowie,
łowę listopada. W ramach
pracę popularyzatorską.
przygotowań do wyborów,
Jeździł z odczytami do
w czasie których Centrolew
wiejskich szkół i robotspodziewał się zwycięniczych świetlic, był nie
stwa, 9 września zawiązano
tylko jednym z założycieli,
wspólny blok wyborczy:
ale i aktywnym członkiem
Związek Obrony Prawa
Towarzystwa Przyjaciół
i Wolności Ludu. Fakt ten
Nauk w Wilnie. Uczeststał się dla rządu sygnałem
niczył w organizowanych
do podjęcia kontrakcji. Już
przez Stowarzyszenie Ponazajutrz, 10 września,
wszechnych Wykładów
rozpoczęły się aresztowania
Uniwersyteckich akcjach
głównych przedstawicieli
odczytowych. Należał do
opozycji politycznej. Jedną
najaktywniejszych członz pierwszych ofiar tej zaków Towarzystwa Liteskakującej akcji rządu był
rackiego im. Adama MicWincenty Witos, którego
kiewicza. W 1927 roku,
aresztowano 10 września,
wspólnie z prof. Marianem
w pociągu zmierzającym
Zdziechowskim, powołał
z Krakowa do Tarnowa.
do życia w Wilnie jakże
W ciągu następnych dni
zasłużoną instytucję pod
w więzieniu wojskowym
nazwą Środy Literackie.
w Brześciu znalazło się
W roku 1922 został kuratołącznie 42 byłych posłów
rem uniwersyteckich burs
i senatorów (24 Polaków
studenckich oraz kuratorem
oraz 18 Ukraińców i BiaKoła Polonistów Słuchałorusinów)24. Aresztowanie
czów USB, którym pomai osadzenie w więzieniu
gał wydawać pismo „Alma
przywódców opozycji poMater Vilnensis”. W 1923
litycznej wywołało w sporoku zorganizował –
łeczeństwie polskim szok.
wspólnie ze studentami –
Przez kraj przetoczyła się
Pismo do Senatu UJ zawiadamiające o wybraniu prezydium akademickiego
uroczystości w stulecie
fala demonstracji (tylko 14
koła Eleusis, napisane przez prezesa koła Stanisława Pigonia
procesu filomatów23. Przez
września odbyły się w 22
wiele lat był prezesem wileńskiego od- 1930, z inicjatywy byłego premiera miastach), która nie potrafiła jednak oddziału Związku Zawodowego Literatów Wincentego Witosa, narada 142 posłów wrócić biegu wydarzeń. Prowadzona w atPolskich. W marcu 1931 roku przeniósł i senatorów stronnictw lewicowych i cen- mosferze represji kampania wyborcza dosię do Krakowa i objął na Uniwersytecie trowych, w czasie której powołano do prowadziła do klęski Centrolewu. Witos −
Jagiellońskim Katedrę Historii Litera- życia Tymczasowy Komitet Wykonawczy przebywający wciąż w twierdzy brzetury Polskiej, po zmarłym prof. Józefie Centrolewu. W czasie narady podjęto także skiej − wybrany został do Sejmu z listy
Kallenbachu. Odtąd już na stałe związał decyzję o zwołaniu 29 czerwca w Krako- państwowej. Zwolniony został z aresztu
się z Krakowem i Uniwersytetem Jagiel- wie Kongresu Obrony Prawa i Wolności tymczasowego za kaucją, po 74 dniach
lońskim. Przenosiny te zbiegły się z waż- Ludu. W wydanym oświadczeniu par- więzienia, dopiero 27 listopada 1930.
nymi wydarzeniami natury politycznej lamentarzyści domagali się ustąpienia
Wiadomości napływające od zwalniaw Polsce, w których Stanisław Pigoń rządu Józefa Piłsudskiego i zastąpienia nych z twierdzy brzeskiej więźniów o trakzapisał bardzo ważną kartę.
go rządem konstytucyjnym. Zgodnie towaniu ich przez osławionego pułkowni-
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ka Wacława Kostka-Biernackiego i jego imię Polski w Europie. Brześć wprowadza
Pod listem podpisali się ludzie obdarzeludzi wywołały oburzenie. Na pierwszej rozkład i zgniliznę w życie polskie. Wierzy- ni powszechnym szacunkiem. Na miejscu
linii walki o poszanowanie praw człowie- my, że Pan, i jako człowiek, i jako Polak − pierwszym znajdujemy nazwisko księka znaleźli się intelektualiści.
dza prof. Jana N. FijałZ inicjatywy Stanisława Kota
ka. Obok niego zaś prof.
w grudniu 1930 roku w gronie
Stanisława Kota. Wśród
profesorów UJ powstał list
sygnatariuszy nazwiska
otwarty do ich kolegi, prof.
profesorów: Władysława
Adama Krzyżanowskiego,
Szafera, Ludwika Piotrowybranego do Sejmu z listy
wicza, Tadeusza LehraBBWR25. 10 grudnia list ten,
-Spławińskiego, Ignacego
podpisany przez czterdziestu
Chrzanowskiego, Juliana
pięciu profesorów UniwersyNowaka, Stanisława Zatetu Jagiellońskiego, ogłoszoremby, Kazimierza Nitno w prasie ogólnopolskiej.
scha, Jana Dąbrowskiego,
Uczeni krakowscy pisali, mięRomana Grodeckiego, Tadzy innymi, Zwracamy się do
deusza Kowalskiego, LePana, jako do tego z naszych
ona Sternbacha, Zdzisłakolegów, który, piastując manwa Jachimeckiego, Władat poselski, ma możność
dysława Folkierskiego,
bezpośredniego wpływu na
Władysława Lednickiego,
Stanisław Pigoń i żona Helena
sprawy publiczne, a zarazem
Władysława Woltera, Jana
przyjmuje za nie współodpowiedzialność. obywatel, podzieli ten nasz sąd. Jesteśmy Rozwadowskiego, Michała Siedleckiego,
Liczne wydarzenia, jakie zaszły w ostat- przekonani, że Pan uczyni wszystko, Władysława Natansona, księdza Konstannich latach, podważają − według naszego co jest w jego mocy, dla naprawienia tego Michalskiego, Władysława Semkowigłębokiego przekonania − moralne pod- krzywd, ukarania przestępców i zapobie- cza, Tadeusza Banachiewicza, Stanisława
stawy życia społecznego i politycznego żenia powtórzenia się w Polsce podob- Windakiewicza i innych. Po kilku dniach
w Polsce, a przez to samo zagrażają roz- nych wypadków. Zdajemy sobie sprawę protestu do krakowskich profesorów dołąwojowi, a w dalszych konsekwencjach na- z trudności, jakie Pan w tej walce może czyli uczeni: z Uniwersytetu Warszawskiewet istnieniu Państwa
go, Uniwersytetu StefaPolskiego. W szeregu
na Batorego w Wilnie,
tych zdarzeń sprawa
Uniwersytetu Jana Kawięźniów brzeskich jest
zimierza we Lwowie,
zjawiskiem najgroźUniwersytetu Poznańniejszym. Sprawa ta
skiego, Politechniki
nie może być sankcjoWarszawskiej. Śladem
nowana milczeniem
uczonych poszli pisarze
świadomych sfer spoi artyści, między innyłeczeństwa. W szczemi: Maria Dąbrowska,
gólności nam, jako
Andrzej Strug, Artur
wychowawcom, jako
Górski, Leopold Staff,
elicie intelektualnej,
Wacław Berent, Marian
jako tym, którzy skłaZdziechowski, a także
dali przysięgę wierKornel Makuszyński.
nej służby i dbałości
Protestować zaczęli
o całość Rzeczypospotakże lekarze, prawnilitej, nie wolno pomicy, studenci, chłopi −
nąć obojętnie sprawy
wszyscy ci, którym głęBrześcia.
boko na sercu leżała
Wpis o Stanisławie Pigoniu w Księdze Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1914
W dalszych parsprawa Polski, którzy
tiach listu profesorowie szczegółowo napotkać. Musimy jednak zaznaczyć, że uznali, że uwięzienie Witosa oraz innych
przedstawiali fakty, przypominając, trudności te nie zwalniają Pana od odpo- polityków w twierdzy brzeskiej świadczy
w jaki sposób znęcano się nad więźniami wiedzialności moralnej. Odpowiedzial- o zagrożeniu podstaw państwa polskiego.
brzeskimi, by w konkluzji stwierdzić: ność ta nie jest tylko sprawą osobistą,
Wielka akcja protestu przeciw łamaniu
Powyższe fakty, niespotykane w świecie skoro należy Pan do Grona Profesorów praw obywatelskich w Polsce, zapoczątcywilizowanym, musimy uznać za hańbę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie wolno kowana przez profesorów Uniwersytetu
XX wieku. Musimy je potępić ze stanowiska nam dopuścić, by ustaliła się opinia, Jagiellońskiego, w pierwszych dniach
ludzkości. Musimy je ocenić jako ciężką że zbrodnie popełniano w Polsce bez 1931 roku objęła wszystkie dzielnice
krzywdę, wyrządzoną Polsce. Brześć hańbi naszego protestu26.
kraju. Wprawdzie nie udało się zmusić
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władz do wprowadzenia tzw. sprawy
brzeskiej pod obrady Sejmu27, nie ukarano
także sprawców przestępstw popełnionych
w twierdzy brzeskiej, jednak akcja ta przekonała zarówno władze II Rzeczpospolitej,
jak i społeczeństwo, że na straży sumienia
narodu wciąż stoją polscy intelektualiści,
że nie wolno bezkarnie sumienia tego
brukać brudnymi czynami.
Na przełomie 1931 i 1932 roku więźniowie brzescy zostali skazani na kary
więzienia za rzekomą próbę zorganizowania zamachu stanu. W 1933 roku Sąd
Najwyższy zatwierdził wyrok niższej
instancji. Zanim wyrok się uprawomocnił,
przywódcy politycznej opozycji: Wincenty
Witos, Władysław Kiernik, Herman Lieberman, Kazimierz Bagiński oraz Wojciech Korfanty, uznając wyrok za jawne,
dokonane w majestacie prawa bezprawie,
zdecydowali się opuścić kraj, udając się na
dobrowolną emigrację do Czechosłowacji.
To pozwoliło im chociaż pośrednio uczestniczyć w życiu politycznym kraju. Profesorowie uczelni, z Pigoniem i Bujakiem
na czele, nie zapomnieli jednak o nich.
Ale tą sprawą zajmę się po przypomnieniu
kroków, jakie rząd podjął w celu ukarania
„niesfornych” profesorów. Kara miała być
50
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uciążliwa i silna: postanowiono podporządkować sobie środowisko akademickie.
Ponieważ na przeszkodzie stanęła rządowi
ustawa o szkołach wyższych z 1920 roku,
która gwarantowała uczelniom niezależność i autonomię, rządzący postanowili
złamać środowisko akademickie przez
odebranie mu tych wartości. Jedyną drogą
do osiągnięcia tego celu mogła być tylko
nowa ustawa o szkołach akademickich.
Zdecydowano zatem taką nową ustawę
uchwalić i wprowadzić w życie.
W OBRONIE WOLNOŚCI
SZKÓŁ AKADEMICKICH
Ale znowu trzeba zacząć od początku.
Odrodzenie Polski niepodległej po 123
latach niewoli świat akademicki powitał
z najwyższym entuzjazmem. Nie był to
świat liczny. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 1918/1919 studiowało 3860 studentów. Na działającym
od października 1915 roku Uniwersytecie
Warszawskim było w owym czasie 4565
słuchaczy. Na Uniwersytecie Franciszkańskim we Lwowie28 – niespełna cztery
tysiące. Łącznie niewiele ponad 12 200
studentów. Wkrótce jednak powstały dwa

nowe uniwersytety: 7 maja 1919 zainaugurował działalność Uniwersytet Poznański,
a 11 października tego roku – Uniwersytet
Stefana Batorego w Wilnie29. W tej sytuacji
zaistniała pilna potrzeba uregulowania
prawnego szkolnictwa wyższego w Polsce. Inicjatywa wyszła od profesorów
Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy też
w styczniu 1919 roku powołali do życia
komisję mającą stworzyć projekt ustawy.
Na czele owej komisji stanął ówczesny
rektor UJ – prof. Stanisław Estreicher,
prawnik. W ciągu czterech miesięcy komisja przygotowała projekt, który przesłano
do Jana Łukasiewicza, ministra wyznań
religijnych i oświecenia publicznego
w rządzie Ignacego Jana Paderewskiego.
W tym czasie powstał także projekt ustawy wypracowany przez profesorów UJK
we Lwowie. Z inicjatywy profesorów UJ
minister Łukasiewicz zwołał w czerwcu
1919 roku zjazd delegatów działających
wówczas uczelni. Delegaci wybrali na
swego przewodniczącego prof. Kazimierza Kostaneckiego, profesora medycyny
z UJ. Zlecili też trzyosobowej komisji
(w składzie: Stanisław Estreicher oraz
Kazimierz Kostanecki z UJ i Kazimierz
Twardowski z UJK) opracowanie projektu ustawy o szkołach akademickich
w oparciu o projekt krakowski. Jak się
okazało, jej głównymi autorami byli
Stanisław Estreicher z UJ oraz Maciej
Rataj – minister oświecenia publicznego.
W sierpniu 1919 roku projekt ustawy był
już gotowy, ale upłynął jeszcze rok, zanim
13 lipca 1920 Sejm RP uchwalił ustawę
o szkołach akademickich. Od samego
początku środowisko akademickie traktowało tę ustawę jako „przejściową”, ale jej
największą wartością był fakt, że autorzy
wsparli ją na przyświecającej od wieków
członkom korporacji akademickiej idei
wolności nauki i nauczania. Nie miejsce
tu, aby szczegółowo ją referować30. Dość
wspomnieć jednak, że jej największą
wartością była zasada autonomii każdej
uczelni. Dzięki niej uniwersytety polskie
rozwijały się bez przeszkód, przyjmując
coraz większe rzesze studentów w swoje
mury, a zarazem rozwijając powszechnie
cenione badania.
Niestety, po dziesięciu latach obowiązywania owej ustawy, w okolicznościach,
które przywołałem, politycy postanowili
przejąć „rząd dusz” polskiego świata
akademickiego. W 1931 roku tekę ministra wyznań religijnych i oświecenia
publicznego przejął Janusz Jędrzejewicz,

zwyczajnych), ale wybór musiał zostać
zatwierdzony przez prezydenta RP – na
wniosek ministra. Także wybór prorektorów musiał być zatwierdzony przez
ministra. Ustawa dopuszczała wkroczenie
policji na teren uczelni (zobowiązywano
tylko danego dowódcę do zgłoszenia tego
faktu rektorowi). Profesorów mianował
minister (podobnie jak docentów). Profesorowie przechodzili na emeryturę po
ukończeniu 65. roku życia. Po osiągnięciu
tego wieku mogli pracować na uczelni pro-

Michalski. Kiedy pod koniec tego roku
akademickiego wybrano nowe władze
uczelni, a miejsce rektora Michalskiego
zajął prof. Stanisław Kutrzeba, sprawy się
jedynie zaogniły. Uniwersytet Jagielloński
stał się awangardą przeciwników projektu
nowej ustawy. Senat powołał do życia
Tajny Komitet, któremu zlecił przeprowadzenie w prasie ogólnopolskiej akcji zwalczania projektu. W skład owego komitetu
weszli profesorowie: Stanisław Estreicher
(prawnik), ksiądz Konstanty Michalski
(teolog), Emil Godlewski junior
(medyk), Władysław Natanson
(fizyk) oraz Stanisław Kot (historyk kultury). Staraniem komitetu
ukazało się w prasie codziennej
około stu artykułów na temat
projektu ustawy kagańcowej32. Do
walki przystąpiła także Konferencja Rektorów Szkół Akademickich
w Polsce, której przewodził rektor
Stanisław Kutrzeba33. Do ostatniej chwili walczył także Senat
UJ. Kiedy w lutym 1933 roku
Sejm RP, nie reagując na głosy
sprzeciwu ze strony reprezentantów szkół akademickich, przyjął
projekt ustawy, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego skierował do
Senatu RP gorący apel o to, aby
ten zaniechał uchwalenia ustawy.
Niestety, na próżno. Ustawa została uchwalona. Przyjęli ją posłowie
skupieni wokół BBWR.
Jak wynika z opracowania
Adama Massalskiego, akcja sprzeciwu wobec tej inicjatywy ustawodawczej
objęła wszystkie ośrodki akademickie
kraju: Warszawę i Wilno, Poznań i Lwów,
ale przede wszystkim Kraków. Oprócz
wzmiankowanych wyżej artykułów prasowych Tajny Komitet z UJ podjął jeszcze
jesienią 1932 roku inicjatywę wydania
książki, w której zdecydowano się zebrać
artykuły-rozprawy najznakomitszych
naówczas luminarzy polskiej nauki na
temat ustawy. Ostatecznie w przedsięwzięciu wydawniczym, które otrzymało
tytuł W obronie wolności szkół akademickich34, wzięło udział 30 profesorów: 16
z Krakowa, pięciu z Warszawy, pięciu ze
Lwowa, dwóch z Poznania, jeden z Wilna i jeden z zagranicy. Wśród autorów
znalazło się 12 rektorów (ówcześnie pełniących tę funkcję lub byłych). Artykuły
nadesłali, między innymi, Aleksander
Brückner (z Berlina), Franciszek Bujak,
Ignacy Chrzanowski, Stanisław Kot,
Narodowe Archiwum Cyfrowe

jeden z przywódców BBWR, człowiek
niezwykle ambitny, który od dłuższego
czasu przygotowywał się do przejęcia
kontroli nad szkolnictwem wyższym31.
Przenikające do środowiska akademickiego informacje o przebiegu tych prac
sprawiły, że obradująca w Krakowie
29 grudnia 1931 Konferencja Rektorów
Szkół Akademickich w Polsce zdecydowała wysłać delegację do prezydenta
Ignacego Mościckiego z prośbą o zaniechanie prac. Delegacja rektorów została
przyjęta przez prezydenta 2 stycznia 1932. Prezydent, jak i minister
Janusz Jędrzejewicz, zapewniali
wówczas rektorów, że nikt nie
zamierza ograniczać autonomii
szkół wyższych.
Wbrew tym zapewnieniom już
na początku 1932 roku przystąpiono do redagowania projektu nowej
ustawy o szkołach akademickich,
która pozwoliłaby władzom politycznym (ministrowi) przejąć
pełną kontrolę nad światem akademickim i która otrzymała miano
ustawy kagańcowej. Jesienią 1932
roku pod ścisłą kontrolą ministra
Jędrzejewicza powstał projekt
ustawy, który w ciągu kilku zaledwie tygodni uzyskał wsparcie
rządu kierowanego przez Aleksandra Prystora i trafił do Sejmu (12
stycznia 1933). W trzy dni później
rozpoczęła się procedura pracy
nad ustawą. Sejmowa Komisja
Oświaty zbierała się w tej sprawie
16 razy. Mimo sprzeciwów, zgłaszanych
głównie przez posłów i rzeczoznawców
wywodzących się ze środowiska krakowskiego, 18 lutego 1933 Komisja Oświaty,
posiadająca zdecydowaną większość, złożoną z członków BBWR, przyjęła projekt
ustawy. Ostatecznie prace nad nową ustawą o szkołach akademickich zakończono
w marcu 1933 roku. Prezydent Mościcki
podpisał ją 15 marca 1933.
Nowa ustawa w sposób zasadniczy
zmieniała dotychczasowy porządek
prawny w polskim świecie akademickim.
Przede wszystkim w pełni podporządkowywała szkoły akademickie (13 państwowych szkół akademickich) ministrowi,
który otrzymywał prawo tworzenia lub
likwidacji katedr i wydziałów w poszczególnych szkołach bez względu na opinię
władz uczelni na ten temat. Ustawa ustanawiała po raz pierwszy trzyletnią kadencję
rektora (wybieranego przez profesorów

Stanisław Pigoń jako rektor Uniwersytetu Wileńskiego

fesorowie honorowi (bezpłatnie), których
mianował prezydent. Obecność studentów
na zajęciach była obowiązkowa. Ustawa
wchodziła w życie 1 września 1933.
Środowisko akademickie zareagowało
bardzo mocno na podjęte przez ministra
Jędrzejewicza zabiegi o uchwalenie nowej
ustawy. Reprezentanci wszystkich ośrodków akademickich dowodzili, że wystarczy jedynie nowelizacja obowiązującej
ustawy z 1920 roku. Na czele przeciwników nowej ustawy stanął Uniwersytet Jagielloński. W jego imieniu jeszcze w maju
1932 roku podjął ostrą uchwałę w tej
sprawie senat uczelni. Przewodnikiem
w tej walce był znakomity prawnik prof.
Stanisław Estreicher, rektor UJ z czasów, gdy powstawała ustawa o szkołach
akademickich z 1920 roku (był rektorem
w latach 1919/1920 i 1920/1921). Wtórował mu urzędujący w roku akademickim
1931/1932 rektor ksiądz prof. Konstanty
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Prezydium Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Od lewej:
prof. Stanisław Kutrzeba, prof. Stanisław Wróblewski i prof. Stanisław Pigoń; 1934

Władysław Natanson, Eugeniusz Romer,
Jan Michał Rozwadowski, Władysław
Tokarz, Marian Zdziechowski i Tadeusz
Zieliński. Oczywiście, w wydawnictwie
tym znalazł się także obszerny tekst prof.
Stanisława Pigonia, reprezentującego
obecnie Uniwersytet Jagielloński, wcześniej bowiem Pigoń pracował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Pigoń
swój tekst wcześniej ogłosił na łamach
wydawanego w Krakowie „Przeglądu
Powszechnego”35, co znacząco rozszerzyło
liczbę czytelników.
			
REFORMA CZY PRZEWRÓT?
W przywoływanym tu wydawnictwie
W obronie wolności szkół akademickich
Stanisław Pigoń ogłosił tekst Reforma czy
przewrót w szkolnictwie wyższym? Lektura
tego tekstu przekonuje, że mamy w tym
przypadku do czynienia z rozważną, spokojną analizą zagadnienia, a nie z prasową
filipiką. Na samym wstępie autor zwrócił
uwagę na powszechny sprzeciw środowiska akademickiego wobec ministerialnego
projektu ustawy. Stwierdzając, że przeciw
ustawie wypowiadają się nestorzy nauki,
uczeni najwyższej rangi i zasługi, dodawał:
Przeciwko projektowi [...] opowiada się
prawie cały świat profesorski, opowiedziały się jednomyślnie senaty wszystkich
szkół akademickich, najwidoczniej [...]
zatrwożone perspektywami, jakie dla
nauki i nauczania wyższego otwiera na
przyszłość wspomniany projekt ustawy36.
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Autor postawił bardzo odważną tezę: uznał
projekt ministerialnej ustawy za zamach na
utrwaloną w ciągu kilku wieków tradycję
uniwersytecką. Pisał: to nie reforma, ale
raczej rewolucja, zupełny przewrót obowiązujących dotąd, utrwalonych od dawna
zasad ustroju szkół akademickich, i to
zarówno w fundamentach ich samorządu,
jak i w stosunkach do młodzieży37. Po postawieniu tej tezy autor w spokojny sposób
przypomniał zalety ustawy z 1920 roku,
wskazując na jej osadzenie w tradycji akademickiej polskiej (dwóch uniwersytetów:
krakowskiego i lwowskiego), podczas gdy
projekt nowej ustawy w sposób otwarty
poddaje całe szkolnictwo akademickie pod
polityczny nadzór ministra. Wbrew twierdzeniom o tym, że nowa ustawa wzmocni
władzę rektora, prof. Pigoń wskazał na
faktyczny stan: wybranego przez społeczność akademicką danej uczelni rektora
minister może, ale nie musi przedstawić
prezydentowi do zatwierdzenia. Co więcej, minister zdecydował stworzyć sobie
dodatkowe zabezpieczenie: zgodnie z projektem rektor ma otrzymać „do pomocy”
sekretarza uczelni (Pigoń nazywa go
„rektorem administracyjnym”), który ma
podlegać bezpośrednio ministrowi. W ten
sposób minister ma mieć zagwarantowany
wpływ na wszelkie decyzje rektora, a dalej – senatu.
Największe niebezpieczeństwo dostrzegał Pigoń w przejęciu przez ministra
władzy w zakresie przenoszenia czy też
zwijania katedr (wydziałów, oddziałów).

W ten sposób poderwana zostanie faktycznie zasada wolności nauczania, wolności
celowego organizowania nauki – pisał
Profesor38. Tu intuicja nie zawiodła go,
opłakane skutki tego zapisu dało się bowiem zauważyć już po kilku tygodniach od
wejścia w życie nowej ustawy. Dużo miejsca Profesor poświęcił sprawie studentów.
Zgodnie z projektem ustawy minister miał
bowiem przejąć pełną kontrolę nad życiem
studenckim. Warunki i tryb zakładania
(i rozwiązywania) stowarzyszeń akademickich, sposób nadzoru i opieki, nawet typy
statutów ustalone zostaną bynajmniej nie
przez senat, nawet nie na wniosek senatu,
ale w odległej ciszy gabinetu ministerialnego. W postępowaniu dyscyplinarnym
wobec studentów punkt ciężkości również
przesuwa się na ministra: on wyznaczać
będzie sąd dyscyplinarny wyższy, odwoławczy (instancją taką był dotąd właściwie
senat), on też będzie według własnego
uznania łagodzić lub darowywać kary,
prawomocnie nałożone39.
Po przywołaniu tych spraw Profesor
stwierdził, że projekt ustawy na pewno
nie powstał dla dobra nauki. Pytał: cóż
ma [...] wspólnego z dobrem nauki tak zawzięte, jak tam przewidziano, usuwanie od
prawa wykładania profesorów i docentów,
którzy przekroczyli granice wieku? Według
projektu profesor, przechodząc w 65. roku
w stan spoczynku, choćby chciał, i choćby
tego chciał wydział, nie może (bezinteresownie!) prowadzić wykładów i ćwiczeń
bez zezwolenia ministra. Dotychczasowy
statut Uniwersytetu Jagiell[ońskiego]
dopuszcza to, i najsłuszniej. Przypomniawszy zaś, że w Niemczech profesor
przechodzi w stan spoczynku w wieku
68 lat, a w Polsce ma przechodzić w wieku
65 lat, zadaje kolejne pytanie: Czyżbyśmy
mieli taki nadmiar uczonych, żeby z ich
(powtarzam: bezinteresownej) pracy
nauczycielskiej rezygnować z lekkim sercem?40. Autor na spokojnie, ale z pełnym
przekonaniem oświadczył w końcowych
partiach swego obszernego tekstu, że
Duch [projektu ustawy] i stylizacja nie
zostawiają wątpliwości, że celem głównym
projektowanej „reformy” jest umożliwić
idącą jak najdalej i najszerzej ingerencję
władzy zwierzchniej ministra w życie
uniwersytetów, ograniczyć samorząd
szkół akademickich do minimum To jest
tam najważniejsze, wszystko zaś inne na
drugim planie41.
Zaskakuje celność obserwacji Profesora. Po przywołaniu szeregu dowodów

Glatzel – chirurg. Półtora roku później,
1 kwietnia 1935, nowy minister wyznań
religijnych i oświecenia publicznego Wacław Jędrzejewicz (brat Janusza) podjął
kolejną decyzję o likwidacji Katedry Historii Powszechnej na UJ, którą kierował
od lat znakomity uczony prof. Wacław
Sobieski. Na wiadomość o tej decyzji ministra uczony dostał ataku serca i w dwa
dni później zmarł43. Jak widać, ustawa
Janusza Jędrzejewicza miała także swoją
ofiarę śmiertelną.
Wkrótce cały świat akademicki otrząsnął się z szoku, jakim była nowa ustawa.
Także i dolegliwości owej ustawy w krótkim okresie czasu zostały usunięte. A stało
się tak wskutek wydarzeń niezależnych
od tego świata. Oto bowiem po śmierci
marszałka Józefa Piłsudskiego (12 maja
1935) i upadku trzeciego z kolei rządu
Walerego Sławka 12 października 1935
powstał rząd premiera Mariana Zyndram-Kościałkowskiego. Okazuje się,
że w rządzie tym zabrakło już miejsca
dla choćby jednego z braci Jędrzejewiczów. Tekę ministra wyznań religijnych
i oświecenia publicznego 5 grudnia 1935
objął prof. Wojciech A. Świętosławski,
były rektor Politechniki Warszawskiej.
Okazało się, że nowy minister w 1933 roku
uczestniczył w proteście przeciw ustawie

Jędrzejewicza. Co więcej, przygotował
on do przywoływanej tu księgi W obronie
wolności szkół akademickich własny tekst,
w którym wykazywał brak uzasadnienia
dla jej uchwalenia. Nic dziwnego zatem, że
szybko przeprowadził on nowelizację ustawy o szkołach akademickich z 15 marca
1933, między innymi usuwając z niej
artykuł 3, na mocy którego bracia Jędrzejewiczowie przeprowadzali „czystki”
wśród „nieposłusznych” profesorów uniwersyteckich.
KURATOR ORGANIZACJI STUDENCKICH
Profesora Stanisława Pigonia władze
pozostawiły w spokoju44. Zahartowany
w walkach, zaktywizował on teraz swoją
pracę naukową, a zarazem z radością poświęcił się pracy ze studentami. Trzeba tu
przypomnieć, że z chwilą objęcia w 1921
roku kierownictwa Katedry Literatury Polskiej na Uniwersytecie Stefana Batorego
w Wilnie Profesor oprócz obowiązków nauczyciela akademickiego roztoczył opiekę
nad młodzieżą studencką. Już w czerwcu
1921 roku, czyli w dwa miesiące po osiedleniu się w Wilnie, zorganizował i poprowadził pierwszą studencką wyprawę
śladami Mickiewicza: od Nowogródka po
Tuhanowicze. Helena Hleb-Koszańska,
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zamknął swoje rozważania jasno sformułowanym wnioskiem: nowa ustawa
przyniesie skutki zdecydowanie ujemne!
Spowoduje rozbicie w życiu kolegialnym
szkół akademickich, przy kwalifikowaniu
sił naukowych wprowadzi kryteria pozanaukowe, co w konsekwencji wywoła
wnet zdecydowane obniżenie się poziomu
naukowego gron profesorskich, w stosunki osobiste profesorów zasieje niepokój,
skutkiem tego odstraszy szereg młodych
adeptów od „kariery” naukowej, tak
w dzisiejszych stosunkach niewdzięcznej;
w administrację szkoły wprowadzi rozdwojenie; nad życiem ideowym młodzieży
akademickiej zawiesi przykrą, drażniącą,
a w ostatecznym rezultacie nie tylko nieskuteczną, ale wręcz szkodliwą atmosferę
nacisku. Wszystko to każe nam patrzeć
z głęboką troską na dalsze koleje omawianego projektu, na zapowiedź zbliżającego
się przewrotu w naszych szkołach akademickich42.
Jak widać, konkluzja rozprawy Stanisława Pigonia była bardzo bolesna.
Okazuje się przy tym, że jego prognoza
okazała się trafna. Wprowadzenie w życie
nowej ustawy (uchwalonej 15 marca 1933,
a wprowadzonej w życie 1 września) nie
było już szokiem dla środowiska akademickiego, bo znali tę nową ustawę już od
kilku miesięcy. Profesorowie zatem, mając
wsparcie ze strony wielu organizacji studenckich, postanowili uczynić wszystko,
aby szkody, jakie wprowadzała ustawa, nie
były szkodami nieodwracalnymi. W rzeczy samej były też to szkody limitowane.
Jednym z powodów tego był opór środowiska przy wprowadzaniu w życie nowych
przepisów, z drugiej – stosunkowo krótki
czas ich obowiązywania.
Mimo to szkody były. I to niemałe.
Minister Janusz Jędrzejewicz niemal
natychmiast po wejściu w życie przepisów ustawy skorzystał z odpowiedniego
przepisu (z tzw. artykułu 3), aby przeprowadzić na poszczególnych uczelniach
„czystkę” wśród „nieprawomyślnych”
profesorów. Już 25 września 1933 (czyli
po niecałym miesiącu od chwili wejścia
w życie ustawy) zlikwidował też 51 katedr
w szkołach akademickich! Uniwersytet
Jagielloński został w tym przypadku „wyróżniony” – minister zlikwidował na nim
siedem katedr. 1 października 1933 zostali
pozbawieni pracy na UJ czterej profesorowie zwyczajni: Stanisław Kot – historyk
kultury, Julian Pagaczewski – historyk
sztuki, Adam Heydel – ekonomista, i Jan

Konkurs powieściowy „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”, członkowie jury; od lewej:
redaktor Ludwik Szczepański, Józef Flach, referent konkursu redaktor Kazimierz Galusiński,
prof. Stanisław Pigoń, przewodniczący jury Karol Hubert Rostworowski, Kazimierz Czachowski;
Kraków, grudzień 1935
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przy znaczącej pomocy Konstantego Wołodkiewicza, wzniesiono Dom Studencki
nr 1 przy ul. Jabłonowskich. W tym samym
czasie rozpoczęto zabiegi mające na celu
wzniesienie gmachu Auditorium Maximum dla UJ, które jednak zakończyły się
powstaniem w 1909 roku bursy akademickiej zwanej dziś „Pigoniówką”!

Uniwersytetowi. Ponieważ Kazimierz
Ratuld już nie żył (zmarł w 1895 roku),
Senat UJ zdecydował o wykorzystaniu
pozostawionego przezeń funduszu na
budowę „domu uniwersyteckiego” dla
studentów. I rzeczywiście, latem 1909
roku oddano do użytku wzniesiony na
wzmiankowanych parcelach trzypiętrowy
budynek, w którym wiosną 1931
roku zamieszkał prof. Pigoń.
W literaturze wspomnieniowej,
ale i w opracowaniach naukowych znajduje się spora porcja
informacji na temat działań, jakie
podejmował senior bursy. Jedno
jest pewne: prof. Pigoń okazał
się znakomitym gospodarzem
oddanej mu w zarząd instytucji.
Ale nie tylko bursa akademicka znalazła się pod jego opieką.
Z akt przechowywanych w Archiwum UJ wynika bowiem, że
w dwa lata po przybyciu z Wilna
do Krakowa, 4 lipca 1933, Profesor został na mocy decyzji Senatu UJ kuratorem Koła Polonistów
Słuchaczy UJ. Wprawdzie po
dwóch latach, 16 lipca 1935,
zrezygnował z tej funkcji na
rzecz Stefana Kołaczkowskiego,
ale już w styczniu 1937 roku na
nowo został kuratorem Koła.
Funkcję tę sprawował aż do wybuchu wojny45. Po zakończeniu
działań wojennych kuratorstwo
nad Kołem Polonistów (w pewnej chwili przemianowanym na
Koło Polonistów i Slawistów)
Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Stanisława Pigonia
w auli Collegium Novum; 1964
Senat UJ powierzył Profesorowi
Dla wyjaśnienia tej zagadkowej spra- 13 lipca 1945. Pełnił tę funkcję do końca
wy trzeba tu przypomnieć, że w 1889 maja 1949 roku46.
roku Uniwersytet Jagielloński zwiedził
Po przeniesieniu się do Krakowa
niegdysiejszy jego wychowanek, Kazi- Profesor sprawował opiekę nad kilkoma
mierz Ratuld. Był to człowiek zamożny, innymi kołami studenckimi: Akademicktóry zdobył znaczący majątek przy kim Kołem Towarzystwa Szkoły Ludobudowie Kanału Sueskiego. Po zwizyto- wej, Kołem Przyjaciół Żywego Słowa,
waniu macierzystej uczelni Ratuld prze- a także założoną w 1930 roku korporacją
kazał Uniwersytetowi kwotę 22 700 rubli studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego
z przeznaczeniem na budowę wielkiej sali Astrea47. Sporo kłopotów przysporzyło
wykładowej (auditorium), która mogłaby mu w tych latach kuratorstwo nad Związpomieścić do 1500 studentów. Niestety, kiem Akademickiej Młodzieży Wszechpozyskany fundusz był zbyt skromny, polskiej. Decyzją Senatu Uczelni z 1932
aby można było myśleć o budowie ze- roku sprawował nadzór kuratorski nad
społu wielkich sal wykładowych. W tej tym związkiem właśnie od 1932 roku.
sytuacji sprawa została odsunięta w cza- Zrezygnował jednak z dalszej opieki
sie na wiele lat. Powrócono do niej na w październiku 1935 roku w związku
początku XX wieku, kiedy sędzia Łukasz z zajściami, do jakich coraz częściej
Jakubowski zakupił przy ul. Garbarskiej zaczęło dochodzić na UJ z udziałem
parcele budowlane i przekazał je w darze członków tego związku48.
Archiwum UJ

jedna ze studentek polonistyki na USB
w epoce Pigoniowej, w poświęconej
Profesorowi pracy zbiorowej z 1972 roku
przypomniała działalność Pigonia jako
opiekuna młodzieży polonistycznej na
USB, w tym – kuratora założonego z jego
inicjatywy w 1922 roku Koła Polonistów
USB. Przypomniała, między innymi, o organizowanych przez Profesora wycieczkach studenckich w rodzinne
strony Mickiewicza, a także o jego
odczytach dla wileńskich członków
Kola Polonistów. Pigoń w Wilnie
zajmował się zresztą nie tylko sprawami studentów. Wygłaszał odczyty
w Towarzystwie Przyjaciół Nauk,
brał udział jako wykładowca w projekcie noszącym nazwę „Powszechne Wykłady Uniwersyteckie”, był
prezesem miejscowego oddziału
Związku Literatów, stworzył wspólnie z Marianem Zdziechowskim
w 1926 roku klub dyskusyjny pod
nazwą „Środy Literackie”.
Pasja społecznikowska Pigonia
sprawiła, że po przeniesieniu się
do Krakowa niemal natychmiast
włączył się nie tylko w nurt życia
naukowego i kulturalnego dawnej
stolicy Polski. Wygłaszał zatem
odczyty w teatrach krakowskich
przed premierami sztuk teatralnych,
a także w radiu oraz na spotkaniach
różnych towarzystw (Towarzystwa
Miłośników Książki, Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa). Na Uniwersytecie Jagiellońskim szybko rozeszła się wieść
o opiece, jaką roztaczał w Wilnie
nad stowarzyszeniami i kołami studenckimi. Nic dziwnego więc, że jeszcze w tym
samym roku 1931 Senat UJ mianował go
seniorem bursy akademickiej (zwanej dziś
„Pigoniówką”) przy ul. Garbarskiej 7a. Na
tym stanowisku prof. Pigoń przetrwał –
z krótką w czasie wojny przerwą – do
roku 1950.
Sądzę, że warto przywołać choćby
w kilku zdaniach dość długą i skomplikowaną historię budowy tej bursy. Studenci
Uniwersytetu mieszkali początkowo
w bursach położonych w najbliższym sąsiedztwie Collegium Maius. Gdy w czasie
pożaru w 1841 roku spłonęły Bursa Jeruzalem i Bursa Filozofów, studenci UJ zostali umieszczeni w gmachu przy kościele
św. Barbary. Tam też bursa akademicka
istniała aż do pierwszych lat XX wieku. Na
początku XX wieku, staraniem studentów,

wódcy chłopów, która przypada właśnie
1 listopada), odwiedził on Profesora, by
Go osobiście zaprosić na owe Zaduszki.
Ponieważ stan zdrowia nie pozwalał już
Profesorowi na wyprawę do Wierzchosławic, zaproponował On, że przygotuje list
do uczestników Zaduszek. Tak też się stało. List ten mec. Stanisław Mierzwa odczytał 2 listopada 1968 w Wierzchosławicach.
Nadto rozesłał go do około dwustu starych

wiedliwość, a w gospodarce narodowej
zaprowadzony ład powinny i należyty.
Odwróciła się kolej rzeczy!
Okazało się, że drwal, który znojnie
i długo pracował jako wyrobnik, może być
włodarzem wszystkich lasów, oddanych
mu w opiekę,
– że rataj może być rodowitym gospodarzem całej ziemi przekazywanej mu,
by ją uczynił urodzajną i sprawiedliwie
pożyteczną dla ludzi,
– że chłop-rolnik może
być Prezesem Rządu Obrony Narodowej, który zwycięsko odrzuci od naszych
granic watahy najeźdźcze,
a w domostwie ojczystym
umocni fundamenty i węgły.
Wszystko to stało się
w naszych czasach. W tym
wiekopomnym dziele miałem szczęśliwie sobie wymierzoną cząstkę udziału.
Uważam to sobie za wielką
chlubę, za źródło radości
w moim życiu.
Sternikiem i widomym
symbolem tej wielkiej przemiany w doli chłopskiej był
Wincenty Witos, mądry Gospodarz Polski
Ludowej i wybitny mąż stanu, dokonane
przez niego dzieło jest nieodwracalne.
Za pracę Jego i zasługi chowamy
wdzięczność w sercach, a pamięć o nich
przekazać chcemy potomności.
Dla Szanownej Córki naszego Przodownika, dla całego Jej Domu i dla
wszystkich, drodzy Sąsiedzi i Przyjaciele,
załączam wyrazy wysokiego poważania
i serdeczne pozdrowienia.
Jerzy Borowiec

W czerwcu 1937 roku Senat UJ powołał prof. Pigonia na kuratora jedynej na
Uniwersytecie organizacji samorządowej:
Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Bratniak był organizacją
samorządową o charakterze samopomocowym, działającą na UJ z przerwami
od lat 50. XIX wieku. Zadaniem jego
było prowadzenie domów studenckich,
stołówek, współudział w przyznawaniu
zapomóg i stypendiów. Po
dwóch latach, 6 lipca 1939,
prof. Pigoń zrezygnował
jednak z kuratorstwa nad
Bratniakiem w związku
z nagłośnioną przez prasę
sprawą usunięcia przez
Młodzież Wszechpolską
z czytelni dwóch domów
akademickich (przy ul.
Jabłonowskich i al. 3 Maja)
oraz z lokalu Towarzystwa
Biblioteki Słuchaczów
Prawa portretów Józefa
Piłsudskiego (portrety powróciły na swoje miejsce
na mocy decyzji rektora
Tadeusza Lehra-Spławińskiego). Jak pisał w liście
skierowanym do rektora,
za główny powód Uczony podał wówczas niedostateczny stopień zaufania, jaki
mogłem zaobserwować w stosunku Pana
Rektora do mnie jako kuratora49. Rektor
dymisję przyjął, jednak wobec wybuchu
wojny światowej sprawa poszła szybko
w zapomnienie. Pigoń nadal postrzegany
był jako rzeczywisty opiekun Bratniaka.
Tak było w czasie okupacji, gdy ta organizacja działała na tajnym Uniwersytecie,
tak było także po wojnie, kiedy to już
w styczniu 1945 roku władze Uczelni
powierzyły mu tę funkcję, łącząc ją nadal
z funkcją seniora bursy akademickiej przy
ul. Garbarskiej50. [...]
Na koniec godzi się tu przypomnieć
ostatnie publiczne wystąpienie prof. Pigonia. Sprawa to nieznana, tym bardziej
zatem zasługująca na przypomnienie51.
Okazuje się, że w archiwum Stanisława
Mierzwy, zasłużonego współpracownika
Wincentego Witosa, zachowały się ważne dla poznania biografii prof. Pigonia
materiały. Z notatki mec. Mierzwy, sporządzonej 5 września 1984, wynika, że
w październiku 1968 roku, na kilka dni
przed obchodzonymi tradycyjnie w Wierzchosławicach Zaduszkami Witosowymi
(obchodzonymi w rocznicę śmierci przy-

Stanisław Pigoń przy swoim biurku; 1961

działaczy PSL-owskich. Stanowi on znakomite „domknięcie” dość obfitego plonu,
jaki pozostał w dorobku prof. Stanisława
Pigonia – badacza spuścizny Wincentego
Witosa52. Oto tekst owego listu:
Kraków, 2.XI.1968 r.
Szanowni Sąsiedzi i Drodzy Przyjaciele!
Jak corocznie, tak i teraz z okazji żałobnej rocznicy zeszliście się w kaplicy
cmentarnej i w domostwie śp. Wincentego
Witosa. Lichy stan zdrowia nie pozwala
mi, niestety, znaleźć się w Waszym gronie,
by wziąć udział w obrzędzie pamięci, by
uczcić zasługi wielkiego naszego Przodownika!
Na tej więc tylko drodze, paroma
zapisanymi wyrazami, pragnę wypowiedzieć myśl i uczucie przez tę rocznicę
przywołaną.
Syn chłopa małorolnego, nie mogę
dosyć podziękować Bogu, że mi pozwolił
żyć w czasie, kiedy w dziejach Polski dokonał się ten obrót historyczny, o którym
przodkowie nasi długo nawet zamarzyć się
nie poważyli. Odrzucona została wiekowa
krzywda, krzywdzonym wymierzona spra-

Stanisław Pigoń
Wszystko wskazuje, że było to ostatnie
publiczne (choć nie bezpośrednie) wystąpienie Profesora w tak bliskich mu przez
całe życie sprawach związanych z kondycją ojczyzny i Polaków. Wystąpienie
symboliczne. Wysyłając bowiem list do
„witosowców” w Wierzchosławicach,
prof. Pigoń w ostatnich dniach życia powracał na polską wieś, z której wyszedł
„w świat” przed 83 laty. Był to powrót
naprawdę piękny. Godny też pamięci.

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999–2005
Fragment większej całości
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S. Pigoń, Audiencja na Zamku Warszawskim d. 30 marca 1939 r., w: tegoż, Z przędziwa pamięci. Urywki wspomnień, Warszawa 1968, s. 147.
Por. H. Barycz, Uniwersytet Jagielloński w życiu narodu
polskiego, Kraków 1964; J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński 1918–1939, Kraków 2000 (s. 634–660); J. Jastrzębski,
Reforma jędrzejewiczowska w państwowym szkolnictwie
akademickim II Rzeczypospolitej. Wzmocnienie prerogatyw władz państwowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, z. 138, Kraków 2011,
s. 159–175.
Por. Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, red.
Z. Czerny, Kraków 1961. Tu znajduje się część I Bibliografii prac Stanisława Pigonia, opracowana przez Zbigniewa
Jerzego Nowaka (s. 7–125). Jedenaście lat później ukazało się monumentalne opracowanie Stanisław Pigoń.
Człowiek i dzieło pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej
i T. Ulewicza, Kraków 1972. W tym tomie, oprócz licznych pac poświęconych Pigoniowi, umieszczono, opracowaną również przez Zbigniewa Jerzego Nowaka, część
II Bibliografii prac Stanisława Pigonia (1959–1970) oraz
przygotowaną przez Jerzego Starnawskiego bardzo cenną
Kronikę życia i działalności Stanisława Pigonia.
W tomie Stanisław Pigoń. Szkice do portretu (Rzeszów
1993) zajął się omówieniem dorobku z okresu 25 lat po
śmierci Profesora. W wydanym w 2013 roku obszernym
tomie Pigoń Kłak umieścił także rozprawkę Sława pośmiertna (s. 525–548), w której sumarycznie przedstawił
dzieje „obecności” Profesora w pamięci potomnych.
Por. S. Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, wstępem, przypisami oraz indeksami opatrzył
C. Kłak, Warszawa 1983 (wstęp, Nad pamiętnikami Stanisława Pigonia, to obszerna, wartościowa rozprawa –
s. 5–61); C. Kłak (red.), Non omnis moriar. Studia i szkice
o Stanisławie Pigoniu, Rzeszów 1997; tenże, Pigoń, Rzeszów 2013.
M. Danilewiczowa, S. Pigoń, Dialog korespondencyjny
(1958–1968), do druku przygotował, wstępem i komentarzami opatrzył C. Kłak, Rzeszów 1996; I. Chrzanowski,
S. Pigoń, Mistrz i uczeń. Korespondencja wzajemna (1914–
1936), do druku przygotował, wstępem i komentarzami
opatrzył C. Kłak, Rzeszów 2005.
S. Pigoń, M. Żeromska, Korespondencja wzajemna (1952–
1968), do druku przygotowali, wstępem i komentarzem
opatrzyli Z.J. Adamczyk i A. Kowalczykowa, Rzeszów
2004.
Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 10001–
11000, cz. II: 10501–11000, oprac. J. Grzybowska, Z. Koziński, E. Malicka i Z. Pietrzyk, pod red. J. Grzybowskiej,
Kraków 2002.
Sprawa korzeniami sięga 1998 roku, kiedy to Maria Janion
w wywiadzie dla „Apokryfu” (nr 14 z grudnia 1998), dodatku do „Tygodnika Powszechnego”, nazwała Stanisława
Pigonia antysemitą. Powodem była ostra polemika Profesora z Romanem Brandstaetterem jako autorem rozprawy
Legion żydowski Adama Mickiewicza. W obronie Profesora stanęła spora gromada historyków literatury, sygnatariuszy listu w tej sprawie. Z otwartą polemiką przeciw
twierdzeniu Marii Janion wystąpił Czesław Kłak, który na
łamach „Tygodnika Powszechnego” ogłosił artykuł Czy
Stanisław Pigoń był antysemitą? Bronię mojego profesora
(„Tygodnik Powszechny” 1998, nr 28, s. 14). Odpowiedzią
Marii Janion była rozprawa zatytułowana Sprawa o Pigonia, zamieszczona w głośnym jej tomie Do Europy tak, ale
z naszymi umarłymi (Warszawa 2000). Profesor Kłak odpowiedział na tę rozprawę tekstem ogłoszonym w „Ruchu
Literackim” zatytułowanym Wokół „Sprawy o Pigonia” (R.
2002, z. 2, s. 201–214). Wydawało się, że sprawa w ten
sposób została zamknięta. Tymczasem w 2017 roku odżyła ona na nowo pod piórem Grzegorza Wołowca, młodego badacza z Instytutu Badań Literackich PAN (Ośrodek
Studiów Kulturalnych i Literackich nad Komunizmem),
który w „Tekstach Drugich” (2017, z. 6, s. 107–141) ogłosił
tekst Filologia i nacjonalizm. Stanisław Pigoń jako ideolog
kultury ludowo-narodowej. Badacz ten, podobnie zresztą
jak Maria Janion, nie mając żadnych dowodów zaangażowania się Pigonia w akcje antysemickie, dochodzi do
zaskakujących wniosków. Pisze więc: Przynajmniej niektórym tekstom Pigonia z lat 30. nietrudno było dośpiewać
antysemickie konkluzje (s. 48), w konkluzji zaś dowodzi:
Zarysowany tutaj problem antysemityzmu jako okazjonalnego, potencjalnego czy fakultatywnego składnika znaczeniowego przynajmniej niektórych wypowiedzi naukowych
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i publicystycznych Pigonia, ich podtekstu, wymagałby
dalszych szczegółowych badań, istotnych nie tylko dla dookreślenia jego sylwetki jako działacza publicznego czy politycznego, ale przede wszystkim jako historyka literatury
narodowej (tamże). Nie wchodząc w polemikę z sądami
Marii Janion czy Grzegorza Wołowskiego, można jedynie stwierdzić, że w ich tekstach słychać bardzo wyraźnie
echa praktyki, jaką uprawiały swego czasu władze carskie
wobec Mickiewicza, a istotę których opisał poeta w memoriale sporządzonym w styczniu 1829 roku skierowanym do Aleksandra Ch. Benkendorfa, szefa III Oddziału
Osobistej Kancelarii Jego Cesarskiej Wysokości (najwyższego organu władzy cywilnej w Rosji): Widzę dobrze, że
wszystkie te wysiłki [dot. uzyskania zgody na wyjazd z Rosji – F.Z.] są płonne, dopóki będę zmuszony bronić się nie
przeciw określonym zarzutom, ale przeciw mętnym i nieokreślonym podejrzeniom (cyt. za: L. Gomolicki, Dziennik
pobytu Adama Mickiewicza w Rosji, Warszawa 1949).
10
Por.: K. Ratajska, „Trud” życia młodego Pigonia (Stanisław Pigoń w okresie przynależności do Eleusis), w: tejże,
Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza, Łódź 1998,
s. 187–210.
11
Por. S. Pigoń, Do podstaw wychowania narodowego, Kraków 1917; II wyd. – Lwów 1920.
12
W 1910 roku był głównym organizatorem ponadkordonowego zjazdu członków Eleusis w Kosowie; w 1914 roku
w Samborze przewodniczył obradom zjazdu elsów z Galicji Wschodniej.
13
K. Ratajska, „Trud” życia młodego Pigonia..., s. 190.
14
S. Pigoń, Z Komborni w świat, Kraków 1957, s. 230.
15
Na łamach pism skautingowych, między innymi „Eleusis”,
„Młodzież”, ogłosił w latach 1910–1913 kilkanaście artykułów poświęconych idei i etyce skautingu.
16
Krystyna Ratajska pisała przed dwudziestu laty, że bohater niniejszego tekstu, traktując działalność publicystyczną
jako środek propagandy „podstaw wychowania narodowego”, pisał do różnych trójzaborowych czasopism. Jego
artykuły ukazują się w krakowskim: „Łanie Młodzieży”,
„Gazecie Powszechnej”, „Młodzieży”, „Głosie Narodu”;
lwowskim: „Skaucie”, „Kurierze Lwowskim”, „Pamiętniku
Literackim”, „Słowie Polskim”; warszawskim: „Wyzwoleniu”, „Sfinksie”, „Prądzie”, „Bibliotece Warszawskiej”; poznańskim: „Świcie” i „Dzienniku Poznańskim”; wileńskiej:
„Pobudce” i „Słowie i Czynie” (K. Ratajska, „Trud” życia
młodego Pigonia..., s. 190).
17
Promocja doktorska odbyła się 28 stycznia 1914. Praca Pigonia o Księgach... została zauważona i choć nie tylko budziła zachwyt, ale i wywoływała polemiki, to rzecz naturalna. Piszący o niej na łamach „Pamiętnika Literackiego”
Józef Ujejski miał wprawdzie sporo uwag krytycznych,
ale w konkluzji swej recenzji oświadczył, że jest to rzecz
rzetelnej naukowej wartości, nie mówiąc już o tym, że jest
piękną przez bijące w niej gorące serce autora („Pamiętnik
Literacki”, t. 10, 1911, z. 1/4, s. 563).
18
W uznaniu zasług za udział w tej wojnie otrzymał w marcu 1921 roku honorową odznakę „Orląt”.
19
Por. Z.J. Nowak, Bibliografia prac Stanisława Pigonia
1908–1959, w: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Wydana staraniem Komisji Historycznoliterackiej
Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, pod
red. Z. Czernego i in., Kraków 1961, s. 9–18.
20
Stanowisko profesora literatury polskiej w Wilnie zwolniło się po przejściu prof. Józefa Kallenbacha na UJ.
21
Kolokwium odbyło się 4 marca 1921 na podstawie książki
Z epoki Mickiewicza. Studia i szkice, Wilno 1922.
22
Kadencja rektora trwała w owym czasie na USB jeden rok
akademicki, w przypadku Pigonia odstąpiono jednak od
tej zasady ze względu na rezygnację z urzędu w styczniu
1927 roku prof. Mariana Zdziechowskiego.
23
Czynnymi członkami Koła Polonistów, słuchaczami wykładów Pigonia, byli, między innymi, Czesław Miłosz,
Maria Renata Mayenowa, Zbigniew Folejewski, Maria
Rzeuska, Józef Trypućko, Jerzy Putrament...
24
Por. Sprawa brzeska. Dokumenty i materiały, oprac.
M. Leczyk, Warszawa 1988.
25
Autorem listu był najprawdopodobniej prof. Adam Heydel. Poprawki nanosił prof. Stanisław Kot, który zresztą
miał zapewniać sygnatariuszy, że będzie to tekst poufny,
do wykorzystania przez adresata w Sejmie (por. T.P. Rutkowski, Działalność polityczna Stanisława Kota w dwudziestoleciu międzywojennym (1918−1939), w: Stani-

sław Kot − uczony i polityk. Pokłosie sesji naukowej, red.
A. Fitowa, Kraków 2001, s. 44−45). Por. także: W. Lednicki, Z dziejów pewnego protestu. Notatka wspominarska
z pogranicza filologii i polityki, „Wiadomości” (Londyn)
1955, nr 51−52, s. 10.
26
„Piast” 1930, nr 52. W liście czytamy, między innymi:
1) Więźniowie ci, byli ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej, posłowie na Sejm Polski (wśród nich mężowie odznaczeni najwyższymi orderami cywilnymi i wojskowymi) byli
bez wyjątku zmuszani do wykonywania prac poniżających.
W szczególności zmuszano ich najbrutalniejszymi środkami moralnymi i fizycznymi do czyszczenia podłóg w celach,
biurach i kurytarzach więziennych, do dźwigania i mycia
kubłów, pełnych nieczystości i odchodów, nie tylko z własnych cel, lecz także do czyszczenia ustępów więziennych
przeznaczonych dla administracji więzienia [...]. 2) Więźniowie byli głodzeni przez dwa miesiące [...]. Najsurowszy
regulamin więzień wojskowych obostrzono w stosunku
do więźniów politycznych, pozostających pod śledztwem
przez cały system szykan i prowokacji [...]. 4) Oprócz tych
najsroższych kar dyscyplinarnych znęcano się nad więźniami fizycznie. Ludziom starszym i wyczerpanym nie
pozwalano w ciągu dnia nie tylko położyć się lub usiąść na
tapczanie, ale nawet oprzeć się o tapczan [...]. 5) Niejednokrotnie w ciągu nocy więźniów budzono i pod pozorem
rewizji wprowadzano ich do innych, ciemnych i zimnych
cel, tam rozebranych do naga stawiano twarzami do ściany,
gdy równocześnie z pobliża dochodziły jęki i rozlegały się
strzały. 6) Ponad to wszystko niektórzy więźniowie byli bici,
a mianowicie policzkowani, bici pięściami celem „doraźnego skarcenia”, a w niektórych wypadkach wręcz katowani
według specjalnych metod [...]. 7) Sześćdziesięciopięcioletniego posła Liebermana w drodze do więzienia wysadzono
w nocy w lesie z samochodu, zdarto zeń ubranie, zarzucono
mu płaszcz na głowę, skopano i zbito kastetami do utraty
przytomności. Po jego przyjeździe do Brześcia stwierdzono
na nim około dwudziestu ran. Godzi się tutaj odnotować,
że nazajutrz po ogłoszeniu w prasie listu otwartego, tzn.
19 grudnia 1930, prof. Adam Krzyżanowski złożył w dziekanacie Wydziału Prawa UJ oświadczenie, że podjął kroki
w celu wszczęcia śledztwa w sprawie Brześcia.
27
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Sejmu tzw.
sprawy brzeskiej zgłosił, między innymi, Klub Narodowy.
Większość sejmowa, złożona głównie z posłów BBWR,
odrzuciła go jednak, co stało się powodem wystąpienia
prof. Adama Krzyżanowskiego 5 lutego 1930 z BBWR,
a także złożenia przezeń mandatu poselskiego (w tym samym dniu).
28
Uniwersytet Lwowski, założony w 1661 roku przez króla Jana Kazimierza, początkowo nosił miano Akademii
Jezuickiej (1661–1758), potem Akademii Lwowskiej
(1758–1773), po I rozbiorze – Uniwersytetu Józefińskiego (1774–1805). W 1805 roku sprowadzony został
do rangi szkoły średniej i nazwany Liceum Lwowskim
(1805–1817), wreszcie podniesiony na nowo do rangi
uniwersytetu przez cesarza Franciszka I (stąd nazywany
Uniwersytetem Franciszkańskim). Jako taki przetrwał od
1817 do 1918 roku. 8 listopada 1919, dekretem naczelnika
państwa Józefa Piłsudskiego, otrzymał nazwę Uniwersytetu Jana Kazimierza (pod tą nazwą przetrwał do 1939
roku).
29
Założona w 1579 roku przez króla Stefana Batorego Akademia Wileńska (na prawach uniwersytetu) przetrwała aż
do 1 maja 1832, kiedy to car Mikołaj I w ramach represji
po upadku powstania listopadowego zamknął uczelnię.
W październiku 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret o utworzeniu na nowo uniwersytetu
w Wilnie i nadaniu mu imienia Stefana Batorego.
30
Por. A. Massalski, Uniwersytet Jagielloński wobec ustawy
o szkołach akademickich z roku 1933, „Studia Historyczne” 1968, z. 1, s. 33 – passim.
31
Por. Z. Osiński, Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edukacji (1885–1951), Lublin 2007.
32
Artykuły ukazywały się w „Głosie Narodu”, „Czasie”, „Naprzodzie”, „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”.
33
Por. Konferencje Rektorów Szkół Akademickich w Polsce w latach 1919–1931, wstęp i opracowanie S. Estreicher, Warszawa 1932. W obliczu presji, jaką wywierał
minister Jędrzejewicz na Sejm, aby ten jak najszybciej
uchwalił nową ustawę, trzynastu rektorów wchodzących
w skład Konferencji Rektorów zapowiedziało na spotkaniu w lutym 1932 roku rezygnację ze swoich funkcji. Nie
wiadomo, jak potem tę groźbę realizowali, ale jedno jest
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wiadome: że rektor Kutrzeba 2 marca 1933 złożył na ręce
swojego prorektora księdza Konstantego Michalskiego
swój urząd. Senat nie przyjął jednak tej rezygnacji. Co
więcej, na tym samym posiedzeniu podjął uchwałę zawierającą wyrazy uznania dla rektora Kutrzeby za obronę
swobód akademickich.
34
W obronie wolności szkół akademickich, Kraków 1933;
A. Wrzosek, Walka o utrzymanie samorządu szkół akademickich w Polsce, Poznań 1933; I. Czuma, Reforma akademicka z 1933 roku, Warszawa 1934.
35
„Przegląd Powszechny” 1932, t. 196 (grudzień), s. 273–
283.
36
W obronie wolności..., s. 146.
37
Ibidem, s. 147.
38
Ibidem, s. 149.
39
Ibidem, s. 150.
40
Ibidem, s. 151.
41
Ibidem, s. 155.
42
Ibidem, s. 156.
43
Powszechnie twierdzono, że przy likwidacji Katedry Historii Powszechnej, którą kierował prof. Wacław Sobieski,
minister Wacław Jędrzejewicz (brat Janusza) powodowany był zemstą za to, że w trzytomowej Historii Polski, wydanej w latach 1923–1925, nasz uczony dowodził, że plan
Bitwy Warszawskiej opracował gen. Maxime Weygand
wspólnie z szefem sztabu gen. Tadeuszem Rozwadowskim, a nie marszałek Józef Piłsudski.
44
Znając jego charakter, wolno przyjąć, że nie powtarzał za
swoim ukochanym mistrzem, prof. Ignacym Chrzanowskim, słów z artykułu tegoż zamieszczonego w przywoływanej tu książce W obronie wolności szkół akademickich:
Serce się ściska na myśl, że dzisiaj, w wieku XX, i to po odzyskaniu niepodległości, w niwecz obracają się wspaniałe
wysiłki polskiej myśli pedagogicznej połowy XVIII wieku
i że się w proch rozsypuje błogosławiona praca Komisji
Edukacyjnej (I. Chrzanowski, Dzisiaj a przed stu pięćdziesięciu laty, w: W obronie wolności..., s. 204).
45
Por. J. Spytkowski, Studium Historii Literatury Polskiej
w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1910–1945, w:
Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie
Jagiellońskim (1782–1965), Kraków 1966, s. 215–217.
46
Wszystko wskazuje na to, że z opieki nad Kołem Polonistów zrezygnował w związku z zaostrzającą się falą nagonki prasowej na krakowską polonistykę; por. ataki Stefana
Żółkiewskiego w „Kuźnicy” (1949, nr 14 i 19) oraz odpowiedź Stanisława Pigonia Jeszcze o „duchu krakowskiej
polonistyki” w „Tygodniku Powszechnym” (1949, nr 24).
47
Por. A. Pilch, Studenci Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Ich ideowe, polityczne i społeczne zaangażowanie, Kraków 2004, s. 114.
48
Zajścia takie stały się z czasem „chlebem powszednim”
w życiu Uniwersytetu lat 30. W październiku 1935 roku
doszło, na przykład, do awantur na spotkaniu studentów
zorganizowanym przez Start z propagującym idee komunistyczne odczytem Adama Polewki. Do podobnych
awantur doszło w styczniu 1937 roku, w czasie wieczoru
zorganizowanego w Sali Kopernika przez Akademicki
Klub Literacko-Artystyczny „Volta”. W czasie tego spotkania Lech Piwowar wygłaszał pochwały pod adresem
André Gide’a, autora książki Powrót z Rosji, gloryfikującego urządzenia bolszewickie w ZSRR. Pigoń – który
zastępował na zebraniu kuratora Klubu, prof. Zdzisława
Jachimeckiego – na znak protestu opuścił salę, a Młodzież
Wszechpolska obrzuciła jajami prelegenta i jego kolegów
z Leonem Kruczkowskim na czele.
49
Por. BJ. Rkps nr 10706.
50
Por. artykuł Profesora Położenie materialne i samopomoc
młodzieży akademickiej krakowskiej w okresie tajnego nauczania, w: M. i A. Zarębowie (red.), Alma Mater w podziemiu, Kraków 1964, s. 304–308.
51
Zwróciła mi uwagę na tę sprawę p. Janina Kupiec, nieżyjąca już dzisiaj kierowniczka Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchosławicach. Cytowane niżej dokumenty znajdują się w Archiwum Stanisława Mierzwy przechowywanym w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.
52
Por. moją rozprawę Wspaniały typ chłopa polskiego, podniesiony do wyższej potęgi. Stanisław Pigoń wobec Wincentego Witosa, w: F. Ziejka, Miasto poetów. Studia i szkice,
Kraków 2005, s. 407–416.

Stanisław Pigoń; 1938

Stanisław Pigoń (1885–1968). Profesor i obywatel – to tytuł konferencji zorganizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
Wydział Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności przy współudziale
Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie oraz
krakowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
Przedsięwzięcie odbyło się w dniach 13–14 grudnia 2018 w siedzibie Wydziału Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 16 oraz małej auli PAU przy ul.
Sławkowskiej 17.
W 50. rocznicę śmierci prof. Stanisława Pigonia, wybitnego uczonego i pedagoga, o jego działalności w obronie praw i swobód obywatelskich, wątkach patriotycznych w jego twórczości historycznoliterackiej, jego ideach
społeczno-wychowawczych, problematyce wiejskiej i chłopskiej tożsamości, związkach uczonego z Uniwersytetem Jagiellońskim, Polską Akademią Umiejętności, Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie czy Wyższą
Szkołą Pedagogiczną w Krakowie podczas konferencji mówili: Franciszek
Ziejka, Elżbieta Nowicka, Tadeusz Budrewicz, Agnieszka Ziołowicz, Bogusław Dopart, Kazimierz Sikora, Magdalena Woźniewska-Działak, Teresa
Dalecka, Bogusław Wajzer, Jolanta Witkoś, Franciszek Tereszkiewicz, Andrzej Borowski, Julian Maślanka, Monika Stankiewicz-Kopeć. Patronat nad
przedsięwzięciem objął rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
RPM

Janusz Smulski

Uczestnicy konferencji Stanisław Pigoń (1885–1968). Profesor i obywatel
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HISTORIA MAGISTRA VITAE
Grzegorz Chołociński

115-LECIE INSTYTUTU STOMATOLOGII UJ

I

Instytut Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM i Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie przy ul. Montelupich 4

nstytut Stomatologiczny na Wydziale
Lekarskim UJ świętował 115. rocznicę utworzenia. Zorganizowana z tej
okazji konferencja jubileuszowa odbyła
się 7 grudnia 2018 w Librarii Collegium
Maius pod patronatem prorektora UJ ds.
Collegium Medicum prof. Tomasza Grodzickiego. Podczas uroczystości licznie
zgromadzeni goście wysłuchali wykładu prof. Ryszarda W. Gryglewskiego zatytułowanego
Stomatologia w murach
Akademii Krakowskiej.
W swoim wystąpieniu profesor zwrócił
szczególną uwagę na
wydarzenia roku 1903
oraz zasługi założyciela
Instytutu Stomatologicznego prof. Wincentego Jacka
Łepkowskiego (1866–1935) –
ucznia prof. Ludwika Rydygiera,
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli stomatologii polskiej zarówno
w dziedzinie nauki, jak i praktyki.
Prace badawcze, działalność naukowa i pasje prof. Łepkowskiego nadal
zadziwiają nowatorstwem, rozmachem
i wszechstronnością. Wiele z jego osiągnięć wyprzedzało epokę, w której żył,
powracając w XXI wieku ze wzmożoną
siłą. Tak jest w przypadku wykorzystania
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przez profesora podchlorynu sodu (zwanego wówczas radycyną lub antyforminą)
w autorskiej metodzie leczenia kanałowego (1909). Po latach stosowania innych
metod, od początku lat 90. XX wieku podchloryn sodu jest ponownie podstawowym
środkiem do irygacji i chemicznego opracowania kanałów korzeniowych, eliminu-

Medal Kazimierza Lewandowskiego (z lewej)
i Medal Józefy Serre

jąc pozostałe metody. Profesor wykonywał
również zabiegi wyłuszczenia żywej miazgi w znieczuleniu domiazgowym (to również współczesny standard), replantacji,
transplantacji zębów, prowadził badania
nad implantacją. Diagnostykę radiologiczną uznał za standard przed rozpoczęciem
leczenia stomatologicznego. Odbudowy

protetyczne mogły być wykonywane tylko
na zdrowym lub prawidłowo wyleczonym
uzębieniu. W owych czasach było to ze
wszech miar nowatorskie postępowanie.
Pamiętajmy, że zabiegi resekcji korzeni
wykonywano niejednokrotnie na nieprzeleczonych kanałowo zębach zgorzelinowych, na takich również cementowano
kosztowne mosty protetyczne,
pozostawiając w jamie ustnej
rozległe ogniska zapalne.
Były to czasy rodzącej się
dopiero teorii zakażenia
ogniskowego. Jest więc
prof. Łepkowski prekursorem współczesnej
endodoncji, a wiele metod, które z entuzjazmem
na przełomie XX i XXI
wieku uznaliśmy za nowatorskie, profesor stosował
z powodzeniem sto lat wcześniej.
Jest drugim na świecie lekarzem, po
de Marion, który zastosował w dentystyce formalinę. Jest również autorem
wielu nowatorskich rozwiązań z zakresu
protetyki stomatologicznej. Prowadził
badania poświęcone morfologii i budowie
histologicznej zębów z opracowaniem
własnej metody przygotowania preparatów. Zajmował się materiałoznawstwem
stomatologicznym, a także problemami

Uczestnicy Jubileuszu zgromadzeni w Librarii Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (od lewej):
dyrektor UKS w Krakowie dr Marek Szwarczyński, dyrektor IS minionej kadencji prof. Jan Zapała, prorektor
UJ prof. Tomasz Grodzicki, rektor UJ minionej kadencji prof. Franciszek Ziejka, prorektor UJ
prof. Jacek Popiel, rektor AM prof. Tadeusz Cichocki, dyrektor IS minionej kadencji prof. Stanisław
Majewski, prodziekan WL prof. Jolanta Pytko-Polończyk, dr hab. Mariusz Szuta, dr Paweł Grabowski;
gości wita dyrektor Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego prof. Joanna Zarzecka

Przemawia patron konferencji jubileuszowej, prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki
Fot. Jerzy Sawicz

klinicznymi, takimi jak tamowanie krwotoków po usunięciu zębów, zastosowaniem
kokainy w znieczuleniu, czy też budową
zębiaków.
Promując nazwę „stomatologia” w zamian za „dentystyka”, był gorącym orędownikiem traktowania stomatologii jako
integralnej części nauk medycznych.
Warto też zaznaczyć, że w tworzenie
Instytutu Stomatologicznego profesor,
oprócz zasług na polu organizacyjnym,
miał także znaczny wkład finansowy. Do
przyznanych przez Ministerstwo Wyznań
i Oświaty w Wiedniu dotacji w wysokości
5000 koron wyasygnował z własnych
środków kwotę w wysokości 2500 koron.
Poza wsparciem finansowym, pragnąc
pomóc pierwszej tego typu placówce na
ziemiach polskich, ofiarował cenne wyposażenie: aparaturę do podawania gazu
rozweselającego, mikroskop Zeiss, „stołek
operacyjny”, wiertnicę, inne przyrządy
dentystyczne, oraz bibliotekę. Pierwsza
siedziba Instytutu Stomatologicznego
znajdowała się w Rynku Głównym nr 22
na drugim piętrze.
Profesor posiadał również klinikę stomatologiczną przy ul. Straszewskiego 26,
z „prywatną elektrownią” w piwnicy, co
dawało niezależność i gwarantowało bezpieczeństwo w przypadku częstych przerw
w dostawach prądu. Był pierwszym na
ziemiach polskich właścicielem elektrycznej wiertarki, dysponował również
aparatem Rentgena. Prace protetyczne
dla pacjentów Instytutu, w uzasadnionych
przypadkach robione w świetnie wyposażonej pracowni techniki dentystycznej
kliniki profesora, wykonywane były bezpłatnie. Przed utworzeniem Instytutu Stomatologicznego użyczał Uniwersytetowi
pomieszczeń przy ul. Straszewskiego,
co umożliwiało praktyczne kształcenie
w dziedzinie stomatologii, wcześniej
realizowane głównie w teorii.
Bogata osobowość profesora przejawia się w jego zamiłowaniu do sztuki,
szczególnie poezji. Jest on autorem wielu
wierszy, głównie o tematyce łowieckiej
i podróżniczej, oraz sztuk teatralnych
o medycznym środowisku Krakowa.
Był również koneserem sztuki, głównie
malarstwa. Znany z poczucia humoru,
towarzyski, prowadził dom otwarty, goszcząc znane postacie świata artystycznego.
Hojnie wspierał działalność brata Adama
Chmielowskiego.
W Librarii Collegium Maius, tuż
przy wejściu, znajduje się portret prof.

Prof. Ryszard W. Gryglewski podczas swojego wykładu poświęconego
historii krakowskiej stomatologii uniwersyteckiej. Wśród słuchaczy prezes
Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Lekarskich UJ prof. Zdzisław Gajda
oraz gospodarz miejsca, dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka
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Podczas uroczystości za działalność
w dziedzinie chirurgii Medalem Józefy
Serre – kobiety dzielnej, uhonorowana
została prof. Jadwiga Stypułkowska.
Laudację na cześć Pani Profesor wygłosiła
dyrektor Instytutu Stomatologii Wydziału
Lekarskiego prof. Joanna Zarzecka. Medal
wręczyli prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki, prezes Stowarzyszenia
Absolwentów Wydziałów Lekarskich UJ
prof. Zdzisław Gajda oraz dyrektor Instytutu Stomatologii.
Laudacja, zatytułowana Zawsze chirurgia, przygotowana została w oparciu
o studium bogatej działalności uniwersyteckiej prof. Jadwigi Stypułkowskiej
– pierwszej kobiety, która uzyskała
habilitację w dziedzinie chirurgii stoProf. Jadwiga Stypułkowska odbiera okolicznościowy dyplom i Medal Józefy Serre
od prorektora UJ ds. Collegium Medicum
matologicznej w Krakowie, mentorce
pokoleń stomatologów. Na pytanie,
Wincentego Łepkowskiego namalowany spotkania zostało więc bardzo dobrze dlaczego rozpoczęła studia medyczne,
przez przyjaciela domu Łepkowskich wybrane również ze względu na to, że Col- trudno jej było znaleźć prostą odpoLeona Wyczółkowskiego, częstego gościa legium Maius było od wieków miejscem wiedź. Studia rozpoczęła w wieku 17 lat
Dworku pod Gackami w Bronowicach nauczania medycyny – co zaznaczył obecny i szybko odkryła, że medycyna to piękna
Wielkich. W Librarii jest również portret podczas uroczystości dyrektor Muzeum UJ dziedzina nauki. Teraz mówi, że zawód
Józefa Łepkowskiego, wybitnego archeo- prof. Krzysztof Stopka.
lekarza to najpiękniejszy zawód, bo cóż
loga, znawcy sztuki, rektora Uniwersytetu
Historię Józefy Serre, pierwszej kobie- jest piękniejszego, niż czynić drugiemu
Jagiellońskiego, patrioty zaangażowanego ty, która ponad dwieście lat temu (1813) człowiekowi dobro. Przez cały czas swow walkę o polskość Śląska – ojca Win- w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego po jej działalności klinicznej, naukowej i nacentego. Należą oni do grona osób, które znakomicie zdanym egzaminie (w gronie uczycielskiej związana była, i nadal jest,
niegdyś przyczyniły się do rozwoju Biblio- egzaminujących był Rafał Czerwiakowski) z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dyplom
teki Jagiellońskiej i Muzeum Uniwersytetu otrzymała patent i dyplom magistra denty- lekarza stomatologa z wyróżnieniem uzyJagiellońskiego. Miejsce jubileuszowego styki, opowiedział prof. Zdzisław Gajda.
skała 15 grudnia 1955. W wieku
21 lat, po ukończeniu trwających
wówczas cztery lata studiów,
została stomatologiem. Później
były jeszcze studia ogólnolekarskie i specjalizacje, najpierw
ze stomatologii ogólnej, później
z chirurgii stomatologicznej. Od
1956 roku pracowała nieprzerwanie w Katedrze i Klinice Chirurgii
Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, a w 1996 roku
została powołana przez władze
uczelni do zorganizowania Zakładu Chirurgii Stomatologicznej
Collegium Medicum, którego
kierownikiem była do 2004 roku.
W października 1999 roku została mianowana na stanowisko
profesora nadzwyczajnego. Po
przejściu na emeryturę nadal
prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i leczniczo-konsultacyjną w Instytucie Stomatologii
Wystąpienie prof. Zdzisława Gajdy Józefa Serre – kobieta dzielna. Wśród słuchaczy (od prawej): prof. Krzysztof Stopka, CM UJ i Uniwersyteckiej Klinice
prof. Jadwiga Stypułkowska, prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy prof. Waldemar Hładki, Elżbieta Grabowska, dr Maria
Stomatologicznej w Krakowie.
Panaś, prof. Małgorzata Zaleska, prof. Tomasz Kaczmarzyk, prof. Małgorzata Pihut, dr hab. Anna Jurczak,
prof. Anna Ryniewicz oraz lekarze i sympatycy Instytutu Stomatologii W bogatej działalności uczelnia-
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Doktor Paweł Grabowski otrzymuje Medal Kazimierza Lewandowskiego od dyrektor Instytutu Stomatologii prof. Joanny Zarzeckiej
oraz dyplom Medalu od prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacka Popiela

nej Pani Profesor na plan pierwszy wybija
się wierność Uniwersytetowi i wartościom
uniwersyteckim oraz wierność ukochanej
dziedzinie medycyny – chirurgii.
Była to druga edycja wręczenia Medalu Józefy Serre. Laureatką I edycji została
prof. Zofia Knychalska-Karwan.
Podczas jubileuszowego spotkania
w Librarii Collegium Maius po raz
pierwszy wręczono Medal Kazimierza
Lewandowskiego (1869–1938) – lekarza,
dentysty, poety, dramaturga, który należał do artystycznej cyganerii Krakowa
okresu Młodej Polski. Inspiracją autorki
medalu – rzeźbiarki Małgorzaty Kot, był

portret Kazimierza Lewandowskiego
namalowany przez Stanisława Wyspiańskiego. Pierwszym laureatem medalu,
wręczonego za działalność literacką
i krzewienie wartości humanistycznych,
został krakowianin, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Paweł Grabowski.
Medal wręczyli prorektor UJ ds. polityki
kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel,
prezes Unii Polskich Pisarzy Lekarzy
prof. Waldemar Hładki oraz dyrektor
Instytutu Stomatologii.
Paweł Grabowski zadebiutował
w 1992 roku na łamach krakowskiego
dwumiesięcznika „Dekada Literacka”.

Niedługo później ukazał się tomik jego
wierszy I tylko łez nie było (1994), później
Powrót Don Kichota i inne wiersze (2005)
oraz, ostatnio, Retrospekcja (2018).
Część wierszy opublikowano również
w Almanachu Unii Polskich Lekarzy
Pisarzy „Spectrum VIII” oraz antologii
pokonkursowej Biesiady poetyckie.
Jest twórcą nagradzanych spektakli
teatralnych, w tym spektakli dla dzieci:
Dziś gwiazda drogę nam pokaże, Jak to
naprawdę było z królewną Enamelką,
Opowieść o Strachu na Wróble i jego
przyjaciołach. Na uwagę zasługuje dramat Snejk, nagrodzony w ogólnopolskim

Paweł Grabowski

RETROSPEKCJA
Doktor Paweł Grabowski to twórca niezwykły, i to niezwykły podwójnie. Tworzy codziennie
lepszą rzeczywistość swoich pacjentów w hospicjum domowym. Pracuje wśród ludzi chorych,
starszych, wykluczonych, o których cały nowoczesny i modny świat zapomniał. Tworzy ich lepsze umieranie, rozpisuje każdy dzień i leki tak doskonale, by bolało jak najmniej, i by ostatnie
chwile pacjenta były dobrymi chwilami. Aż do końca. Jednocześnie – technicznie, mechanicznie wręcz, tworzy stacjonarne Hospicjum Proroka Eliasza w maleńkiej miejscowości Makówka.
Buduje, wraz z oddanym zespołem, miejsce, które w nowoczesny sposób da szansę na godne odchodzenie tym wszystkim chorym, którzy nie mogą w ostatnim etapie życia przebywać
w swoim domu.
Z jednej strony więc, twarda budowa – z cegły i cementu. Z drugiej – dr Grabowski piórem buduje przestrzenie, emocje, światy, które poznajemy linijka po linijce, słowo po słowie, wers po wersie. I które to precyzyjne
i z pietyzmem dobrane słowa, wiersze, precyzyjnie budują nas. Składają nieposkładane dotąd uczucia, emocje, doświadczenia. Składają porozbijanego człowieka w jedno. Poezje Pawła Grabowskiego, są więc trochę jak... poetycka terapia
dla zranionych, dotkniętych chorobą i opuszczeniem, szukających ludzi i Boga, i wszystkich, którzy od życia chcą więcej.
Dla wszystkich, którzy widzą i czują więcej. I dla wszystkich, którzy czasem i boją się odczuwać, bo to bardziej boli. [...]
I dobrze, że są na świecie twórcy tak niebanalni, którzy potrafią wyjść z ram własnych ograniczeń i ludzkiej presji, i spojrzeć na innych i na siebie w świeży, nowatorski sposób. Tylko tacy ludzie to autentyczni budowniczowie: murów hospicjum, domów, ale i relacji, poezji, uczuć. Tylko takim ludziom udaje się za pomocą prostego słowa, rytmu czy rymu –
opisać świat. A może napisać od nowa prawdę o świecie: pięknym, wielkim, ale też i pełnym niuansów, nierzadko łez.
Nade wszystko jednak, świat ten pełen jest ludzi. Ludzi do kochania. To dla ludzi przecież, i z ich powodu, buduje się
domy i buduje strofy poezji.
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Wyemitowany w czasie jubileuszu
reportaż redaktor Brygidy Grysiak
pod tytułem Droga do nieba z cyklu
„Czarno na białym” stacji TVN,
przybliżył historię twórczości literackiej i działalności lekarskiej doktora
Grabowskiego.
Rozważanie na temat różnicy
między sztuką a rzemiosłem, tak
w zakresie działalności literackiej, jak
i medycznej, zakończyło uroczyste
jubileuszowe spotkanie w Librarii
Collegium Maius.
Wśród osób przybyłych na jubileuszową konferencję byli również prof.
Franciszek Ziejka, rektor UJ w latach
1999–2005, prof. Tadeusz Cichocki,
rektor Akademii Medycznej w latach
Konferencja jubileuszowa poświęcona 115. rocznicy utworzenia Instytutu Stomatologicznego na Wydziale Lekarskim 1987–1990, dyrektor Uniwersyteckiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego; Libraria Collegium Maius UJ Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
konkursie na sztukę o tematyce AIDS/ ziemia w Makówce koło Narwi. Doktor Marek Szwarczyński oraz dyrektorzy InHIV, oraz ostatni międzynarodowy pro- Paweł poza najważniejszym – opieką stytutu Stomatologii minionych kadencji:
jekt – sztuka teatralna Siostra Mozarta i towarzyszeniem terminalnie chorym prof. Jan Zapała i prof. Stanisław Majew(Mozart’s Sister). Monodram poświęcony i ich rodzinom, przeprowadza wiele ski. W uroczystości uczestniczyli również
jest Nannerl, starszej o pięć lat genialnej szkoleń z zakresu opieki paliatywnej profesorowie oraz lekarze Instytutu Stosiostrze Amadeusza. To ona była „pierw- dla personelu medycznego i rodzin osób matologii Wydziału Lekarskiego CM UJ.
szym Mozartem”, cudownym dzieckiem, chorujących, zabiega również o pozyskaJoanna Zarzecka
wirtuozem, geniuszem muzycznym. Czy nie środków, które umożliwią budowę
Instytut Stomatologii Wydziału Lekarskiego CM UJ
potrafiła uwolnić się z gorsetu ówcze- stacjonarnego hospicjum.
snego nieprzychylnego kobietom świata?
Laureat ukończył nie tylko studia
stomatologiczne w Krakowie, również
ogólnolekarskie, a także podyplomowe
studia zarządzania opieką zdrowotną
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest specjalistą w dziedzinie
chirurgii szczękowo-twarzowej oraz
medycyny paliatywnej. Po wielu latach
pracy w renomowanych ośrodkach chirurgicznych i onkologicznych w Krakowie
i Warszawie podjął życiowe wyzwanie.
W czerwcu 2012 roku założył z szacunku
dla życia Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Michałowie, obecnie jest to
Fundacja – Hospicjum Proroka Eliasza.
Od samego początku domowe hospicjum
działało jedynie społecznie. Pracownicy
niosą pomoc nieuleczalnie chorym, często pozostawionym samym sobie, tam,
gdzie nikt inny nie dojeżdża, w miejscach
oddalonych od ośrodków miejskich
i sieci szpitali, pokonując każdego dnia
dziesiątki kilometrów dróg. To ciągle
zbyt mało, aby zaspokoić potrzeby ludzi
w ostatnich chwilach życia. Powstał już
projekt architektoniczny stacjonarnego
hospicjum. Inspirowany jest domem dla
trędowatych ojca Jana Beyzyma na Madagaskarze w Maranie. Zakupiona została
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Z DZIEJÓW KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII
Dolna i górna szczęka
dziecka pięcioletniego.
Korzenie zębów mlecznych i zęby
stałe tkwiące w szczęce.
Według preparatu Wincentego
Łepkowskiego. Za: Adam Bochenek,
Podręcznik odontologii,
cz. 1. Anatomia i rozwój jamy ustnej
i zębów, Warszawa 1914
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uż Hipokrates i Arystoteles pisali
o wyglądzie zdrowych zębów, leczeniu tych zepsutych i rozważali
o różnych chorobach dziąseł.
Nieobce im były zabiegi ekstrakcji zębów kleszczami, znana
praktyka wykorzystania drutów
w tworzeniu mostków. Dla starożytnych uczniów Eskulapa stomatologia jest już wyraźnie częścią
medycyny, ściśle łącząc się
z teorią i praktyką lekarską.
Nie przez przypadek zatem
rzymski arystokrata i polihistor Aulus Cornelius Celsus
poświęcił jej należytą uwagę
na kartach swojej De medicinali briocto, pisząc wprost,
że ból zębów jest, prócz bólu
śmierci, największym i najokrutniejszym ze wszystkich
bólów. Znający dobrze tradycję antyczną i czerpiący z niej
obficie Maciej z Miechowa
(1457–1523), profesor medycyny Akademii Krakowskiej,
ośmiokrotnie obierany jej rektorem, autor słynnej Chronica Polonorum, nie omieszkał, pisząc
traktat o higienie i zdrowym
życiu, zalecić szczególną dbałość o utrzymanie w czystości
jamy ustnej, którą należało regularnie
przepłukiwać wodą rozmarynową. Jednak poza paroma wyjątkami dentystyka, złączona, rzec można, w naturalny
sposób z chirurgią, znajdowała się
przez dłuższy czas poza kręgiem medycyny uniwersyteckiej. Prymat księgi
i logicznie konstruowanych wywodów
nad praktycznym wykonawstwem był
wyraźnie zaznaczony. Tym samym to,
co mieści się w pojęciu sztuki lekarskiej,
zaczęto oddzielać od nauki o zdrowiu
i chorobie. Sprawni rzemieślnicy zwani
cyrulikami mieli się odtąd parać chirurgią, a zatem i dentystyką. Tak też miały
się sprawy w podwawelskim grodzie,
na co odnajdujemy dowody w księgach
miejskich, statutach królewskich i archiwach Uniwersytetu, którego Wydział

Lekarski starał się zachować kontrolę
nad cyrulikami. Rzecz cała zaczęła się
stopniowo zmieniać w drugiej połowie
XVIII stulecia.
DENTYSTYKA W MURACH KRAKOWSKIEJ
ALMA MATER
Reformy Kołłątajowskie i wprowadzenie nowej organizacji dla nauk lekarskich
wraz z ustanowieniem pierwszych na
ziemiach polskich klinik stanowią istotną
cezurę w historii medycyny. Wówczas też
odnajdujemy pierwsze informacje o dentystyce ujętej w ramy wykładów z chirurgii prowadzonych przez prof. Rafała
Józefa Czerwiakowskiego (1743–1816).
Na kartach spisanego jego ręką podręcz-

nika Narządu
opatrzenia
chirurgicznego
odnajdujemy wiele
informacji i z dużą precyzją poczynionych uwag poświęconych
chorobom zębów i przyzębia, sposobom
leczenia zachowawczego, wskazaniom do
ekstrakcji zębów, a także zarys podstaw
protetyki. Profesor postępował z rozwagą,
nauczając, że wyjmowanie jakiego zęba
jest ważniejszą operacyją, nie tylko, że ona
jest przyczyną utraty bardzo pożytecznej
i potrzebnej ciału części, lecz oraz że połączona jest z niejakim niebezpieczeństwem.
Usunąć trzeba, gdy: ząb jest zepsuty i nieużyteczny, a zwłaszcza gdy nie ma innej
drogi zniesienia bólu, gdy próchnienie
dotyka korzeni, gdy zęby mleczne zaczynają się chwiać lub blokują drogę zębom
stałym1. Odtąd tematyka stomatologiczna
postępowała wraz z chirurgią przez kolejne dziesięciolecia krakowskiej medycyny.
Ten, któremu zawdzięczamy pierwsze na
ziemiach polskich wykorzystanie eteru
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snej, oryginalnej metody chirurgicznego leczenia tzw. zajęczej wargi, podając
dokładne wskazania co do kwalifikacji
chorego do operacji, jak i warunków
przeprowadzania samego zabiegu. Do
dziś w zbiorach Muzeum Wydziału
Lekarskiego UJ zachował się wykonany według projektu Bierkowskiego
zestaw narzędzi wykorzystywanych
w tej właśnie operacji.
Konieczność nauczania stomatologii rozumieli dobrze inni profesorowie
chirurgii jagiellońskiej wszechnicy:
Antoni Bryk (1820–1881), Alfred Obaliński (1843–1898) i Ludwik Rydygier
(1850–1920). Warto w tym miejscu
przypomnieć, że już w 1815 roku Karol
Soczyński (1781–1862) przedstawił
szczegółowy program wykładów obejmujących, oprócz weterynarii, anatomii
porównawczej i okulistyki, również
odontologię, czyli dentystykę właśnie.
Wszystkie wymienione przedmioty
miały wejść w skład jednej katedry,
do której utworzenia w tym kształcie
jednak nie doszło. O tym, że stomatologia interesowała nie tylko chirurgów,
zaświadcza również rozprawa doktorska
Macieja Józefa Brodowicza (1790–
1885), wychowanka medycyny wiedeńskiej, późniejszego profesora interny UJ.
Zatytułowana Dissertatio inauguralis
medica sistens anatomiam et physiologiam dentium humanorum (Vindobonae
1817), była przejrzyście przeprowadzoWykaz narzędzi dentystycznych w dziele Rafala Jozefa nym wykładem anatomii porównawczej
Czerwiekowskiego [...] Wywod o Narzędziach Cerulic- i rozwojowej zębów człowieka. Autor
kich: z okoliczności popisu publicznego dla obięycia opisywał i rozważał znaczenie faz ząbMieysca w Towarzystwie Lekarskim Przesławney Akadekowania, dążył do stworzenia fizjologiczmiy Krakowskiey, I Otwarcia Szkoły Anatomii, Chyrurgii
I Sztuki Położniczey. Dla Wiadomosci Uczniow Cerulic- nego modelu żucia, zwracając uwagę na
twa, Kraków 1779
związek, jaki zachodzi pomiędzy pracą
mięśni, żuchwą i uzębieniem. Zaskakująco
w znieczuleniu ogólnym, wybitny operator nowoczesne spojrzenie Brodowicza wskai wysoko ceniony nauczyciel, profesor chi- zuje na wagę problematyki dentystycznej,
rurgii UJ Ludwik Bierkowski (1801–1860) a nawet, szerzej: stomatologicznej, w jego
prezentował swoim studentom najbardziej rozumieniu wyzwań i potrzeb ówczesnej
aktualne informacje związane z chorobami medycyny. Tym samym kształtowała się
zębów, jamy ustnej, a także zmian patolo- stopniowo świadomość złożoności zagadgicznych kości obu szczęk i zatok, w tym nień wiążących się z patologią, diagnostyką
również tych nowotworowych, wyraźnie i terapią schorzeń zębów oraz jamy ustnej.
zaznaczając stałą obecność zagadnień Trzeba było jednak jeszcze dziesięcioleci,
stomatologicznych w swoich wykładach. nim ukształtowała się odrębna specjalność
Wśród nich nie zabrakło rozważań o efek- lekarska.
tywnych metodach wypełniania ubytków
NARODZINY KRAKOWSKIEJ
za pomocą zróżnicowanych materiałów
STOMATOLOGII
plastycznych, w tym poddających się
obróbce termicznej metali, jak również
Rok 1877 jest znamienny dla historii
matyksu, storaksu i gutaperki. Dużo uwagi
poświęcił Bierkowski opracowaniu wła- polskiej stomatologii. Wówczas to doktor

Portret prof. Wincentego Łepkowskiego (1866–
1935) autorstwa Leona Wyczółkowskiego; w dolnej części namalowana jest willa z podpisem „sadyba”, co nawiązuje do siedziby Łepkowskiego
w Bronowicach

Karol Goebel (1845–1891) habilitował
się z zakresu dentystyki, co umożliwiło
mu rozpoczęcie stałych wykładów z tego
przedmiotu. Stał się tym samym pierwszym
docentem dentystyki w Polsce. Jak donoszono na łamach „Przeglądu Lekarskiego”,
30 czerwca w obecności profesorów Wydziału lekarskiego i licznie zgromadzonych
uczniów odbył się wykład habilitacyjny
Dr Karola Goebla, lekarza dentysty
w Krakowie. Prelegent mówił o zapaleniu
okostnej zębowej i wskazaniach do wyjmowania zębów; wykład jego był potoczysty,
przedmiot wyczerpujący, język poprawny.
To też zgromadzenie profesorów uchwaliło natychmiast przedłożyć Ministerstwu
Oświaty wniosek o potwierdzenie habilitacji Dra Goebla jako docenta dentystyki na
tutejszym Wydziale lekarskim2. Stworzone
zostały podstawy pierwszej akademickiej
szkoły stomatologicznej na ziemiach polskich. Goebel był bez wątpienia dobrze
zorientowany w najnowszych postępach
ówczesnej nauki, interesując się żywo
możliwościami zastosowania jodoformu
jako środka antyseptycznego w chirurgii
stomatologicznej, a także problemem
skutecznych znieczuleń miejscowych
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świadom, że pojęcie dentystyki, jakkolwiek mające starożytną jeszcze metrykę, jest
zbyt wąskim dla określenia
całej zajmującej go problematyki, gdyż kierującym uwagę
jedynie na część praktyczną,
zabiegową, ograniczoną niemal wyłącznie do leczenia
zębów i przyzębia. Łepkowski
zaś słusznie podkreślał, że
stomatologia jest częścią całej
nauki lekarskiej, o znacznie
szerszych horyzontach badawczych. I chociaż w oficjalnych dokumentach częściej
spotykamy się z pojęciami
ambulatorium dentystycznego
czy polikliniki, to Łepkowski
dążył do wprowadzenia jako Prof. Wincenty Łepkowski
obowiązującego określenia
„Instytut Stomatologiczny”. Jak pokazała pierwszy słyszymy o katedrze stomatoloniedaleka przyszłość, racja była całkowicie gii, to trudno o bardziej wymowny dowód
po jego stronie. W każdym razie powołanie uznania potrzeb zgłaszanych przez ucznia
do życia pierwszej akademickiej placówki Rydygiera. Wówczas też nazwa „Instytut
stomatologicznej było ważnym wydarze- Stomatologii UJ” stopniowo utrwala się
niem w życiu miasta. Tak informował w ludzkiej świadomości.
W pierwszym okresie istnienia Instyo tym wydarzeniu swoich czytelników
krakowski „Czas”: Ambulatorium den- tutu, prócz profesorskiego, posiadał on
tystyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego tylko dwa etaty: asystenta i demonstratora.
otwarte i poświęcone będzie jutro rano. Począwszy od semestru letniego roku
Aktu dopełni X prorektor Gromnicki akademickiego 1903/1904, profesor był
w obecności dziekana prof. Browicza zobowiązany prowadzić sześciotygodnioi dyrektora nowej instytucji doc. Łepkow- wy kurs dentystyki. Zajęcia odbywały
skiego. Ambulatorium dentystyczne mieści się na drugim piętrze kamienicy przy
się w obszernym lokalu w domu pod L Rynku Głównym 22, od poniedziałku do
22 w Rynku Głównym, a zaopatrzone piątku między 8 a 9 godziną rano. Jako
i urządzone jest pod każdym względem dodatkowe, płatne w wysokości 40 koron,
w sposób odpowiadający najnowszym przewidywano ćwiczenia z wyjmowania
i wypełniania zębów (od poniedziałku do
wymaganiom tegoczesnym3.

Archiwum Katedry Historii
Medycyny UJ CM

przy ekstrakcji zębów, sprawdzając, między innymi, skuteczność działania prądu
o zmiennym napięciu i natężeniu w znieczuleniu miejscowym w trakcie zabiegów
stomatologicznych. Przygotował również
szczegółowy program wykładów, który
cały czas aktualizował. Przedwczesna
śmierć przekreśliła jego dalsze plany. Los
jednak dał społeczności akademickiej
godnego następcę.
Wincenty Łepkowski (1866–1935)
miał wywrzeć przemożny wpływ na dalsze losy polskiej stomatologii. Urodzony
w Krakowie, tutaj też uczęszczał do Gimnazjum im. Sobieskiego, które ukończył
zdanym egzaminem dojrzałości w 1884
roku. Nie miał dłuższych wahań co do
wyboru kierunku studiów, zapisując się
na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był to czas gwałtownego
rozwoju różnych dyscyplin teoretycznych
i zabiegowych, a nasza Alma Mater mogła
się pochwalić wieloma profesorami, nierzadko światowego formatu. Na młodym
Łepkowskim największe wrażenie wywarł
prof. Ludwik Rydygier – znakomity chirurg, twórca nowoczesnej kliniki, która od
jasnej barwy fasady zyskała powszechnie
znane miano „białej chirurgii”. Uzyskawszy w 1890 roku dyplom lekarski, Łepkowski otrzymał u Rydygiera asystenturę.
Już w październiku roku następnego udał
się za granicę, najpierw do Berlina i Wrocławia, później do Paryża, gdzie uzupełniał
wiedzę w tamtejszych szkołach stomatologii. Po powrocie do kraju, w 1892 roku,
Łepkowski rozpoczął powierzone mu stałe
wykłady z dentystyki. Od tamtej chwili
jego nazwisko nierozerwalnie złączone
zostało z historią tego przedmiotu. Pełnym potwierdzeniem obranej wówczas
drogi stała się rozprawa habilitacyjna –
O unaczynieniu zębów u zwierząt ssących,
która została zatwierdzona przez Wydział
Lekarski UJ w 1897 roku. W tym samym
roku w klinice chirurgicznej UJ otwarte
zostało stałe ambulatorium dentystyczne.
W dwa lata później wykłady ze stomatologii stały się obowiązkowe dla studentów
medycyny.
W 1902 roku Wydział Lekarski UJ,
na wniosek Wincentego Łepkowskiego,
zwrócił się do Wiednia o wyrażenie zgody
na utworzenie odrębnej szkoły stomatologicznej, co spotkało się z akceptacją
ministerstwa. W 1903 roku powstało uniwersyteckie ambulatorium dentystyczne,
które niebawem zyskało miano Instytutu
Stomatologii UJ. Łepkowski był bowiem

Wykaz wykładów dotyczących stomatologii w roku akademickim 1913/1914

Jeszcze w tym samym roku Łepkowski, czujący doskonale potrzeby nowoczesnej stomatologii, zgłosił konieczność
utworzenia osobnej kliniki dentystycznej
przy Wydziale Lekarskim UJ. Gdy w 1904
roku otrzymał profesurę nadzwyczajną,
a w oficjalnych dokumentach po raz

soboty, pomiędzy 9 a 10 godziną rano).
Planowano wówczas jeszcze zajęcia
z techniki dentystycznej, również płatne
(50 koron). „Poliklinika profesora Łepkowskiego”, jak ją potocznie nazywano,
zyskała też szybko popularność wśród
mieszkańców podwawelskiego grodu.
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wiskową salę dla potrzeb stomatologii
zachowawczej oraz dwa stanowiska dla
potrzeb protetyki. Zdołano również pozyskać środki na zakup aparatu Roentgena
specjalnie skonstruowanego dla potrzeb
diagnostyki stomatologicznej. Biblioteka i sala wykładowa mogąca pomieścić
80 słuchaczy dopełniały obrazu nowoczesnej, dobrze zorganizowanej placówki
uniwersyteckiej. Tymczasem z inicjatywy
lekarza miejskiego doc. Tomasza Jani-

Narodowe Archiwum Cyfrowe

I chociaż jej lokalizacja w centrum miasta
mogła wydawać się korzystna, to jednak
szybko okazało się, że adaptowane pomieszczenia są dalece niewystarczające.
Dlatego też Łepkowski nie ustawał w wysiłkach o pozyskanie nowej siedziby, co
ostatecznie udało się tuż przed wybuchem
pierwszej wojny światowej. W 1913 roku
Instytut Stomatologii UJ został przeniesiony na ul. Garncarską 9. Jak to ujął doktor
Grabczak w krótkim rysie historycznym

III Zjazd Stomatologów w Krakowie; od lewej: prof. Antoni Cieszyński, dr Skutecka,
prof. Wincenty Łepkowski, dr Haber, dr Jerzy Drozdowski i dr Wolniecki; 1928

Dentystyka na Wszechnicy Jagiellońskiej:
Dzięki staraniom prof. Łepkowskiego i poparciu Wydziału Lekarskiego powiodło się
uzyskać od rządu odpowiedniejszy lokal
i fundusze na urządzenie nowego zakładu,
koniecznego wobec dochodzącej już do
5 000 rocznej frekwencji ambulatorium
dentystycznego4. Teraz profesor dysponował 12 pomieszczeniami, w których
siedzibę miały trzy „działy”. Pierwszym
był dział operacyjno-konserwatywny,
obejmujący patologię i terapię schorzeń
jamy ustnej oraz zębów. Drugim dział
techniczno-dentystyczny, czyli późniejsza protetyka, a trzecim dział nauk
pomocniczych, obejmujący odontografię,
rentgenografię, antropologię i ortodoncję.
Instytut miał dobrze wyposażoną salę chirurgiczną przeznaczoną do prowadzenia
zabiegów w trybie ambulatoryjnym wraz
ze sterylizatornią, a także sześciostano-
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szewskiego jeszcze na początku 1912 roku
powstało w Krakowie pierwsze miejskie
ambulatorium dentystyczne dla ubogich
dzieci szkolnych. Niewątpliwie udział
Łepkowskiego w organizacji tego ambulatorium był znaczący. On sam, zdając
sobie sprawę z konieczności ustawicznego
uzupełniania swojej wiedzy i poprawy
kwalifikacji, już w 1914 roku wyjechał
do Wiednia. Tu intensywnie kształcił się
w zakresie chirurgii stomatologicznej.
Wybuch wojny zastał Łepkowskiego w stolicy Habsburgów, gdzie przez
pewien czas prowadził wraz z Antonim
Cieszyńskim oddział chirurgii w Stiftkaserne, zaopatrując rannych żołnierzy. Przy
pierwszej nadarzającej się okazji wrócił
do Krakowa. Tu pod kierunkiem prof.
Maksymiliana Rutkowskiego (1867–1947)
prowadził w szpitalu fortecznym oddział
obrażeń szczękowych. Jednocześnie

1 kwietnia 1916 otwarto przy Instytucie
Stomatologicznym UJ Ambulatorium
Dentystyczne Legionów Polskich. Służyło
ono pomocą lekarską zarówno żołnierzom,
jak i ich rodzinom. Środki wyasygnowane
na jego działalność z zasobów Departamentu Sanitarnego Naczelnego Komitetu
Narodowego okazały się niewystarczające. Łepkowski nie wahał się wesprzeć
finansowo całego przedsięwzięcia. Nie po
raz pierwszy zresztą i nie ostatni profesor
sięgał po prywatne fundusze, wspomagając działalność Instytutu. Ambulatorium
działało do lutego 1918 roku.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości było ziszczeniem się marzeń wielu
pokoleń, czasem dumy i radości, lecz
niosło ze sobą wiele kłopotów i wyzwań.
Brakowało leków i instrumentów, które
to braki uzupełniano w Instytucie dzięki
amerykańskiej pomocy. W 1921 roku
w uznaniu jego dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego Wincenty
Łepkowski uzyskał profesurę zwyczajną.
W wolnej Polsce Instytut Stomatologiczny
prężnie się rozwijał, a studentów i lekarzy
stażystów wciąż przybywało. Dlatego też
profesor oddawał do dyspozycji również
swój prywatny gabinet zlokalizowany przy
ul. Straszewskiego.
Program badawczy Łepkowskiego był
zróżnicowany, obejmując różne specjalizacje lekarskie. Zastosowanie formaldehydu w stomatologii było jednym z najważniejszych osiągnięć krakowskiego
profesora, odnotowanym w europejskiej
literaturze medycznej. Wprowadzenie do
terapii radycyny (antyforminy) zyskało
sobie równie znaczący rozgłos. Warte
odnotowania są również badania nad
skutecznością stosowania kokainy w dentystyce, a także nad możliwościami i zakresem leczenia farmakologicznego jako
podstawy lub wzmocnienia planowanej
terapii w schorzeniach stomatologicznych. Zajmował go problem replantacji,
transplantacji oraz implantacji zębów.
Wieloletnia praktyka poparta rzetelną
wiedzą pozwoliła mu zmierzyć się z problemem skutecznego leczenia krwotoków
powstałych po usunięciu zębów. Miał
też swój znaczący udział w opracowaniu
nowych rozwiązań technicznych budowy
mostków, w tym mostków zdejmowanych
(ruchomych).
Łepkowski pozostawił po sobie pamięć człowieka o wszechstronnych zainteresowaniach i talentach. Z równym
powodzeniem mógł rozważać ważniejsze

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Pierwszym kierownikiem Katedry
Stomatologii Zachowawczej AM w Krakowie był Józef Wodniecki (1907–1984)
i funkcję tę piastował do 1978 roku,
czyli do chwili, kiedy przeszedł w stan
spoczynku. Swoją przygodę z medycyną
zaczynał w 1925 roku, gdy po zdaniu
matury zdecydował się na studia na Wy-

dziale Lekarskim UJ. Dyplom lekarza
uzyskał w 1932 roku. Jeszcze w trakcie
studiów przejawiał duże zainteresowanie
stomatologią i stąd jego decyzja, by specjalizować się w tym kierunku we Lwowie
u wybitnego reprezentanta tej dyscypliny
prof. Antoniego Cieszyńskiego. W 1933
roku Józef Wodniecki powrócił do Krakowa, by odbyć obowiązkową praktykę
lekarską, a w rok później uzyskał stopień
doktorski. Wówczas zdecydował się na
wyjazd do Warszawy, gdzie na Akademii
Stomatologicznej uzupełniał swoją wiedzę
w zakresie chirurgii stomatologicznej oraz

Archiwum Katedry Historii Medycyny UJ CM

osiągnięcia medycyny klinicznej, dyskutować o najnowszych kierunkach w sztuce
czy o łowiectwie, które było jego pasją.
Miał za przyjaciół rodziny Rydlów i Tetmajerów, bliskie więzy sympatii łączyły
go z Ludwikiem Solskim i Leonem Wyczółkowskim, a jego kolekcja malarstwa
uchodziła za jedną z najokazalszych
i najcenniejszych. Nie dziwi zatem, że
tak nowoczesny i wszechstronny mistrz
miał liczne grono uczniów. Wśród nich
Ludwik Sieppel i Jerzy Drozdowski mieli
w przyszłości odegrać znaczącą rolę
w kształtowaniu się krakowskiej szkoły
stomatologicznej. Gdy w 1935 roku prof.
Łepkowski zmarł, ster Instytutu przejął
doktor, później profesor, Stanisław Nowicki, który w sprawach bieżących polegał
na Jerzym Drozdowskim. W 1939 roku,
po zajęciu Krakowa przez armię Hitlera, Instytut wszedł w skład niemieckich
struktur medycyny wojskowej. Tuż przed
opuszczeniem Krakowa wyposażenie oraz
całkiem pokaźna biblioteka zostały zrabowane przez uciekających hitlerowców.
Jeszcze w styczniu 1945 roku, po
zajęciu Krakowa przez Armię Czerwoną,
Ludwik Sieppel rozpoczął prace wokół reorganizowanego Instytutu Stomatologii UJ
w lokalach kamienicy przy ul. Smoleńsk 25.
Szybko udało się uruchomić ambulatorium, które już w lutym zaczęło służyć pacjentom. W 1947 roku utworzono Klinikę
Stomatologiczną Wydziału Lekarskiego
UJ, a w rok później reaktywowano Katedrę
Stomatologii UJ. Już jesienią 1948 roku
w ramach projektowanego przekształcenia
wydziałów lekarskich w akademie lekarskie (medyczne) podjęto decyzję o utworzeniu oddziałów stomatologicznych.
30 października 1948 Ludwik Sieppel stanął na czele Oddziału Stomatologicznego
na Wydziale Lekarskim UJ (od 1950 roku
Wydziału Lekarskiego AM). W 1951 roku
Oddział Stomatologiczny miał już cztery
katedry wraz z zakładami: stomatologii
zachowawczej, chirurgii stomatologicznej,
protetyki i ortodoncji.

Prof. Wincenty Łepkowski

ortodoncji. W 1935 roku był już ponownie w Krakowie, podejmując obowiązki
lekarskie, między innymi na oddziale
chirurgicznym Szpitala oo. Bonifratrów.
Przetrwał czas okupacji, po zakończeniu
drugiej wojny światowej kontynuował
swoją praktykę stomatologiczną, a od
1949 roku został kierownikiem Oddziału
Stomatologicznego Szpitala św. Łazarza
w Krakowie. Jednocześnie związał się
z nowo powstałym Oddziałem Stomatologicznym UJ, prowadząc regularne zajęcia
ze studentami. W 1951 roku powierzono
mu kierownictwo Katedry Stomatologii
Zachowawczej AM. W cztery lata później
mianowano go zastępcą profesora. Etatowym docentem był od 1957 roku.
Do głównych przedmiotów jego zainteresowań badawczych należały: morfologia i struktura tkanek zębowych oraz
profilaktyka schorzeń zębów, w szczególności próchnicy. Jako jeden z pierwszych prowadził na taką skalę regularne
i wieloletnie badania epidemiologiczne

schorzeń jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Interesowały go również zagadnienia
związane z fizjologią i patologią miazgi
zębowej w związku z poszukiwaniami
metod terapeutycznych umożliwiających
częściowe lub całościowe jej zachowanie.
Jako jeden z pierwszych zgłaszał możliwość leczenia zapaleń miazgi metodami
dewitalizacyjnymi. W chorobach przyzębia proponował wprowadzenie leczenia
balneologicznego. W tym celu utworzony został przy Zakładzie Leczniczym
Antoniego Matecznego odrębny gabinet,
gdzie uskuteczniano terapię wodami
leczniczymi. Józef Wodniecki odnosił się
również do planowego leczenia farmakologicznego schorzeń twardych tkanek
zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy
ustnej, tworząc szczegółowy, a zarazem
przejrzysty katalog leków do zastosowania
w takich przypadkach. Dużego znaczenia
nabrały badania nad związkami fluoru i to
zarówno w kontekście jego zastosowania
w profilaktyce dentystycznej, jak i pod
kątem toksykologicznym.
W 1978 roku Katedrę Dentystyki (Stomatologii) Zachowawczej AM
w Krakowie objęła związana zawodowo
z Zakładem od 1946 roku Zofia Knychalska-Karwan (1922–2016). Jeszcze
jako studentka, na zasadach pełnego
wolontariatu, rozpoczęła posługę na
rzecz pacjentów, której nie porzuciła aż
do swojej śmierci. Warto nadmienić, że
mimo rozlicznych obowiązków studiowała
i ukończyła krakowską Akademię Wychowania Fizycznego. Rozprawę doktorską
przedstawiła i obroniła w 1951 roku, by już
w siedem lat później uzyskać stanowisko
adiunkta, a w 1970 roku stanowisko docenta etatowego. Profesura nadeszła w 1978
roku. W ludzkiej pamięci pozostała jako
znakomity dydaktyk i wychowawca wielu
utalentowanych lekarzy stomatologów.
Była autorką i współautorką wielu cenionych podręczników i opracowań monograficznych, między innymi Stomatologii
wieku podeszłego oraz Stomatologii zachowawczej wieku rozwojowego. W 1992 roku
prof. Zofia Knychalska-Karwan przeszła
w stan spoczynku. Obowiązki kierownika
Katedry i Zakładu przejął Jerzy Krupiński,
który od 1986 roku stał na czele Zakładu
Propedeutyki Stomatologicznej. W 1997
roku kierownikiem Zakładu Stomatologii
Zachowawczej, a od 2000 roku kierownikiem Katedry i Zakładu była Alicja
Kaczmarczyk-Stachowska (1931–2000),
która już w 1954 roku pełniła funkcję
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CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
W styczniu 1951 roku powołano do
życia Katedrę i Zakład Chirurgii Stomatologicznej AM w Krakowie. Pierwszym
kierownikiem Zakładu został kolejny
z uczniów prof. Łepkowskiego, wówczas doktor wszech nauk lekarskich
Jerzy Drozdowski (1894–1970), który
już od 1947 roku stał na czele oddziału
chirurgicznego Szpitala Bonifratrów.
Wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego, przerwane przez wybuch pierwszej wojny światowej studia ukończył
w 1924 roku. Przez ponad ćwierć wieku
był związany z Pogotowiem Ratunkowym, gdzie najpierw pełnił posługę
lekarską, później zaś przyszło mu być
kierownikiem Pogotowia. Równocześnie był etatowym pracownikiem na
Oddziale Chirurgii Szpitala św. Łazarza. Wybuch drugiej wojny światowej
zastał go w Krakowie. Aresztowany
przez Niemców podczas Sonderaktion
Krakau, był więźniem obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Zwolniony,
powrócił do miasta i mimo nadszarpniętego zdrowia kontynuował pracę
w Pogotowiu Ratunkowym, z której
zrezygnował w 1950 roku w związku
z powierzonymi mu obowiązkami
akademickimi. Zakład, który obejmował, miał wówczas cztery fotele oraz
aparat rentgenowski do wykonywania
zdjęć wewnątrz jamy ustnej, a doktor
Drozdowski w małych pomieszczeniach, ściśle współpracując ze swoimi
asystentami, niósł pomoc potrzebującym,
nauczał studentów i prowadził szkolenia
dla młodych lekarzy. Przy ul. Smoleńsk
wykonywano jedynie te zabiegi, które
nie wymagały hospitalizacji, w pozostałych przypadkach kierowano chorych do
II Kliniki Chirurgii Ogólnej AM.
W 1954 roku kolejnym kierownikiem
Zakładu został docent Henryk Dorski
(1906–1973). W rok później, z jego
inicjatywy, w strukturze Szpitala św. Łazarza (PSK) utworzono oddział chirurgii
szczękowej liczący początkowo 20 łóżek.
W 1962 roku oddział ten został przeniesiony do budynku nr 26 przy ul. Kopernika.
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W tym też roku Jerzego Drozdowskiego
ponownie mianowano kierownikiem Zakładu i Katedry.
Henryk Dorski został zapamiętany
jako sprawny organizator i dobry nauczyciel, twórca powojennej szkoły chirurgii
szczękowej w krakowskim ośrodku
akademickim. Podręcznik jego autorstwa zatytułowany Chirurgia szczękowa,
którego pierwsze wydanie miało miejsce
w 1955 roku, był pierwszym tej klasy
opracowaniem w rodzimej literaturze
przedmiotu. Henryk Dorski zadbał rów-

W 1958 roku docent Dorski opuścił
krakowską uczelnię. Przez parę lat kierownictwo katedry spoczywało w rękach,
kolejno, laryngologa Adama Sokołowskiego, chirurga Jana Kowalczyka oraz stomatologów: Józefa Wodnieckiego i Ludwika
Sieppla. Wszyscy wymienieni starali się
zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie
jednostki, jakkolwiek zdawano sobie sprawę z tego, że jest to w istocie stan przejściowy. Dzięki Jerzemu Drozdowskiemu
i doktorowi Erazmowi Hołdziewiczowi
utrzymano odpowiednio wysoki poziom
dydaktyki oraz zapewniono ciągłość
w profesjonalnym leczeniu chorych.
W 1962 roku pierwszy z wymienionych
ponownie stanął na czele katedry i zakładu, a w dwa lata później habilitował
się we wrocławskiej Akademii Medycznej. W 1964 roku docent Drozdowski
przeszedł na emeryturę. Wówczas
kierownictwo katedry powierzono
ówczesnemu docentowi Tadeuszowi
Paweli (1920–2011). Swoje studia lekarskie rozpoczął tuż przed wybuchem
drugiej wojny światowej w Krakowie.
Tu też przebywał podczas niemieckiej
okupacji, początkowo pracując jako
laborant w Zakładzie Anatomii Patologicznej UJ, później jako stażysta
na Oddziale Chorób Wewnętrznych
Szpitala św. Łazarza w Krakowie. Jednocześnie w ramach tajnego nauczania
kontynuował studia. Po zakończeniu
wojny wyjechał najpierw do Poznania, później do Wrocławia, gdzie też
dokończył swoją edukację. W 1949
roku uzyskał dyplom lekarza dentysty,
a w rok później lekarza medycyny. Już
wówczas zdecydował się na specjalizację w zakresie chirurgii szczękowej.
Rozprawę doktorską bronił w 1963
roku, a habilitacyjną już w rok później!
Wówczas też został zaproszony do Krakowa. W 1968 roku staraniem Tadeusza
Paweli nastąpiła zmiana nazwy jednostki,
która zyskała miano Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej AM. Liczba łóżek
klinicznych wzrosła do 46. Główne kierunki badań naukowych, jakie podejmowano
wtenczas, były ściśle powiązane z bieżącą
problematyką kliniczną i koncentrowały
się głównie wokół problematyki onkologicznej, zakażeń tkanek twarzy i traumatologii szczękowo-twarzowej. Coraz
wyraźniej zaznaczała się również ścisła
współpraca ze specjalistami w zakresie
chirurgii laryngologicznej, okulistami,
a także onkologami.
Ze zbiorów Instytutu Stomatologii UJ CM

asystenta, a później adiunkta i wreszcie docenta etatowego, pozostając aż do swojej
śmierci związana z krakowską stomatologią. Habilitowana z zakresu stomatologii
zachowawczej w 1979 roku, profesurę
nadzwyczajną UJ otrzymała w 1996 roku.

Doc. Ludwik Sieppel

nież o powiększenie zespołu o czterech
chirurgów ogólnych oraz o absolwentów
Oddziału Stomatologii. Wśród nich znaleźli się Stanisław Bartkowski i Jadwiga
Stypułkowska. Z kolei Jerzy Drozdowski
opracował wiele zagadnień diagnostycznych i zabiegowych, między innymi w chirurgicznym leczeniu torbieli szczękowych
oraz leczeniu zmian zapalnych zębów
i przyzębia. Jego rozprawa habilitacyjna
z 1963 roku, zatytułowana Metoda dwuczasowa jako podstawa operacji torbieli
kości szczękowych, stanowiła istotny
wkład do chirurgii stomatologicznej i była
ukoronowaniem jego wieloletnich badań
i obserwacji klinicznych.

Ze zbiorów Instytutu Stomatologii UJ CM

W 1971 roku Tadeusz Pawela powrócił do Wrocławia. Wówczas przez kilka
miesięcy pełniącą obowiązki kierownika
katedry i kliniki została ówczesna adiunkt,
dr Jadwiga Stypułkowska. Ostatecznie
losy katedry i kliniki spoczęły w rękach
dr. Stanisława Bartkowskiego (1933–2002),
który w 1955 roku uzyskał dyplom lekarza
dentysty, a w 1962 dyplom lekarza medycyny. Tytuł doktora nauk medycznych nadano
Stanisławowi Bartkowskiemu w 1965 roku.
Habilitował się w 1976 roku.
Pod wieloma względami kontynuowano
kierunki badań nakreślone przez poprzedników, wzbogacając je o najnowsze doświadczenia w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej
i plastycznej, czyniąc z krakowskiej jednostki jeden z czołowych ośrodków w kraju. Rozszerzono też znacząco współpracę
z innymi klinikami Akademii Medycznej
w Krakowie, jak również z ośrodkami
zagranicznymi, co skutkowało nie tylko
nowoczesnymi technikami zabiegowymi,
ale i coraz wyraźniejszą specjalizacją. Dużą
rolę w kształtowaniu bieżącej pracy katedry
i profilu naukowego badań odgrywała przez
cały czas dr Jadwiga Stypułkowska. Dlatego też przyjęta ostatecznie w 1981 roku
nowa nazwa: Katedra i Klinika Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej,
jak najbardziej oddawała ducha następujących w latach 70. przemian. W 1990 roku
docentowi Bartkowskiemu tytuł profesora
nadzwyczajnego, uzwyczajnienie profesury
nastąpiło w 2001 roku. W 1996 roku, już
w ramach Collegium Medicum UJ, miała
miejsce kolejna reorganizacja. Powstały
wówczas Katedra i Klinika Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej UJ CM, na czele
której stanął Stanisław Bartkowski, oraz
Pracownia, a niebawem Zakład Chirurgii
Stomatologicznej UJ CM, zorganizowany
i kierowany przez Jadwigę Stypułkowską.
Absolwentka Oddziału Stomatologicznego
Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie
otrzymała dyplom lekarza dentysty w 1955
roku, a w 1963 dyplom lekarza. W cztery
lata później doktoryzowała się na Wydziale
Lekarskim AM w Krakowie. W 1998 roku
habilitowała się z zakresu chirurgii twarzowo-szczękowej na Wydziale Lekarskim UJ
CM. Rok później uzyskała tytuł profesora
nadzwyczajnego. Spektrum zainteresowań
badawczych Zakładu było szerokie, obejmowało zagadnienia onkologiczne, w tym
zwłaszcza te dotyczące guzów zębopochodnych, diagnostykę i terapię stanów
zapalnych, w tym związku stanu zapalnego
przyzębia w etiopatogenezie miażdżycy

Doc. Józef Wodniecki w gabinecie przy ul. Smoleńsk

oraz rozwoju nadciśnienia tętniczego,
skuteczność różnych metod znieczulenia
miejscowego czy szacowanie wyników
krioterapii w wybranych schorzeniach
błony śluzowej jamy ustnej oraz skóry
twarzy. Profesor Stypułkowska, mimo
przejścia na emeryturę, nadal jest czynna
zawodowo, pełniąc funkcję konsultanta
chirurgii w Klinice Stomatologicznej.
PROTETYKA
Jak już wspomniano powyżej, w ramach Instytutu Stomatologicznego UJ
utworzono dział techniczno-dentystyczny, który stał się zalążkiem nowoczesnej
protetyki. Tej specjalności poświęcił się
Ludwik Sieppel (1904–1981). Studia me-

dyczne rozpoczął zaraz po złożeniu egzaminu dojrzałości, wstępując w 1923 roku
na Wydział Lekarski UJ. Pomimo ciężkich
warunków materialnych, chwilami wręcz
dramatycznych, nie zrezygnował z nauki.
Aby się utrzymać, imał się różnych zajęć,
przez pewien czas pracując jako pomocnik introligatorski lub naprawiając różne
urządzenia elektryczne oraz mechaniczne.
Dzięki temu odkrył w sobie spore uzdolnienia manualne, a zdobyte wówczas
doświadczenie wykorzystał z dużym
powodzeniem, gdy zdecydował się zająć
protetyką. Tymczasem jeszcze podczas
studiów w 1928 roku związał się z Instytutem Stomatologii UJ. W 1931 roku,
otrzymawszy dyplom doktora wszech
nauk lekarskich, już jako asystent w In-
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który okazał się doskonałym narzędziem
w formowaniu modeli protetycznych.
Ludwik Sieppel prowadził wieloletnie
obserwacje w związku z uszkodzeniami
śluzówki jamy ustnej na skutek stosowania
protez zębowych, jak również zajmował się zjawiskiem adhezji protez. Dbał
o historię polskiej stomatologii, do której
często odwoływał się podczas swoich
wykładów, a także poświęcił jej kilka
publikacji, w tym rozdział w jubileuszowym wydawnictwie 600-lecie medycyny
krakowskiej zatytułowany Historia katedr
stomatologicznych.
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stytucie rozpoczął studia uzupełniające
z zakresu fizyki i chemii. Słusznie uznał,
że wiedza zdobyta w ich trakcie może być
pomocna dla obranej przez niego specjalizacji. W 1934 roku jako stypendysta rządu
polskiego mógł dokształcać się z chirurgii
stomatologicznej i rentgenologii stomatologicznej w Wiedniu. Tymczasem
Ludwik Sieppel, oprócz bieżącej posługi
lekarskiej podjął się organizacji ambulatoriów stomatologicznych w zakładzie wychowawczo-leczniczym w Witkowicach
oraz w sanatorium dla dzieci chorych na
gruźlicę na Bystrem w Zakopanem. Nie
zaniedbywał również swoich pasji zawodowych, śledząc najnowsze osiągnięcia
światowej protetyki. W 1939 roku Sieppel
został powołany jako lekarz do wojska
i wziął udział w kampanii wrześniowej.
Po jej zakończeniu powrócił do Krakowa.
Niebawem padł ofiarą aresztowania w ramach Sonderaktion Krakau. Wywieziony
przez Niemców najpierw do obozu koncentracyjnego w Sachsenchausen, został
osadzony później w Dachau. Ocalał.
Jak już wspomniano, zimą 1945 roku
Ludwik Sieppel przystąpił do reaktywacji działalności Instytutu Stomatologii.
W 1948 roku mianowano go zastępcą
profesora, a od 1951 roku stanął na czele
Katedry i Zakładu Protetyki Dentystycznej
AM w Krakowie. U swych początków
protetycy dysponowali salą zabiegową wyposażoną w dwa stanowiska dla pacjentów
oraz pracownią techniki dentystycznej.
Dodatkowe pomieszczenia Katedra i Zakład Protetyki zyskały, gdy w latach 50.
ortodoncja i chirurgia przeniosły się do
innych lokalizacji. W 1956 roku Centralna
Komisja Kwalifikacyjna zatwierdziła docenturę Ludwika Sieppla. Był już wówczas
uznanym w kraju specjalistą w zakresie
protetyki.
W zainteresowaniach badawczych
zajmowały go w pierwszym rzędzie problemy materiałoznawstwa protetycznego
oraz technologii materiałowej. Prowadząc
wspólne prace doświadczalne z fachowcami z Instytutu Syntezy Chemicznej
w Oświęcimiu-Dworach, opracował technologię pozwalającą na plastyczne formowanie protez z metakrylanu metylu metodą
wtrysku. Przeznaczoną do tego celu wtryskarkę zaprojektował w najdrobniejszych
szczegółach samodzielnie. Do niego należy opracowanie oryginalnej metody badania żywotności zębów przy zastosowaniu
prądów wysokiej częstotliwości. Jego też
pomysłem był nóż elektryczny do wosku,

Doc. Józef Wodniecki

Kiedy w 1974 roku Ludwik Sieppel
przeszedł w stan spoczynku, kierownictwo Katedry spoczęło w rękach doc. dr
hab. Wandy Pasenkiewicz (1928–2017).
W 1980 roku wraz z planowanym powołaniem do życia nowego Instytutu
Stomatologii AM wprowadzono nazwę:
Zakład Protetyki Stomatologicznej. W rok
później na czele zakładu stanął uczeń Ludwika Sieppla – Stanisław Majewski, zaś
Wanda Pasenkiewicz podjęła się w latach
1981–1991 kierowania Zakładem Materiałoznawstwa Stomatologicznego.
Stanisław Majewski studia odbył na
Oddziale Stomatologicznym Wydziału
Lekarskiego AM w Krakowie. Dyplom
lekarza dentysty otrzymał w 1965 roku.
W 1972 roku uzyskał stopień doktorski,
a w siedem lat później habilitował się z zakresu protetyki stomatologicznej. W 1990
roku przyznano mu profesurę. W latach
1993–1996 profesor pełnił godność prodziekana. Był również pełnomocnikiem

rektora UJ ds. inwestycyjnych i organizacyjnych Collegium Medicum UJ. Dzięki
staraniom Stanisława Majewskiego, pomimo oczywistej dla wszystkich ciasnoty
pomieszczeń, szybko wdrożono unowocześniony i wielokrotnie aktualizowany
program dydaktyczny. Rozbudowywano
również skromną bazę kliniczną, tworząc
przychodnię, doposażając pracownię
stomatologiczno-protetyczną oraz laboratorium odlewnictwa protetycznego.
Rozszerzono program badań i rozwinięto
system stałych szkoleń z zakresu protetyki. Prowadzono badania w kierunku
rozwijania nowych i modyfikacji uznanych już metod leczenia stomatopatii
protetycznych. Poszukiwano efektywnych
i bezpiecznych metod terapii przewlekłego
bólu w zabiegach protetycznych, a także
testowano wiele nowych wówczas materiałów pod kątem ich przydatności w konstruowaniu protez. Zajmowano się również
zagadnieniem rehabilitacji protetycznej
mięśni żucia.
W 1987 roku przywrócono oficjalnie
nazwę „Katedra Protetyki Stomatologicznej” , a trzy lata później Katedra i Zakład
zostały tymczasowo zlokalizowane przy
ul. Syrokomli 10. Już wówczas było jednak
wiadomo, że jest to jedynie stan przejściowy. W latach 1989–1999 przygotowywano
projekt budowy Instytutu Stomatologii,
którego koordynatorem został Stanisław
Majewski. Pierwszym zwiastunem jakże
długo oczekiwanych przemian stało się
otwarcie w grudniu 1993 roku w ramach
Katedry Protetyki nowocześnie wyposażonej Pracowni Protetyki Przedklinicznej UJ.
Intensywne prace planistyczne, później
już inwestycyjne pod nadzorem profesora
trwały do 2000 roku.
ORTODONCJA
Od 1951 roku na czele Katedry i Zakładu Ortodoncji AM w Krakowie stał
Kazimierz Dominik (1907–1996), wychowanek warszawskiej Akademii Stomatologicznej, której dyplom uzyskał w 1933
roku. Po zakończeniu studiów powrócił
do rodzinnego Krakowa, gdzie uzupełniał
swoją wiedzę i doskonalił umiejętności
pod kierunkiem Wincentego Łepkowskiego. Po śmierci profesora młody lekarz odbywał staże w Warszawie i we Lwowie. Po
wojnie związał swoje losy z uniwersytecką
stomatologią. W 1954 roku uzyskał tytuł
naukowy docenta, a pięć lat później mianowano go profesorem nadzwyczajnym.

i przy walnym współudziale zrealizowano
dwa filmy szkoleniowe: Opieka ortodontyczna w żłobkach i przedszkolach oraz
Gimnastyka lecznicza w ortodoncji. Wielu
jego uczniów objęło samodzielne placówki
ortodontyczne, a Zdzisław Gajda stanął
później na czele Katedry i Zakładu Historii
Medycyny.
Po przejściu prof. Dominika na emeryturę kierownikiem Katedry i Zakładu
została Janina Łopatyńska-Kawko (1919–
2013), związana z krakowską ortodoncją
od 1951 roku. Asystent i adiunkt zakładu,
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W 1957 roku Katedra i Zakład Ortodoncji
znalazły nową siedzibę w kamienicy przy
ul. Lubicz 34, budynku trwale wpisanym
w dzieje krakowskiej i polskiej medycyny.
Tu bowiem długie lata mieszkał i pracował
prof. Odo Bujwid, uczeń Ludwika Pasteura i Roberta Kocha, uważany za twórcę
polskiej mikrobiologii i bakteriologii
lekarskiej. Warunki, w jakich przyszło
pracować krakowskim ortodontom, były
teraz o wiele lepsze. W adaptowanych
i modernizowanych w ramach skromnych
możliwości pomieszczeniach można
było prowadzić prace badawcze, posługę
lekarską i dydaktykę. Katedra i Zakład
Ortodoncji AM w Krakowie stały się
wiodącym ośrodkiem ortodontycznym.
Profesor Dominik kierował nimi aż do
przejścia w stan spoczynku w 1978 roku.
Z problemów znajdujących się w polu
zainteresowań Kazimierza Dominika
należy wymienić te dotyczące teoretycznych i praktycznych rozwiązań ortodoncji
czynnościowej, periodontologii w świetle
wpływu leczenia ortodontycznego na inicjowanie lub wzmożenie istniejących już
schorzeń przyzębia. Profesor wprowadził
wiele nowych modyfikacji w metodyce
leczenia periodontopatii i wydał pierwszą
w Polsce monografię poświęconą chorobom przyzębia, która po raz pierwszy
ukazała się pod tytułem Przyzębica. W kolejnych edycjach przyjęto tytuł Parodontopatie. Był również autorem wielokrotne
wznawianego skryptu z ortodoncji dla
studentów.
Jako ortodonta Kazimierz Dominik
dał się poznać jako znakomity profilaktyk
i propagator wczesnego leczenia ortodontycznego. Zainicjował na terenie Krakowa
stałe badania w żłobkach i przedszkolach
wad zgryzu u dzieci oraz wdrażanie leczenia ortodontycznego w możliwie najwcześniejszym okresie życia. Jako pierwszy
w Polsce współorganizował razem z Józefem Wodnieckim akcję fluorkowania
zębów dzieci w wieku szkolnym. Podobnie jak prof. Sieppel, doceniał znaczenie
historii medycyny, ze szczególnym naciskiem położonym na dzieje stomatologii.
Jego autorstwa Zarys historii ortodoncji
polskiej oraz rozdział poświęcony historii
stomatologii zamieszczony w podręczniku
Propedeutyki stomatologii do dnia dzisiejszego zachowują dużą wartość.
Profesor Dominik był cenionym
dydaktykiem, ciągle poszukującym nowoczesnych metod edukacyjnych i popularyzujących wiedzę. Z jego inicjatywy
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habilitowała się w zakresie ortodoncji
w 1962 roku. W 1979 roku przyznano jej
profesurę nadzwyczajną. W 1989 roku
prof. Janina Łopatyńska-Kawko przeszła
w stan spoczynku. W 1990 roku na czele
Katedry i Zakładu stanęła Marta Dyras,
absolwentka Oddziału Stomatologicznego
Wydziału Lekarskiego AM w Krakowie.
W 1960 roku otrzymała dyplom lekarza
dentysty, a w dwa lata później asystenturę
w Zakładzie Ortodoncji AM w Krakowie. Tytuł doktora medycyny uzyskała
w 1971 roku, a w 1980 roku habilitowała
się w zakresie ortodoncji. W dwa lata
później została docentem etatowym AM
w Krakowie.
W 2000 roku po latach starań i wyrzeczeń, wysiłków całych pokoleń lekarskich
Instytut Stomatologii UJ CM znalazł
godną siedzibę przy ul. Montelupich 4.
W XIX-wiecznym budynku wykorzystywanym wcześniej przez wojsko dobudowano dwa skrzydła, w których zlokalizowano sale przeznaczone do prowadzenia
zajęć przedklinicznych, dwie amfiteatralne

sale wykładowe na 120 miejsc każda oraz
bibliotekę. Tym samym zakończyła się
długa, trwająca blisko stulecie, historia
starań o znalezienie godnej, spełniającej
wymogi nowoczesnej medycyny lokalizacji dla krakowskiej szkoły stomatologicznej.

Ryszard W. Gryglewski

Katedra Historii Medycyny UJ CM
Za pomoc w zbieraniu materiałów, a także za wiele informacji i wskazówek dziękuję prof. Jadwidze
Stypułkowskiej, prof. Joannie Zarzeckiej, prof. Stanisławowi Majewskiemu oraz prof. Zdzisławowi
Gajdzie.
LITERATURA:
K. Dominik, Drozdowski Jerzy (1894–1970), chirurg stomatolog, „Słownik biograficzny polskich nauk medycznych
XX wieku”, Warszawa 1991 1 (1), s. 26.
Z. Gajda, Kazimierz Dominik (1907–1996), w: Złota Księga
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Lekarski, pod red.
Jana Grochowskiego, Kraków 2000, s. 607–612.
Z. Knychalska-Karwan, A. Kaczmarczyk-Stachowska, Józef
Wodniecki (1907–1984), w: Złota Księga Uniwersytetu Jagiellońskiego..., s. 601–606.
S.W. Majewski, Jubileusz 90-lecia powołania Katedry Dentystyki na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1903 roku – jako pierwszej na ziemiach polskich
uniwersyteckiej placówki stomatologicznej, „Stomatologia
Kliniczna” 1994, nr 15, s. 6–9.
S. Majewski, Ludwik Sieppel – wspomnienie po 25 latach,
„Protetyka Stomatologiczna” 2006, nr 56 (4), s. 255–258.
S. Majewski, PRO MEMORIA Profesor Zofia Knychalska-Karwan (1922–2016), „Journal of Stomatology” 2016,
nr 69 (4), s. 388–393.
S. Majewski, Uniwersytet Jagielloński kolebką stomatologii
polskiej – tło historyczne, „Galicyjska Gazeta Lekarska”
2009, nr 4, s. 11–29.
S. Majewski, Wincenty Jacek Łepkowski (1866–1935) – the
First Professor of Dentistry in Poland and the Founder
(“Father”) of the Polish Academic Dentistry, „Journal of
Stomatology” 2011, nr 64 (9), s. 684–699.
S. Majewski, Zarys powojennego okresu działalności akademickiej protetyki stomatologicznej w Krakowie, „Stomatologia Kliniczna” 1987, nr 9, s. 17–22.
B. Piękoś, Rozwój stomatologii polskiej na przełomie XIX
i XX wieku. Wincenty Jacek Łepkowski, Kraków 1997.
L. Sieppel, Historia katedr stomatologicznych w Krakowie w:
Sześćsetlecie medycyny krakowskiej, t. II Historia katedr,
Kraków 1964, s. 675–682.
Skład osobowy Rady Wydziału Lekarskiego w chwili powrotu
do Uniwersytetu Jagiellońskiego 12 maja 1993 roku oraz na
przełomie XX i XXI wieku 1 stycznia 2001, pod red. Jana
Grochowskiego, Księgarnia Akademicka Kraków 2002.
J. Stypułkowska, 25 lat Kliniki Chirurgii Stomatologicznej
AM w Krakowie. Historia i kierunki działalności, „Czasopismo Stomatologiczne” 1981, nr 34 (10), s. 51–56.
J. Stypułkowska, Profesor doktor habilitowany medycyny Stanisław B. Bartkowski – wspomnienie w 5. rocznicę
śmierci, „Czasopismo Stomatologiczne” 2007, nr 40 (3),
s. 202–206.
J. Stypułkowska, G. Wyszyńska-Pawelec, M. Zaleska, J. Zapała, M. Panaś, M. Kurek, M. Szuta, T. Kaczmarzyk, Development of the Krakow University Oral and Maxillofacial
Surgery since 1951 Until Today, „Journal of Stomatology”
2015.
1

2
3
4

R.J. Czerwiakowski, Narząd opatrzenia chirurgicznego,
t. IV, rozdz. IV, Kraków 1816.
Wiadomości bieżące, „Przegląd Lekarski” 1877, nr 27.
„Czas” 1903, nr 240.
„Przegląd Lekarski” 1913, nr 52, s. 690.

ALMA MATER nr 206–207

71

TABLICA PAMIĄTKOWA POŚWIĘCONA
WYBITNEMU POLONIŚCIE

Uroczystość odsłonięcia tablicy prof. Ignacego Chrzanowskiego przy pl. Biskupim 2

rofesor Ignacy Chrzanowski, wybitny
polonista i historyk literatury, został
upamiętniony staraniem Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
21 stycznia 2019 rektor UJ prof. Wojciech
Nowak odsłonił tablicę wmurowaną na elewacji kamienicy przy pl. Biskupim 2, gdzie
w latach 1910–1931 mieszkał uczony wraz
z żoną Wandą, synem Bohdanem i córką
Hanną – pielęgniarką i działaczką społeczną,
beatyfikowaną w ubiegłym roku.
Ignacy Chrzanowski (1866–1940) był
jednym z najwybitniejszych przedstawicieli
polonistyki swoich czasów. Jego prace
badawcze poruszały przede wszystkim
ideowe zagadnienia literatury polskiej. Był
autorem i redaktorem wielu znamienitych

publikacji z dziedziny literaturoznawstwa.
Jego Historia literatury niepodległej Polski
miała kilkanaście wydań. Od 1910 roku był
profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Został przeniesiony na emeryturę w 1931
roku, po podpisaniu protestu w sprawie
brzeskiej. W 1936 roku został profesorem
honorowym Uniwersytetu. Zmarł w obozie
Sachsenhausen. – Przypominamy profesora
naszego Uniwersytetu, profesora literatury
polskiej, ogromnie zasłużonego w tej dziedzinie, który w tym domu mieszkał. W listopadzie
1939 roku nastąpiła pamiętna Sonderaktion
Krakau z dramatycznymi konsekwencjami... Życiorys Profesora był bardzo piękny.
Wspomnę także jego córkę, Hannę, mnie jako
medykowi jej działalność jest bardzo bliska –

Fot. Anna Wojnar

P

powiedział rektor podczas uroczystości. Podziękował także absolwentom i zapowiedział
kontynuowanie inicjatywy upamiętniającej
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
w przestrzeni Krakowa.
Tablica projektu Małgorzaty Kot jest
wspólnym przedsięwzięciem SA UJ, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Małopolskiej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
W uroczystości uczestniczyli prorektor
UJ prof. Jacek Popiel, dziekan Wydziału
Nauk o Zdrowiu Tomasz Brzostek, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych Tadeusz Wadas
oraz członkowie SA UJ i Stowarzyszenia
Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ.

Red.

KRAKOWSKIE MIESZKANIA
PROFESORA IGNACEGO CHRZANOWSKIEGO

Archiwum UJ

Na portalu wyraźny napis „Jasny
Dom”. Przez tę bramę kamienicy usytuowanej na rogu ul. Łobzowskiej i Biskupiej prof. Ignacy Chrzanowski przechodził
każdego dnia, przez ponad 20 lat – od 1910
do 1931 roku.
W 1910 roku przeprowadził się z Warszawy z – o dziesięć lat młodszą – żoną
Wandą ze Szlenkierów, dziesięcioletnim
synem Bohdanem (w przyszłości studentem filozofii na UJ) i ośmioletnią córką
Hanną (w przyszłości pielęgniarką, wykładowczynią w Uniwersyteckiej Szkole
Pielęgniarek i Położnych w Krakowie).
On sam miał wówczas czterdzieści cztery
lata i został zatrudniony na stanowisku
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego
i kierownika Katedry Historii Literatury
Polskiej – jako następca prof. Stanisława
Tarnowskiego.
Kamienica była imponująca – dom
własny i wizytówka znanego wówczas
i cenionego architekta Jana Zawiejskiego, który także mieszkał w tym domu, na
parterze, a pozostałe lokale wynajmował.
Wzrok przyciągała już sama fasada: jasny
kolor elewacji, tarcze z inicjałami właścicieli kamienicy i duże okna, dzięki którym
mieszkania były niezwykle słoneczne.
Klatka schodowa zdobiona niebieskimi
kafelkami, dekoracyjnym fryzem wzdłuż
Koło Polonistów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prof. Ignacy Chrzanowski siedzi w dolnym rzędzie
czwarty od prawej; 1912

schodów, kryształowymi,
okrągłymi lustrami na spocznikach, które dodawały
światła, ozdobną, mosiężną balustradą z motywami
kwiatowymi i marmurowymi
parapetami. Mosiężne, pionowe poręcze były także przy
drzwiach mieszkań. Na każdym piętrze znajdowały się
dwa mieszkania. Narożne – od
ul. Łobzowskiej i Biskupiej,
czteropokojowe, z kuchnią,
łazienką i służbówką oraz
balkonem od podwórka. Drugie – dwu – lub trzypokojowe,
także z kuchnią, łazienką
i służbówką oraz dużą loggią Napis nad bramą kamienicy u zbiegu ulic Łobzowskiej i Biskupiej,
gdzie od 1910 do 1931 roku mieszkał prof. Ignacy Chrzanowski
od ul. Biskupiej. Dodatkowym
walorem kamienicy była winda wiedeń- ciel Towarzystwa Miłośników Historii
skiej firmy Wertheim i S-ka, zainstalowana i Zabytków Krakowa, któremu przeznaw 1910 roku. Windy były dwie – druga czył własną kamienicę przy ul. św. Jana.
znajdowała się „od podwórka” i prze- Napisał ironiczną balladę Jasny Dom. Oto
znaczona była dla potrzeb gospodarskich jej fragment:
Gdzie Młynówki ciemne fale
oraz tzw. służby, a wyjście z niej, poprzez
Niosąc słomę i gnój stale
balkon od oficyny, prowadziło wprost do
Do łazienek sączą wodę
kuchni*. Chrzanowskim pomagały MagNa pożytek i wygodę
dzia i Marynia (kucharka i pokojówka)
Tam Jasnego Domu mury
oraz niania do dzieci.
Dumnie wznoszą się do góry,
Wiele z elementów dekoracyjnych
Duże okna, białe ściany,
zachowało się do dziś, a uwiecznił je
Dom solidnie zbudowany,
dodatkowo Klemens Bąkowski, prawnik,
Nowoczesne w nim wygody
znawca historii Krakowa, współzałożyDywan wiedzie cię na schody
A przed niemi wycieraczka,
Na podeście znów spluwaczka,
Kto zaś chce oszczędzać nogi,
Lift go ciągnie w górę błogi,
Oświecono tu rzęsiście,
Elektrycznie oczywiście
Są łazienki kafelkowe,
Piece kuchnie są gazowe.
Państwo profesorostwo Chrzanowscy
mieszkali prawdopodobnie w narożnym
mieszkaniu. Jeden z pokoi, gabinet profesora, po brzegi wypełniony był książkami.
Przy wszystkich ścianach ustawione były
regały od podłogi do sufitu, na wysokość
prawie czterech metrów. Na biurku zwykle
Marzena Florkowska
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zewnętrznym znamieniem tej osobowości
była pogoda i przychylność ku ludziom,
a co za tym idzie, swoisty urok towarzyski – pisał.
Z tego okresu dom profesorostwa
Chrzanowskich pamiętała Maria Niklewiczowa – krewna ze strony matki. W roku
akademickim 1913/1914 rozpoczęła ona
studia polonistyczne na UJ i zamieszkała
w Krakowie u wujostwa: Obiad podawano
punktualnie o pierwszej. Wszyscy cieszyliśmy się na następne pół godziny, bo wuj
bawił się wtedy i żartował z nami. [...]
Najczęściej przez te pół godziny graliśmy
w kostki. Cóż to była za pasjonująca gra.
Wymyślił ją wuj Ignaś, z czego był dumny.
[...] Ileż rozkosznych chwil spędziliśmy
przy niej u wujostwa w Krakowie, a później u nas w domu, gdzie zapalili się do
niej mój mąż, dzieci i przyjaciele.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

się z nimi, i to nie tylko jeden raz. Był nauczycielem
fachowym i serdecznym –
pisał prof. Bogdan Suchodolski. Zapraszał do swego
domu nie tylko w stałych
dniach tygodnia konsultacji
naukowej, ale także w niedzielne popołudnia, gdy do
Krakowa przyjeżdżał prof.
Juliusz Kleiner ze Lwowa
W głębi widoczna budowa Domu Profesorów UJ; wrzesień 1930 czy prof. Stanisław Pigoń
stały pudła pełne fiszek, zastępujących z Wilna. Czasem nadzwyczajne spotkakompendium bibliograficzne. Profesor nia kończyły się dość nieoczekiwanie.
Ignacy Chrzanowski często pracował nocą Zygmunt Leśnodorski, będąc studentem
z powodu uciążliwej bezsenności. Do- pierwszego roku polonistyki, poszedł z demownicy, znając tę dolegliwość, zwykle legacją Koła Polonistów złożyć profesozostawiali na piecu czy w szabaśniku jakiś rowi życzenia imieninowe. – Chrzanowski
ciepły posiłek, by profesor mógł się wspo- uraczył nas jakimś diabelskim likworem,
móc. Pisał, poprawiał prace studentów, ale który uskrzydlał myśli, lecz zdawał się

Inauguracja roku akademickiego na UJ; lata 30. XX w.

także starannie przygotowywał wykłady.
To był jego znak rozpoznawczy: nie odczytywał wykładów, ale przedstawiał je
barwnym językiem, ze swadą i humorem.
Sala była zwykle wypełniona po brzegi,
zajęte były także miejsca stojące, a niektórzy siadali na oknach i stopniach katedry.
Studenci mieli także możliwość spotkania z profesorem w jego domu i nie był
to przywilej wybrańców. Przyjmował dwa
razy w tygodniu od godziny 16, a tematem
rozmów były nie tylko wskazania naukowe czy dalsze plany, znajomość języków,
ale także sprawy osobiste studentów, ich
sytuacja materialna. – Profesor ośmielał
jakimś ciepłym, bo bezpośrednim stosunkiem – wspominali jego uczniowie. –
Zapewniał pełną swobodę zarówno w poszukiwaniach, błądzeniach, jak i momentach odkrywczych. Gdy jednak miało się
wątpliwości, zawsze można było zgłosić
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wiązać kamienie do nóg. Wracając mocno
niepewnym krokiem, zatrzymaliśmy się
na drewnianym mostku na Młynówce,
płynącej wówczas swobodnie w poprzek
Placu Biskupiego, i trzymając się poręczy,
ryczeliśmy na całe gardło „Kurdesz nad
kurdeszami” oraz, na cześć gospodarza,
„Sto lat niech żyje nam”. Najbardziej

W 1931 roku prof. Ignacy Chrzanowski został przeniesiony na emeryturę, po
podpisaniu protestu przeciwko procesowi
brzeskiemu. W dalszym ciągu jednak
prowadził wykłady, a w 1936 roku został
profesorem honorowym UJ. W tym też
czasie (1931 rok) przeprowadził się do
Domu Profesorów UJ, wybudowanego na
rogu ul. Łobzowskiej i al. Słowackiego 15.
Działkę pod budowę trzeciego już domu
profesorskiego Uniwersytet Jagielloński
zakupił właśnie od Ignacego Chrzanowskiego.
W okresie międzywojennym Aleje
Trzech Wieszczów zostały dopiero wytyczone. Dwie jezdnie oddzielone były od
siebie szerokim pasem zieleni służącym
pieszym. Jedna jezdnia przeznaczona była
dla samochodów, druga dla pojazdów konnych. Budynki miały charakter reprezentacyjny, przy czym przy al. Słowackiego
powstały głównie kamienice czynszowe
autorstwa wybitnych architektów.

Prof. Ignacy Chrzanowski w auli Collegium Novum; 1930

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Ze zbiorów Marzeny i Marka Florkowskich

„TRUMNA PROFESORSKA”

Zygmunt Put / Wikipedia

Archiwum UJ

Dom Mieszkalny Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprojektowany
został w stylu art déco przez Ludwika
Wojtyczkę, Stefana Żeleńskiego i Piotra
Jurkiewicza. Był to jeden z pierwszych
budynków pięciopiętrowych wybudowanych wzdłuż Alej. Jasny, ozdobiony pasami czarnej, błyszczącej ceramiki i z tego
powodu nazywany żartobliwie „trumną
profesorską”. W środku holu znajdował
się szyb z drewnianą windą o ośmiobocznym kształcie, dekorowaną lustrami,
z mosiężnymi klamkami i zawiasami.
W windzie znajdowała się też mała kanapa
wykładana czerwonym pluszem. Z dwóch
stron otaczały ją schody. Na suficie holu
umieszczono czerwono-zielone sgraffito
z herbem Uniwersytetu Jagiellońskiego,
a w suficie klatki schodowej świetlik. Dom
posiada dwie klatki schodowe: główną
oraz zewnętrzną dla służby, i dwie windy.
Na parterze znajdowało się także dodatkowe, niewielkie mieszkanie dla dozorcy,
który dbał o wszelkie sprawy związane
z porządkiem w domu.
Na każdym z pięter zaprojektowano dwa komfortowe, pięciopokojowe
mieszkania. Salon, pokój stołowy, pokój
dzieci, sypialnia, a także gabinet z loggią –
w amfiladzie, ale do każdego z pomieszczeń można było wejść także z holu. Po
przeciwnej stronie przedpokoju kuchnia,
łazienka, toalety i pokój służby. Mieszkanie miało powierzchnię około 200 metrów
kwadratowych. Profesorostwo Chrzanowscy mieszkali na trzecim piętrze, a ich
sąsiadami byli profesorowie: Władysław
Folkierski, Stanisław Gołąb, Wilhelm
Friedberg, Władysław Konopczyński, Stefan Kreutz, Jerzy Lande, Wojsław Molé,
Jan Stanisław Olbrycht, Janusz Supniewski, Stefan Szuman, Teodor Szpiczakow.
Agnieszka Chrzanowska, krewna
profesora, tak wspominała Wielkanoc
spędzoną w tym domu w roku 1938: Były
spacery po Plantach, karmienie gołębi na
Rynku, ciastka i lody w kawiarni. Dziadek
Ignaś w jadalni, w różnych zakamarkach
pochował wielkanocne drobne zabaweczki
(pisanki, kurczaczki, zajączki). Szukałam

Prof. Ignacy Chrzanowski ze studentami – Zarządem Koła Polonistów; 1929–1939

ich po całym pokoju, wspomagana przez
dziadka, który mówił „ciepło, zimno”,
i okrzykami radości z odnalezionego
prezentu.
To z tego domu wyszedł prof. Ignacy
Chrzanowski 6 listopada 1939 na słynny
wykład w Collegium Novum, gdzie został aresztowany podczas Sonderaktion
Krakau. I nigdy już do niego nie wrócił.
Zmarł w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen 19 stycznia 1940.
Żona, Wanda Chrzanowska, tak wspominała ostatnie wspólne chwile w tym
mieszkaniu: Niedziela 5 listopada była
to czterdziesta rocznica naszego ślubu...
I właśnie wypadła w niedzielę, tak jak
w 1899 r. nasz ślub. Obeszliśmy ją we
dwoje w cichości naszych serc, w poczuciu
naszego wielkiego wzajemnego umiłowania, spędzonych lat szczęścia w wyjątkowej
harmonii. [...] W poniedziałek 6 listopada
widziałam Ignasia przy śniadaniu – ale nic
nie wspominał, że na 12 idzie do Uniwersytetu na owe zebranie, a ja tak byłam daleka
od podejrzenia jakiegokolwiek, że zupełnie
zapomniałam, że się ma odbyć tego dnia.
Żona z córką Hanną Chrzanowską
musiały natychmiast opuścić mieszkanie
i nigdy już do niego nie wróciły. Wojnę
spędziły przy ul. Radziwiłłowskiej 17,
Dom Profesorów UJ,
zwany potocznie „trumną”

a następnie zamieszkały w Domu Uniwersyteckim przy ul. Łobzowskiej 61.
Z pierwotnego mieszkania udało się uratować kilka rzeczy, między innymi fotel
i biurko profesora, część książek, rzeczy
osobiste. Syn Bohdan zginął zamordowany w Katyniu.
Profesor do końca życia nie dowiedział
się, że panie zostały z tego mieszkania
wyrzucone. Z obozu pisał: Jeszcze nie
zapłaciłem drugiej połowy podatku dochodowego za rok 1938. Tę część trzeba teraz
zapłacić w Izbie Skarbowej w Krakowie
(róg ulic Wiślnej i Gołębiej). Pieniądze
znajdziesz w dwu szufladach mego biurka.
To także na adres Domu Profesorskiego
przyszedł telegram z obozu powiadamiający o śmierci Ignacego Chrzanowskiego.

Marzena Florkowska
M. Florkowska, Radość dawania. Hanna Chrzanowska we
wspomnieniach, listach, anegdotach, Kraków 2018.
M. Łojek, Ignacy Chrzanowski jako badacz literatury i profesor, Bydgoszcz 1991.
Myślenie miastem. Architektura Jana Zawiejskiego, Wystawa
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Kamienica Hipolitów, 28.11.2018 – 22.04.2019, kurator Kamila
Twardowska.
J. Purchla, Jan Zawiejski. Architekt przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 1986.
K. Twardowska, Wszystko, czego się nauczyłem, poświęcić
chcę memu miastu rodzinnemu, Krakowowi. Najważniejsze krakowskie projekty Jana Zawiejskiego, [w:] Myślenie
miastem. Architektura Jana Zawiejskiego, Kraków 2018.
M. Wiśniewski, Ludwik Wojtyczko. Krakowski architekt
i konserwator zabytków pierwszej połowy XX wieku, Kraków 2003.
B. Zbroja, Architektura międzywojennego Krakowa 1918–
1939. Budynki, ludzie, historie, Kraków 2013.
*

W Archiwum Narodowym w Krakowie w tekach Jana
Zawiejskiego zachował się projekt domu, szczegóły okien,
szkice drzwi, attyki III piętra, napisu na fasadzie „Jasny
Dom”, klatki schodowej i innych.
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INDONEZYJSKI ANTROPOLOG
ojciec prof. Józef Glinka – alumn Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1932–2018)
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Ojciec prof. Józef Glinka SVD

pometrii. Opiekę promotora sprawował
nad nią prof. Bronisław Jasicki z Katedry
Antropologii na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej
recenzenci, prof. Aleksander Godlewski
z Uniwersytetu Wrocławskiego i doc. Paweł
Sikora z UJ, uznali ją za unikatową pozycję
w literaturze antropologicznej dotyczącej
Indonezji (opublikowana w „Materiałach
i Pracach Antropologicznych” w 1971
roku). Badania autora dotyczące Archipelagu Sundajskiego, stanowiącego najstarszy
szlak migracyjny do Australii i Melanezji,
miały duże znaczenie dla poznania dziejów
tych terenów. Po powrocie do Indonezji
o. Glinka podjął pracę akademicką. Najpierw na uniwersytecie w Dżakarcie,

a następnie w Surabaya. W 1972 roku
przyznano mu dwie profesury: profesora
nadzwyczajnego antropologii na katolickim
uniwersytecie Atma Jaya w Dżakarcie (przy
Katedrze Anatomii na Wydziale Medycznym) i visiting professora na uniwersytecie
Nusa Cendana w Kupangu. Nie ustał też
w badaniach naukowych, poszerzając swe
zainteresowania Indonezją w szerokim pojęciu, tzn. na cały obszar kultury i języków
malajskich. Wsparciem w ich prowadzeniu
było stypendium z Fundacji Alexandra Humboldta i związane z nimi wyjazdy studyjne
do RFN w latach 1974–1975 i 1976–1977.
Efekt swych prac zawarł w rozprawie Beitrag zur anthropologischen Gliederung Indonesiens (Przyczynek do antropologiczneUniwersytet Airlangga,
Surabaya na Jawie

Pixabay

iedawna śmierć o. Józefa Glinki
SVD skłania do przypomnienia jego
związków z Uniwersytetem Jagiellońskim,
na którym uzyskał doktorat i habilitację.
Ponad pięćdziesiąt lat przepracował w Indonezji, gdzie przybył jako misjonarz werbista w 1965 roku. Stypendysta Fundacji
Alexandra Humboldta, członek Instytutu
Anthropos w Sankt Augustin koło Bonn,
Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia, Australian Society Human Biology, American
Association Physical Anthropologist oraz
honorowy członek Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego (od 2003 roku) znany
był w Indonezji i na świecie jako wybitny
antropolog.
Urodził się 7 czerwca 1932 w Chorzowie (wówczas Królewska Huta). Wstąpił do
seminarium werbistów w Pieniężnie, które
ukończył w roku akademickim 1957/1958,
następnie złożył profesję zakonną i przyjął
święcenia kapłańskie. Nie mogąc wyjechać
za granicę, odbył studia z zakresu biologii
i nauk o Ziemi na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu (1959–1964). Po
nich podjął starania o przyjęcie na studia
doktoranckie pod kierunkiem prof. Adama
Wankego, antropologa na Uniwersytecie
Wrocławskim, te plany jednak się nie ziściły. W 1965 roku wyjechał jako misjonarz
do Indonezji. Państwo to, położone na
kilkunastu tysiącach wysp i liczące obecnie
ponad 260 milionów mieszkańców, stało się
dla o. Glinki drugą ojczyzną. Dość szybko
nauczył się języka indonezyjskiego i podjął
badania antropologiczne. Prowadził je na
wyspie Palue, położonej niedaleko wyspy
Flores, na której mieszkał, pracując w seminarium duchownym w Ritapiret. Dwie
wyprawy naukowe na Palue (1966 i 1967)
pozwoliły mu zebrać materiały do pracy
doktorskiej. Dokumentację z nich zawarł
w później opublikowanej pracy Żyłem na
bezwodnej wyspie. Dziennik z wyprawy na
wyspę Palue w Archipelagu Małych Wysp
Sundajskich (Warszawa 1971). Ojciec Glinka przedstawił wyniki badań w rozprawie
Pochodzenie mieszkańców wyspy Palue
(Małe Wyspy Sundajskie) w świetle antro-

Andrzej Danilewicz SVD
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przeniesiony na Jawę do Surabaya, gdzie
na miejscowym uniwersytecie Airlangga
współzakładał (jeszcze przed zmianą miejsca
zamieszkania) i z różnym powodzeniem
rozwijał studia antropologiczne (do sierpnia
2010 roku). Obecnie uniwersytet ten jest
jednym z dwóch w Indonezji, na których
można studiować antropologię fizyczną.
W latach 2004–2008 wykładał również
na katolickim uniwersytecie Widya Mandala (Timor) i innych uniwersytetach
indonezyjskich, ciesząc się w środowisku
akademickim, zróżnicowanym religijnie,
ale w większości muzułmańskim, wielkim
szacunkiem i autorytetem. Po przejściu na
emeryturę nadal pełnił funkcję eksperta, egzaminatora i opiekuna naukowego. W swym
dorobku pozostawił ponad 90 artykułów
naukowych i popularnonaukowych oraz
12 książek (w tym kilka podręczników
akademickich). Spośród nich całość jego
życia dość dobrze obrazuje Autobiografia.
Indonezja – tutaj poczułem, że jestem misjonarzem... (Warszawa 2013). Miał udział
w wykształceniu kilkuset duchownych
katolickich, lekarzy indonezyjskich, ponad
tysiąca antropologów. W ciągu 25 lat pracy
akademickiej wypromował na uniwersytetach indonezyjskich ponad stu licencjuszy
i magistrów oraz trzynastu doktorów.

Andrzej Danilewicz SVD

go uszeregowania Indonezji), która ukazała
się drukiem rok później jako Gestalt und
Herkunft. Beitrag zur anthropologischen
Gliederung Indonesiens („Studia Instituti Anthropos” 1978, nr 35, St. Augustin,
s. 176). Przedstawił ją jako główne osiągnięcie naukowe w przewodzie habilitacyjnym przeprowadzonym w 1977 roku
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi
UJ. Powołani recenzenci, profesorowie
Wanda Stęślicka-Mydlarska z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Tadeusz Lewicki
i Bronisław Jasicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wysoko ocenili jego dorobek,
szczególnie rozprawę habilitacyjną, uznając
ją za pracę fundamentalną w skali światowej
tak dla antropologii, jak i etnogenezy obszaru malajskiego. Po uzyskaniu habilitacji
(kolokwium odbyło się 18 czerwca 1977) o.
Glinka, mimo propozycji objęcia stanowiska
profesora na uniwersytecie w Moguncji lub
Zurychu, na których nie było antropologa
o specjalizacji Azja Południowo-Wschodnia, powrócił do Indonezji. Zamieszkał na
Flores i pełnił funkcję ojca duchownego
w regionalnym seminarium duchownym
w Ritapiret oraz wykładał filozofię przyrody ożywionej i antropologię kulturową
w wyższym seminarium duchownym
w Ledalero (na Flores). W 1985 roku został

Ojciec prof. Józef Glinka SVD przed budynkiem
Nederlandsch Indische Artsenchool, szkoły medycznej założonej w Surabaya w 1913 roku dla
ludności Jawy. Instruktorami byli głównie holenderscy lekarze wojskowi. W 1954 roku szkoła została
przekształcona w Wydział Lekarski Uniwersytetu
Airlangga

Józef Glinka SVD, alumn Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zmarł 30 sierpnia 2018
w Surabaya (Indonezja) i tam został pochowany – w ojczyźnie z wyboru.

Krzysztof Pilarczyk

Instytut Religioznawstwa UJ

Apel Komitetu ds. Opieki nad Grobami
Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński jako uczelnia publiczna nie może, w myśl
obowiązujących przepisów prawnych, finansować renowacji grobów profesorskich.
Stąd Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ zwraca się do wszystkich,
którym pamięć o zmarłych profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego
nie jest obojętna, z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat,
także z odpisu 1% podatku na organizację pożytku publicznego,
z przeznaczeniem na odnawianie mogił profesorów UJ.
Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”:
nr konta 74 1240 4445 1111 0010 2217 6300,
KRS 0000260174
z adnotacją „Groby Profesorów UJ”.
Dzięki dotychczasowemu wsparciu możliwe było
odnowienie w ostatnich dwóch latach, między innymi, grobów
prof. Józefa (1913–1975) i Janiny (1914–1977) Chojnackich,
prof. Władysława L. Jaworskiego (1865–1930),
prof. Edmunda Krzymuskiego (1851–1928),
prof. Adama S. Miodońskiego (1861–1913).
Wszystkim, którzy zechcą wesprzeć działalność Komitetu ds. Opieki
nad Grobami Profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego,
serdecznie dziękujemy!
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a datę powstania Krakowskiego Chóru
Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjmuje się 28 listopada 1878, kiedy podczas „Wieczorku mickiewiczowskiego” wystąpił 46-osobowy chór studentów,
wykonując Pieśń filarecką. 140 lat później
to wydarzenie stało się okazją do świętowania jubileuszu zespołu podczas koncertu
galowego w sali Filharmonii Krakowskiej.
17 listopada 2018 w sali koncertowej
spotkali się członkowie chóru wszystkich
generacji, a także władze Uniwersytetu
Jagiellońskiego: rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, prorektorzy Dorota Malec i Jacek
Popiel oraz p.o. kanclerza Monika Harpula
i kwestor Teresa Kapcia. Rektor UJ podkreślił, że droga, którą przebył Krakowski
Chór Akademicki od swoich początków
do dziś, mimo rozmaitych kolei losu,
zawsze spleciona była z Uniwersytetem
Jagiellońskim. W pamiątkowym dyplomie
napisał: Minione 140 lat to barwna i piękna historia działalności artystycznej chóru.
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Ta historia, dzięki wrażliwości
i pracowitości artystów i ich
opiekunów, a także dzięki ich
kreatywności i kompetencjom,
wypełniona została świetnym
repertuarem i licznymi sukcesami. Krakowski Chór Akademicki UJ działa nieprzerwanie
od 1878 roku, doskonale łącząc
trzy stulecia w jeden muzyczny
akord. Jest muzyczną wizytówką Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Aby uhonorować osoby
szczególnie zasłużone w działalności na rzecz chóru, rektor
UJ postanowił wręczyć dwa
uniwersyteckie medale Plus
Ratio Quam Vis. Podczas gali
odebrali je prof. Juliusz Łuciuk
oraz prof. Kazimierz Wiech.
Profesor Juliusz Łuciuk (ur.
1926), chórzysta-senior KChA

Jerzy Sawicz

Uczestnicy Jubileuszu 140-lecia Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ
na dziedzińcu Collegium Maius

Anna Wojnar

140 LAT KRAKOWSKIEGO CHÓRU AKADEMICKIEGO
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

List gratulacyjny z okazji Jubileuszu 140-lecia Krakowskiego Chóru
Akademickiego UJ wręczony przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka podczas koncertu jubileuszowego w Filharmonii Krakowskiej

Bogurodzica w wykonaniu obecnego składu Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ i chórzystów-seniorów
pod batutą Stanisława Gałońskiego (dyrygenta KChA UJ w latach 1958–1959)

Chóru Akademickiego UJ jubileuszowy
prezent – fortepian elektroniczny. W imieniu zespołu za życzenia oraz prezent podziękował kierownik chóru Filip Moszner.
Z rąk Magdaleny Doksy-Tverberg, zastępcy dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa,
otrzymał także list gratulacyjny od prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, w którym prezydent podkreślił, jak wielkim powodem do dumy jest
dorobek artystyczny wypracowany przez
entuzjastów sztuki wokalnej skupionych
w Krakowskim Chórze Akademickim UJ.

Fot. Jerzy Sawicz

UJ, śpiewak czynnego składu zespołu
w latach 1948–1950, jest wybitnym kompozytorem. Jego pieśń chóralna O ziemio
polska do słów Jana Pawła II stała się
jedną z hymnicznych pieśni narodowych.
Popularna jest także inna pieśń – modlitwa
za Jana Pawła II Oremus pro pontifice
Ioanne Paulo Secundo. Twórczość Juliusza Łuciuka jest bardzo różnorodna: od
lirycznych pieśni solowych, przez utwory
chóralne, po opery. Kompozytor zawsze
podkreśla swoje związki z Uniwersytetem
Jagiellońskim, w tym z KChA UJ.
Profesor Kazimierz Wiech (ur. 1950),
jest chórzystą-seniorem KChA UJ, śpiewakiem czynnego składu zespołu w latach
1967–1988, wybitnym entomologiem,
znawcą ochrony roślin, a jednocześnie
wybitnym animatorem kultury. Jako
śpiewak KChA UJ podejmował wiele
działań podkreślających znaczenie tego
zespołu, związanego z Uniwersytetem,
dla kultury muzycznej Krakowa i Polski.
W 2007 roku założył przy Uniwersytecie
Rolniczym męski chór AGRICOLA, który
stał się zespołem całego krakowskiego
środowiska akademickiego (co zostało
poparte podpisaniem stosownych umów

Wręczenie medalu Plus Ratio Quam Vis prof. Juliuszowi Łuciukowi – od prawej: prorektor UJ
prof. Jacek Popiel, akompaniator KChA UJ Andriy Hrabovskiy, prof. Juliusz Łuciuk,
rektor UJ prof. Wojciech Nowak

z większością uczelni krakowskich, w tym
z UJ). Trzon składu śpiewaków AGRICOLI stanowią chórzyści-seniorzy KChA UJ,
którego tradycje w tym zespole są dzięki
prof. Wiechowi kontynuowane.
Profesor Wojciech Nowak oraz prof.
Jacek Popiel, w imieniu władz Uniwersytetu, przekazali na rzecz Krakowskiego

Podczas gali w szereg członków honorowych Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ przyjęci zostali: Juliusz Łuciuk,
Jacek Jastrzębski – nauczyciel, chórzysta-senior, jeden z odnowicieli chóru w 1957
roku, po uprzednim rozwiązaniu go w roku
1950 i członek pierwszego zarządu odnowionego zespołu, oraz pośmiertnie –

Zbigniew Suflita, konserwator dzieł sztuki, chórzysta-senior, odnowiciel chóru
w 1957 roku, czynny śpiewak zespołu
w latach 1957–2008.
Złotymi odznakami Krakowskiego
Chóru Akademickiego UJ, za ogromne
zaangażowanie oraz wiele lat aktywnej
artystycznej i organizacyjnej działalności,
uhonorowani zostali: Bogdan Gancarz,
Krzysztof Gdowik i Konrad Setkowicz.
W pierwszej części jubileuszowego
koncertu zaprezentowane zostały utwory,
które zapisały się w pamięci wszystkich
pokoleń chórzystów Krakowskiego Chóru
Akademickiego UJ. Połączone siły obecnego składu chóru oraz chórzystów-seniorów wykonały, między innymi, psalmy
Mikołaja Gomółki Kleszczmy rękoma
i Nieście chwałę, mocarze, Zdrowaś Królewno Wyborna Andrzeja Koszewskiego,
Kołysankę Jana Maklakiewicza i Słowiczku mój Bolesława Wallek-Walewskiego. Za
pulpitem dyrygenckim stanęli kolejno dyrygujący zespołem na przestrzeni ostatnich
kilkudziesięciu lat: Stanisław Gałoński,
Adam Korzeniowski, Jerzy Kurcz, Tomasz
Półtorak, Ryszard Źróbek i Oleg Sznicar.
W drugiej części koncertu zabrzmiały
fragmenty oper, w których znaczącą rolę
odgrywa chór męski, między innymi Opowieści Hoffmanna Jacques’a Offenbacha,
Strasznego dworu Stanisława Moniuszki,
Carmen George’a Bizeta, Rigoletta Giuseppe Verdiego. W tej części uroczystości
na scenie pojawił się także Żeński Chór
Akademicki UJ, a chórom towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Krakowskiej
im. Karola Szymanowskiego. Całością
dyrygował Janusz Wierzgacz. Na zakończenie koncertu wykonane zostało Hasło
Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ,
z muzyką Felicjana Szopskiego, do tekstu
Leć pieśni w dal Edwarda Leszczyńskiego.
Koncert poprowadzili Lidia Jazgar i Maciej Sergiusz Piotrkowski.
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Jerzy Sawicz

Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica i Orkiestra Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego pod dyrekcją Janusza Wierzgacza

Koncert jubileuszowy poprzedzony został mszą św. w uniwersyteckiej kolegiacie
św. Anny w intencji wszystkich chórzystów – również zmarłych, którą odprawił
proboszcz kolegiaty ksiądz prof. Tadeusz
Panuś. Delegacja KChA UJ odwiedziła też,
znajdujące się na cmentarzu Rakowickim,
groby pierwszych dyrygentów chóru: Wiktora Barabasza i Bolesława Wallek-Walew-

skiego. Następnie, na dziedzińcu Collegium
Maius i przed Collegium Novum, wykonane
zostały pamiątkowe zdjęcia, po czym uczestnicy obchodów udali się na wspólny obiad,
który był okazją do rozmów i wspomnień
związanych z działalnością KChA UJ.
Jubileuszowi towarzyszyła wystawa
Dzieje Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

1878–2018, przygotowana przez chórzystów KChA UJ Michała Mroza i Grzegorza Fuksiewicza, którą można było
zwiedzać w Collegium Novum UJ do
7 grudnia 2018.

Mariusz Kopiejka
Biuro Prasowe UJ

Filip Moszner

Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica
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Żaneta Wierzgacz

Chór Drig, drig, drig z opery Opowieści Hoffmanna
Jacques’a Offenbacha w wykonaniu Krakowskiego Chóru
Akademickiego UJ i Orkiestry Filharmonii Krakowskiej
im. Karola Szymanowskiego pod dyrekcją
Janusza Wierzgacza

N

Ze zbiorów Samorządu Studentów UJ

a przełomie listopada i grudnia Uniwersytet Jagielloński, w ramach Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP),
gościł studentów i przedstawicieli środowisk
akademickich z całego kraju. Przedstawiciele
20 uczelni zebrali się, aby wspólnie uhonorować najlepsze projekty i inicjatywy tworzone
przez samorządy. Głosowanie trwało pięć
dni, podczas których studenci z całej Polski
zadecydowali o przyznaniu Laurów uniwersyteckich. 30 listopada 2018 w Auditorium
Maximum w gali finałowej, podczas której
wyłoniono zwycięzców, uczestniczyło około 600 osób. Uroczystość uświetnił występ
debiutującego duetu Kwiat Jabłoni, znanego
z utworu Dziś późno pójdę spać.
– To doskonała okazja, żeby pokazać,
jakie wartości są dla nas najważniejsze –
zaznaczył na początku swojego przemówienia przewodniczący Samorządu Studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakub Bakonyi. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen
Edigarian podkreślił, jak ważne w czasie
studiów jest zdobywanie kompetencji
życiowych i zaangażowanie, które należy
włożyć w poszczególne projekty.
– Bardzo chciałbym znów znaleźć się
na waszym miejscu. Nagroda z rąk kolegów
to najwyższe uznanie, jakiego można się
doczekać – powiedział sekretarz KRUP
prof. Piotr Laidler.
O tym, jak ważnym wydarzeniem kultury studenckiej są nagrody przyznawane

w ramach Forum Uniwersytetów Polskich,
mówił przewodniczący FuniP Wojciech
Kiełbasiński.
W kategorii uniwersytecki projekt
naukowy nominowani do Lauru byli: projekt badawczy Antares KNMK & SimLE,
Poznańska Mapa Barier i Warsaw-Beijing
Forum: Youth for Business. Zwycięskim
projektem okazała się Poznańska Mapa
Barier. Nagrodę wręczył wiceminister
nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller.
O kolejny Laur, przyznany w kategorii uniwersytecki projekt dydaktyczny,
walczyły: Studenckie Forum Jakości,
Student’s Right Challenge – Gra miejska o prawach i obowiązkach studenta
oraz organizowane przez Uniwersytet
Jagielloński Laudacje Studenckie. Laur,
wręczony przez prorektora ds. dydaktyki
prof. Armena Edigariana, trafił do organizatorów Studenckiego Forum Jakości.
Wśród nominowanych do trzeciej
kategorii, jaką był uniwersytecki projekt
kulturalny, były przedsięwzięcia: „Gala
Copernicana”, „Wielkie grillowanie”
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 2018 i „Kultura nie gryzie”. Laurem
uhonorowano „Wielkie grillowanie”, nagrodę wręczył prezes Fundacji Studentów
i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak” Grzegorz Murzański.
W kategorii uniwersytecki projekt
sportowy nominację otrzymały inicjatywy:

SCHOLARIS

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
GOSPODARZEM GALI LAURÓW UNIWERSYTECKICH

Kortowo na sportowo, Studencka Strefa
Kibica Uniwersytetu Szczecińskiego,
Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Płukaniu Złota oraz Studencka
Liga Piątek Piłkarskich Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodę
dla zwycięskiej inicjatywy, którą okazało
się Kortowo na sportowo, wręczyła
członkini Rady ds. Rozwoju Zarządu
Akademickiego Związku Sportowego
Anna Błaszkowska.
W piątej kategorii – mentor studentów, do nagrody nominowani byli: prof.
Andrzej Sokala, Maciej Kochański oraz
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.
Laur, z rąk Wojciecha Kiełbasińskiego,
otrzymał prof. Andrzej Sokala.
W kategorii szóstej – uniwersytet
perspektyw, nominowane zostały projekty: Konferencja Mediów Studenckich,
„Kowadło 2.0” oraz trwająca wciąż na
Uniwersytecie Jagiellońskim „Piwnica
kołłątajowska”. Nagrodę zwycięskiemu
„Kowadłu 2.0” wręczył przewodniczący SS
UJ Jakub Bakonyi.
Zdobywcą nagrody specjalnej okazał
się program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem za nieprzerwaną współpracę z samorządami studenckimi w całej Polsce. Laur
odebrał wiceprezes zarządu Warszawskiego
Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek.

Kacper Pusztuk

Samorząd Studentów UJ

Laureaci MediaTorów 2018

MediaTory 2018
agrody w plebiscycie MediaTory
zostały wręczone już po raz dwunasty. Laureatów wybrało blisko 10 tysięcy
studentów dziennikarstwa z 23 uczelni
w całej Polsce. Uroczysta gala rozdania
statuetek, przyznanych w dziewięciu
kategoriach, odbyła się 1 grudnia 2018
w wypełnionej po brzegi auli Auditorium
Maximum. W wydarzeniu uczestniczył

prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn.
Galę poprowadzili Kamil Małek i Adrian
Burtan.
Jako pierwszy statuetkę odebrał Dawid Serafin z redakcji Onet, wyróżniony
w kategorii TORpeda. Jest on autorem
przekrojowego reportażu dotyczącego
zabójstwa i oskórowania studentki, które
miało miejsce w 1998 roku w Krakowie,

W gali uczestniczyli przedstawiciele władz UJ, pracownicy Uczelni oraz studenci
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a sprawa przez blisko 20 lat pozostawała
nierozwiązana. Za dotarcie do świadków,
rzetelne dziennikarskie śledztwo i niezłomność w docieraniu do informacji w sprawie Roberta J., która została nazwana
największą zagadką w historii polskiej
kryminalistyki – uzasadnili studenci.
ProwokaTORem została Adriana
Rozwadowska, dziennikarka „Gazety
Wyborczej”, autorka cyklu tekstów o strategii działania i warunkach pracy w firmie
Amazon. Studenci nagrodzili ją za oddanie
głosu pracownikom wykorzystywanym
przez firmę Amazon. Za odwagę i nieustępliwość w demaskowaniu korporacji
i pokazanie, jak wielkie firmy próbują
wpływać na dziennikarzy.
Rafał Gębura wygrał w kategorii
InicjaTOR. Dziennikarz prowadzi program zatytułowany 7 metrów pod ziemią,
emitowany na kanale YouTube oraz
platformie vod.pl. Jest to internetowy
talk-show poruszający kontrowersyjne
tematy społeczne. Studenci przyznali
nagrodę za znalezienie przystępnej formy

Anna Wojnar

dla opowieści o problemach jednostki. Za
rozmowy o niewygodnej prawdzie, z którą
mogą się utożsamiać odbiorcy materiałów.
Za udowadnianie, że rzetelne treści można
tworzyć na różnych platformach.
Twórcy programu Movie się, emitowanego w serwisie Filmweb, otrzymali
wyróżnienie w kategorii AkumulaTOR,
za porywające dyskusje o wydarzeniach
istotnych dla świata kina i trafne podsumowania imprez filmowych. Za merytoryczną krytykę oraz profesjonalne recenzje
najważniejszych pozycji filmowych we
współczesnej kulturze.
Największą ubiegłoroczną „detonacją”
okazał się reportaż Grzegorza Głuszaka
z TVN zatytułowany 25 lat za niewinność.
Sprawa Tomasza Komendy. Nagroda została przyznana za ujawnienie wstrząsających szczegółów 18-letniego niesłusznego
pobytu w więzieniu Tomasza Komendy. Za
zwrócenie uwagi na problem nadużywania
władzy przez funkcjonariuszy policji i prokuratury. Za długoletnią pracę nad sprawą
i dążenie do odkrycia prawdy.
Za najbardziej wnikliwą ObserwaTORkę uznano Ewę Winnicką, autorkę
reportażu Był sobie chłopczyk. Studenci
nagrodzili ją za reporterskie śledztwo
w sprawie dwuletniego Szymona, którego
śmierć rodzice ukrywali przez dwa lata.

Za dokonanie szczegółowej rekonstrukcji
zdarzeń, które w roku 2010 w Będzinie
zakończyły się tragedią, bez epatowania
emocjami. Za ukazanie od środka systemu
działań śledczych, policji i prokuratury,
a także instytucji pomocy społecznej.
Statuetkę NawigaTORa odebrała Katarzyna Borowiecka, prowadząca audycję
ABC popkultury – zestaw powiększony
w radiowej „Trójce”. Laureatka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego
i pierwszą kobietą nagrodzą w tej kategorii. Wyróżnienie otrzymała za poważne podejście do tematów związanych z tak zwaną kulturą niską. Za interesujące analizy
prowadzone na antenie w towarzystwie
zaproszonych do studia specjalistów. Za
traktowanie zjawisk popkultury na miarę
utworów kultury wysokiej.
ReformaTORką została Justyna Kopińska („Duży Format”, „Gazeta Wyborcza”) za reportaż zatytułowany Pedofilia
w Kościele. Ksiądz gwałcił 13-latkę.
Nadal odprawia msze. Statuetkę przyznali
studenci za wstrząsający reportaż, który
przyczynił się do ustanowienia historycznego precedensu w postaci odszkodowania
i dożywotniej renty dla ofiary księdza
pedofila. Za nagłośnienie sprawy 13-letniej dziewczynki, miesiącami więzionej
i gwałconej przez duchownego. Za ponow-

ne zwrócenie uwagi na problem pedofilii
w Kościele i nieustępliwość w dążeniu do
sprawiedliwości.
Punktem kulminacyjnym gali było
wręczenie statuetki w wyjątkowej kategorii plebiscytu (nie ma tu nominowanych, natomiast każdy student może
wskazać nazwisko swojego kandydata) –
AuTORytetem została Małgorzata Szejnert, dziennikarka i pisarka, współzałożycielka „Gazety Wyborczej”, gdzie przez
15 lat prowadziła dział reportażu. Studenci
nagrodzili ją za profesjonalizm, rzetelność oraz najwyższe standardy w pracy
dziennikarza. – Przyszłość wymaga nowej
wyobraźni i wielu wyrzeczeń. Staremu
autorytetowi pozostają poczciwe słowa
o prostych wartościach, takich jak wspólnota, lojalność, współczucie, wdzięczność,
wytrwałość i przede wszystkim prawda
i związana z nią zawsze odwaga. Bo opór
wobec kłamstwa bywa ryzykowny. Ode
mnie już nic nie zależy, albo prawie nic, ale
od was – wszystko – mówiła Małgorzata
Szejnert, dziękując studentom za nagrodę.
Organizatorami plebiscytu są Stowarzyszenie MediaTory oraz Koło Naukowe
Studentów Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej UJ, pod honorowym patronatem rektora UJ.

AWoj

Nagrody w plebiscycie MediaTory
zostały wręczone już po raz dwunasty;
Auditorium Maximum, 1 grudnia 2018
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O STANISŁAWIE WYSPIAŃSKIM
W 150. rocznicę urodzin artysty
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84

ALMA MATER nr 206–207

Od lewej: Janusz Paluch, prof. Magdalena Popiel, prof. Wojciech Ligęza

książki stanowią klimatyczne fotografie
autorstwa Andrzeja Nowakowskiego.
To był wspaniały pomysł, by każdy
z zaproszonych do współtworzenia książki
mógł na kilku stronach zaprezentować
swoje refleksje związane z twórczością
Stanisława Wyspiańskiego, będącego tak
fascynującą osobowością. Podczas
spotkania prof. Magdalena Popiel
zwróciła uwagę, że w każdej nowej wystawie, każdej publikacji
jemu poświęconej, w każdym
spektaklu teatralnym pojawia
się „nowy” Wyspiański, kreowany przez współczesnych
twórców: reżyserów i scenografów. Jest coraz bliższy
nam, mówiący współczesną
polszczyzną, ubierający się
współcześnie, czasem nawet młodzieżowo. Tylko
ta jego nieposkromiona
osobowość nie ulega
zmianie. Tworzony
portret Wyspiańskiego
jest nam bliższy niż
ten opisany przed
laty przez Krysty-

nę Zbijewską na stronach biografii Orzeł
w kurniku czy ten w wydanej niedawno
książce Moniki Śliwińskiej Wyspiański.
Dopóki starczy życia...
Pytanie: kim był Stanisław Wyspiański?,
stawiane jest od dziesięcioleci. Bez wątpienia w świadomości większości Polaków był

Fot. Anna Wojnar

stycznia 2019 Kraków obchodził
150. rocznicę urodzin „czwartego wieszcza”: Stanisława Wyspiańskiego. To dobrze, że specjaliści od
promocji i marketingu naszego miasta
dojrzeli w końcu w Wyspiańskim postać, która może być filarem reklamy
Krakowa, jego marką. I choć od lat
ślady Wyspiańskiego w Krakowie są
upamiętniane, bo przecież istnieją
tablice pamiątkowe na budynkach,
w których mieszkał, przed Muzeum
Narodowym stoi jego pomnik autorstwa Mariana Koniecznego, został też
Wyspiański patronem Akademii Sztuk
Teatralnych, wciąż istnieje idea ponownego utworzenia Muzeum Stanisława
Wyspiańskiego, jego dramat Wesele
nadal jest lekturą szkolną i grywany jest
wciąż na scenach teatrów w Polsce – to
wciąż za mało Stanisława Wyspiańskiego w pamięci narodowej Polaków.
Świętowanie 150. rocznicy urodzin
wieszcza Biblioteka Kraków rozpoczęła już 14 stycznia 2019, w zabytkowej
Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod
Gruszką”, gdzie debatowano nad książką
Czyim to jestem wymysłem? Stanisław
Wyspiański. Ja – niedokończony projekt.
Poezje. Tom ukazał się w serii „Poezje”
krakowskiego Wydawnictwa Universitas. Książkę ułożyła i opatrzyła wstępem
prof. Magdalena Popiel, która podczas
spotkania w towarzystwie prof. Wojciecha
Ligęzy opowiadała o bohaterze zredagowanego przez siebie tomu. Zasadniczą
częścią książki są, oczywiście, teksty
poetyckie Stanisława Wyspiańskiego,
o których nie można powiedzieć, by były
powszechnie znane, wybrane fragmenty
listów oraz fragment Studium o „Hamlecie”. Część drugą tworzą krótkie teksty
krytyków literackich na temat dzieł Stanisława Wyspiańskiego. Wśród autorów tych
wypowiedzi znaleźli się Anna Nasiłowska,
Maria Prussak, Ewa Miodońska-Brookes,
Anna Czabanowska-Wróbel, Włodzimierz
Szturc, Bronisław Maj, Dorota Segda
i Stanisław Radwan. Szatę ilustracyjną

Fot. Anna Wojnar

wielkim poetą, artystą malarzem, uczniem
Jana Matejki. Dlatego też obrazoburczo
brzmi stwierdzenie Bronisława Maja, zachwycającego się wierszem Jakżeż ja się
uspokoję?, że ten genialny liryk „przytrafił
się” (jakim cudem?!) stuprocentowemu
grafomanowi! Faktem jest jednak, że patetyczno-monumentalny styl Wyspiańskiego
może zniechęcić współczesnego czytelnika
czy teatralnego widza.
Stanisław Wyspiański nieustannie
tworzył. Czuł uciekający czas, żył ze
świadomością choroby i śmierci. Bał
się, że będzie tym „niezrealizowanym
projektem”. To była też motywacja do
nieustannej twórczości. Może dlatego
miał dar patrzenia na otaczający go świat
inaczej niż inni współcześni mu twórcy.
Pisał, projektował, malował. Wszędzie
i w każdej chwili chciał zostawić swój
ślad, znamię Wyspiańskiego. W liście do
Karola Maszkowskiego napisał: ja jestem
wiecznie jakimś marzeniem, jakimś zachwyceniem, [...] jakimś poematem wydaje
mi się życie moje [...], ale wciąż drżę, że ten
poemat się nagle rozerwie..., że przepadnie
niedokończony.
Dorota Segda – rektor Akademii
Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego – w swym tekście napisała:
Lubię o sobie myśleć, że jestem aktorką
Wyspiańskiego. Udało się jej zrealizować nieprawdopodobne widowisko przy
okazji jubileuszu 70-lecia krakowskiej
PWST i inauguracji AST. Było to Wesele
Stanisława Wyspiańskiego wykonane
przez 80 aktorów, kilka pokoleń artystów
scenicznych, absolwentów krakowskiej
szkoły aktorskiej. Ile osobowości aktorskich otrzymało szlachetny szlif w tym
dramacie! Podobnie powiedział o sobie
kompozytor Stanisław Radwan: Jestem
kompozytorem Wyspiańskiego.
Nieszablonowa postać Stanisława
Wyspiańskiego do dziś wzbudza emocje

Prof. Magdalena Popiel i prof. Wojciech Ligęza

wśród naukowców, czytelników i publiczności teatralnej. Interpretowany
przez twórców Mistrz Wyspiański wciąż
kreatywnie podchodzi do swego odbiorcy, zachęcając go do czytania wierszy,
dramatów, listów (bo czy rzeczywiście
przekonujący jest Bronisław Maj mówiący
o grafomanii Wyspiańskiego?), podziwiania na scenie współczesnych interpretacji
(pobudzających do dyskusji, czasem
pełnych sprzeciwu protestów), w końcu
kontemplacji dzieł plastycznych, które
do dziś budzą zachwyt (w końcu nie tak
dawno w centrum Krakowa, w Pawilonie
Wyspiańskiego, zaistniały trzy współcześnie zrealizowane witraże jego autorstwa).
W dniu urodzin Stanisława Wyspiańskiego, 15 stycznia, Biblioteka Kraków,
także w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”, gościła dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej prof. Zdzisława Pietrzyka, który
opowiadał o albumie Stanisław Wyspiański. Dzieła malarskie, wydanym w 1925
roku, zawierającym tekst Exegi monumentum Stanisława Przybyszewskiego
oraz biografię Stanisława Wyspiańskiego

autorstwa Tadeusza Żuk-Skarszewskiego.
Album ukazał się w 2017 roku nakładem
Bocheńskiej Oficyny Wydawniczej, we
współpracy z Biblioteką Jagiellońską,
w formie reprintu, a wstępem – w którym
zaprezentowano niezwykłe dzieje albumu,
zanim trafił do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej – opatrzył go prof. Franciszek
Ziejka. O dziejach albumu opowiadali też
dyrektor Biblioteki Kraków dr Stanisław
Dziedzic oraz wydawca książki Piotr
Skoczek.
Piękną niespodziankę przygotowali
Wyspiańskiemu czytelnicy Filii nr 2
Biblioteki Kraków (ul. Krakowska 29),
przynosząc tort urodzinowy na spotkanie
z autorką książki Wyspiański. Dopóki
starczy życia Moniką Śliwińską.
Z entuzjazmem odnoszę się do inicjatywy obchodzenia w Krakowie urodzin
Stanisława Wyspiańskiego i mam nadzieję,
że w 2020 roku 151. urodziny Mistrza
obchodzić będziemy równie uroczyście
i radośnie.

Janusz M. Paluch

Biblioteka Kraków

Wyspiański nie był poetą i równocześnie był poetą we wszystkim, co robił. Gdy tworzył swoje dramaty i projektował dla
nich teatr, gdy komponował witraże i snuł fantazje architektoniczne o wzgórzu wawelskim. Był nim także wtedy, gdy pisał
listy i eseje – to z nich głównie pochodzą teksty składające się na ten niewielki wybór. Poetyckie fragmenty przypominają
Wyspiańskiego kameralnego i refleksyjnego; tworzą najbardziej osobiste przesłanie artysty: pod ściszoną tonacją pulsuje
dramatyczne napięcie, pod ironią skrywa się rozpacz. Najlepiej pozwalają zrozumieć ten liryczny autoportret: jakimś
poematem wydaje mi się życie moje […], ale wciąż drżę, że ten poemat się nagle rozerwie…, że przepadnie niedokończony...
Teksty Wyspiańskiego komentują historycy literatury i artyści teatru, podejmując próbę odpowiedzi na ponawiane od
stulecia pytanie: czym jest fenomen Wyspiańskiego. Geniusz to, grafoman czy jeden z wielu modernistycznych artystów?
Magdalena Popiel
redaktor tomu „Czyim to jestem wymysłem?” Stanisław Wyspiański.
Ja nr
– niedokończony
projekt. Poezje
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POCZTÓWKI Z WŁOCH
Fot. Piotr Sztompka

Florencja

M

iasta przepełnione historią, zapierające dech w piersiach krajobrazy, ludzie cieszący się życiem na placach i w zakamarkach urokliwych uliczek, unikatowa architektura współgrająca ze sztuką życia codziennego, sklepy, trattorie, samochody –
uwiecznił wybitny socjolog prof. Piotr Sztompka na swoich fotografiach z podróży do Toskanii, Umbrii i Wenecji. 80 z nich wybrał
na wystawę zatytułowaną Pocztówki z Włoch, którą od 9 marca do 19 kwietnia można oglądać w podziemiach Collegium Maius.
– Jeżdżąc po świecie, uprawiam od młodości fotografię podróżną. To szczególna dziedzina fotografii. Przede wszystkim odróżnić ją trzeba od fotografiki, która jest domeną sztuki – pisze autor wystawy w towarzyszącym jej katalogu. – „Sztuka – jak definiował wielki polski filozof Władysław Tatarkiewicz – jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem
przeżyć – jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać”.
Moje zdjęcia nie muszą zachwycać, a tym bardziej wzruszać czy wstrząsać. Mają po prostu pokazywać to, co uznałem za
godne pokazania. Mieszczą się w mniejszym stopniu w porządku estetycznym, a w większym w porządku poznawczym. Czuję
się bardziej obserwatorem i badaczem niż artystą. Dlatego nazywam je bezpretensjonalnie „pocztówkami pisanymi światłem”.
Warto dodać, że Pocztówki z Włoch to już szósta wystawa fotograficzna prof. Piotra Sztompki. Trzy poprzednie: Widokówki
z moich podróży (2006), Migawki z kolorowego świata (2014) oraz Paris/New York (2017) także były prezentowane w murach
Collegium Maius. Natomiast Venice in the Rain zorganizowana została w 2015 roku na uniwersytecie w Uppsali, a Barwy Italii
można było oglądać w 2016 roku w Fundacji Judaica w Krakowie. Tak się pięknie złożyło, że tegoroczne przedsięwzięcie łączy
się z jubileuszem 75-lecia Profesora.
Rita Pagacz-Moczarska
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Lucca

Prof. Piotr Sztompka: Jeździłem do Włoch i, jak radził prof. Erwin
Scheuch, „patrzyłem wkoło”. A było na co patrzeć, bo ten kraj, jak
mało który inny, nasycony jest wizualnością, zewnętrznie postrzegalną, widowiskową urodą życia.

San Gimignano

Wiele można zrozumieć, patrząc [...] „Patrzeć” to
jednak nie to samo co „widzieć”. Widzimy nieskończoną wielość wrażeń wzrokowych, które nieustannie, migotliwie i chaotycznie atakują nasz wzrok.
Patrzenie to natomiast widzenie selektywne, intencjonalne, skupione na jakimś przedmiocie, zjawisku
czy zdarzeniu. I w patrzeniu właśnie aparat fotograficzny stanowi pomoc niezastąpioną – akcentuje autor wystawy prof. Piotr Sztompka.

Radda in Chianti

Siena

Imprezą towarzyszącą wystawie będzie koncert muzyki włoskiej zorganizowany
w aulinrCollegium
Maius
ALMA MATER
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CONVENTIONES

HISTORYCZNA NAGRODA
L

Fot. Anna Wojnar

aureatami 18. edycji Nagrody
im. Wacława Felczaka i Henryka
Wereszyckiego zostali profesorowie
Piotr Kołakowski z Akademii Pomorskiej i Michał Jarnecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorzy książki zatytułowanej
Ukraiński Piemont: Ruś Zakarpacka
w okresie autonomii 1938–1939.
Honorowe wyróżnienie otrzymał
prof. Maciej Górny za pracę Kreślarze ojczyzn: geografowie i granice
międzywojennej Europy. Nagroda
jest przyznawana od 2001 roku przez
krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego za najlepszą
książkę dotyczącą dziejów narodów
Europy Środkowo-Wschodniej.
Wręczenie pamiątkowych dyplomów odbyło się 14 grudnia 2018
w Collegium Novum. Gości powitał
dziekan Wydziału Historycznego
UJ prof. Jan Święch. – Nagroda im. Tuż po wręczeniu Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Od lewej: prof. Krzysztof
Felczaka i Wereszyckiego ma nie tylko Zamorski, dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch, rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
prof. Michał Jarnecki, prof. Piotr Kołakowski i prof. Michał Pułaski
swój wymiar historyczny, bo wręczamy
ją po już raz osiemnasty, ale również istot- prof. Krzysztof Zamorski podkreślił, że lach. Byli, są i będą naszymi duchowymi
ny wpływ na całe środowisko historyków. uroczystość odbywa się w roku stulecia mentorami, a także symbolem nieugiętej
Jest rozpoznawalna i bardzo ceniona – odzyskania przez Polskę niepodległości. – postawy w pryncypiach patriotycznych –
mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Profesorowie Wacław Felczak i Henryk mówił prof. Krzysztof Zamorski. Dariusz
Przewodniczący krakowskiego oddziału Wereszycki, wspaniali uczeni i obywatele, Kurdziel, przedstawiciel Wydawnictwa
Polskiego Towarzystwa Historycznego wiernie służyli ojczyźnie na wielu po- Literackiego – fundatora nagrody, dodał,
że od wielu lat wręczenie tego wyróżnienia
stało się nie tylko przedświąteczną tradycją,
ale i sama nagroda wyrobiła sobie mocną
pozycję w środowisku badaczy dziejów
Europy Środkowo-Wschodniej. Cieszę się,
że swoją małą cegiełkę do tego sukcesu co
roku dokłada nasze wydawnictwo.
Ogłaszając wyniki konkursu, przewodniczący kapituły i wieloletni przyjaciel
Wacława Felczaka prof. Michał Pułaski
stwierdził: zgłoszone publikacje wyróżniały
się wysokim poziomem merytorycznym.
Są świetnie napisane i dotyczą bardzo
ważnych zagadnień. Po dyskusjach, często
gorących, zdecydowaliśmy się nagrodzić
autorów książki o Rusi Zakarpackiej, ponieważ opisany przez nich wycinek historii
tego niewielkiego obszaru jest mało znany,
a odegrał ważną rolę w okresie poprzedzającym drugą wojnę światową, i nie tylko.
W spotkaniu uczestniczyli historycy z ośrodków naukowych z całej Polski
Książka została wydana przez Oficynę Wy-
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Książka prof. Macieja
Górnego Kreślarze ojczyzn:
geografowie i granice międzywojennej Europy, wyróżniona nagrodą honorową,
dotyczy ważnej roli geografów i kartografów w wytyczaniu granic państw Europy Środkowo-Wschodniej,
w kontekście historycznym
i politycznym. Jak poinformował prof. Michał Pułaski,
autor oparł się na analizie
tekstów i map stworzonych
Laureaci nagrody głównej profesorowie Michał Jarnecki i Piotr Kołakowski
przez geografów polskich,
czeskich, serbskich, ukraińskich, węgierPodczas uroczystości wręczono także
skich, rumuńskich i niemieckich. Publipamiątkowe dyplomy wydawcom nomikacja została wydana przez Wydawnictwo
nowanych publikacji.
Instytutu Historii PAN. W imieniu autora
AWoj
wyróżnienie odebrał Maciej Jarząbek.
Anna Wojnar

dawniczą „Rytm” w Warszawie. Autorzy
wyczerpująco opowiadają o dziejach Rusi
Zakarpackiej, porządkując historię tego
regionu i wzbogacając ją o nieznane dotąd
fakty. Poruszają zagadnienia polityczne,
gospodarcze i wojskowe, opierając się na
źródłach pochodzących z archiwów polskich, ukraińskich, czeskich, słowackich,
niemieckich, węgierskich, angielskich
i amerykańskich. – Niekiedy dosłownie
odkurzaliśmy nieznane dokumenty znajdujące się w niewielkich archiwach na terenie
ukraińskiego Zakarpacia – powiedział
prof. Jarnecki. – Mam nadzieję, że ta prestiżowa nagroda będzie dla nas impulsem
do dalszego zajmowania się dziejami
Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślał Piotr Kołakowski. Laureaci odebrali
pamiątkowe dyplomy z rąk rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka.

6. EDYCJA STUDENCKIEGO TYGODNIA SZTUKI
Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 18–24 marca 2019 już po raz
szósty organizuje Studencki Tydzień Sztuki.
Jak co roku, dzięki współpracy z instytucjami kultury i sztuki, studenci UJ za okazaniem
legitymacji studenckiej będą mogli bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę zobaczyć wiele
interesujących wystaw. Dla tych, którzy wcześniej zgłoszą chęć udziału będzie też możliwość uczestniczenia w innych
różnorodnych przedsięwzięciach. Więcej informacji o planowanych wydarzeniach można znaleźć na www.facebook.
com/samorzad.uj/events
Red.

TARGI MOBILNOŚCI
Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na Targi Mobilności, które odbędą się 3 kwietnia 2019 w godzinach 14–19 w gmachu Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej 33. Głównym celem przedsięwzięcia
jest promowanie mobilności wśród studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
i innych krakowskich uczelni, dostarczenie wiedzy na temat międzynarodowych programów, wymian studenckich, stypendiów i studiów za granicą.
Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie:
https://www.facebook.com/samorzad.uj
Red.

Targi Mobilności Studenckiej
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W OBIEKTYWIE
J

uż po raz drugi odbył się konkurs fotograficzny Camera Jagellonica, który
oprócz integracji społeczności akademickiej ma na celu pokazanie Uniwersytetu
Jagiellońskiego i uniwersyteckich obyczajów. Do zaprezentowania swoich prac
zostali zaproszeni studenci, doktoranci,
absolwenci, pracownicy oraz sympatycy Uczelni. Tematami podjętymi przez
fotografów są, między innymi, badania
naukowe, działalność młodzieży, historia
Uniwersytetu i jego obiekty.
Zwycięzców w czterech kategoriach
wybrało jury w składzie: Mateusz Skwarczek (fotograf Agory, laureat Nagrody
Grand Press Photo 2011 i 2016), Anna
Wojnar (fotoreporterka Uniwersytetu
Jagiellońskiego i redakcji miesięcznika
„Alma Mater”), Dagmara Kwolek (nauczyciel akademicki, specjalizująca się
w dokumentacyjnej fotografii naukowej)
oraz Jarosław Praszkiewicz (wykładowca
Warszawskiej oraz Krakowskiej Akademii Fotografii, fotoreporter prasowy).
Wernisaż wystawy konkursowej odbył się
22 listopada 2018 w Strefie Studenckiej
w Collegium Kołłątaja. Laureaci otrzymali
nagrody z rąk rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka oraz prorektorów prof. Doroty
Malec i prof. Stanisława Kistryna.
W kategorii architektura nagrodę
otrzymał Maciej Maziarka za zdjęcie zatytułowane Zawrót głowy, wyróżnienie:
Anna Piwowarska-Sosik za Samotność
w sesji; w kategorii impresje nagrodzono
Dorotę Wróbel za pracę Pochód, wyróżnienie przyznano Annie Piwowarskiej-Sosik za Dwa światy; w kategorii życie
studenckie zwyciężył Bartek Berlin fotografią Anno Domini 2018, wyróżnienie
odebrała Oleksandra Kowalska za Dowód;
w kategorii UJ na świecie nagrodzono
Marcina Czarnowicza za zdjęcie Gdy nie
starczyło już promieni słońca, wyróżnienie
przyznano Róży Ludwikowskiej za Jesteś
całym moim światem.
Nagrodę specjalną za najlepszą spośród wszystkich nadesłanych prac, przyznaną przez rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka, otrzymał Andrzej Raś za zdjęcie
Eyes of UJ. A Journey into the Science.
– Próbując wybrać najlepsze zdjęcie,
poszukiwałem pracy przedstawiającej
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Nagroda Specjalna Rektora UJ: Andrzej Raś, Eyes of UJ. A Journey into the Science

I miejsce w kategorii architektura: Maciej Maziarka, Zawrót głowy

I miejsce w kategorii impresje: Dorota Wróbel, Pochód

I miejsce w kategorii UJ na świecie: Marcin Czarnowicz,
Gdy nie starczyło już promieni słońca

Wyróżnienie w kategorii impresje: Anna Piwowarska-Sosik,
Dwa światy

I miejsce w kategorii życie studenckie: Bartek Berlin,
Anno Domini 2018

Wyróżnienie w kategorii życie studenckie,
Oleksandra Kowalska, Dowód

Wyróżnienie w kategorii UJ na świecie: Róża Ludwikowska,
Jesteś całym moim światem

Nagroda specjalna albo.tak: Katarzyna Żabicka, #prostestmedyków

uniwersytet otwarty, który widzi problemy,
ale się ich nie boi, tętni młodością i jest
uśmiechnięty. Zwycięskie zdjęcie spełnia
te wszystkie wyobrażenia – powiedział
rektor.
Ponadto redakcja portalu Nauka.uj.edu.
pl wyróżniła Nagrodą Cafe Nauki Annę
Krzykawską za pracę Z miłości do laboratorium, a agencja kreatywna albo.tak, partner
konkursu, uhonorowała Katarzynę Żabicką,
autorkę fotografii #prostestmedyków.

Nagroda Cafe Nauki:
Anna Krzykawska,
Z miłości do laboratorium

Wyróżnienie w kategorii architektura:
Anna Piwowarska-Sosik, Samotność w sesji

Kolejny konkurs odbędzie się w przyszłym roku akademickim. Do udziału
w nim zachęcała członkini jury Anna
Wojnar. – Musieliśmy wybrać tylko kilka
zdjęć, ale proszę wszystkich biorących
udział w konkursie: Nie zniechęcajcie
się. Mam nadzieję, że za rok znów wszyscy będziecie mogli podzielić się swoją
fotograficzną wizją Uniwersytetu.

Red.
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CZAS SENIORÓW
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IV Forum Seniora w Krakowie odbyło się w auli Auditorium Maximum; 13 listopada 2018

nej oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpitala
Uniwersyteckiego poinformował, że schorzenia układu krążenia (najczęściej choroba wieńcowa i zawał serca) są przyczyną
46 procent wszystkich zgonów w Polsce.
Prelegent podkreślił, że zawał serca może
mieć nietypowe objawy i przebieg. Nie
zawsze pojawia się charakterystyczny ból
za mostkiem, który może promieniować

do szyi, gardła, barku i ramienia. Może
wystąpić tylko duszność, kołatanie serca,
ból w nadbrzuszu lub wyłącznie lewej
ręki. Zawał serca może też mieć przebieg
bezobjawowy, co często zdarza się u kobiet. Wtedy nawet dopiero po około dwóch
tygodniach można zacząć odczuwać jego
skutki, w postaci złego samopoczucia,
osłabienia, a nawet stanu podgorączkowego. Do głównych przyczyn
wystąpienia chorób serca zalicza
się wysoki poziom cholesterolu,
nadciśnienie tętnicze i cukrzycę.
Niebagatelne znaczenie ma też
niewłaściwa dieta, brak aktywności
fizycznej, palenie papierosów, ale
także zanieczyszczenie środowiska
i predyspozycje genetyczne.
Jak zaznaczył profesor, w przypadku pojawienia się chorób predestynujących do wystąpienia zawału
serca konieczne jest włączenie
farmakoterapii. W ostatnich latach
pojawiły się nowe grupy preparatów
przeciwcukrzycowych, o mniejszym ryzyku skutków ubocznych.
W leczeniu hipercholesterolemii
wprowadzono zupełnie nową terapię. Leki podaje się w zastrzykach
raz na dwa lub cztery tygodnie, co
likwiduje codzienną konieczność
przyjmowania tabletek. Natomiast
Fot. Anna Wojnar

horoby serca i narządów ruchu, ryzyko związane z wielolekowością,
program bezpłatnych leków dla osób starszych to główne tematy IV Forum Seniora,
które odbyło się 13 listopada 2018 w auli
Auditorium Maximum. Licznie zgromadzonych uczestników przywitał redaktor
naczelny „Dziennika Polskiego” Marek
Kęskrawiec. Otwierając Forum, rektor
UJ prof. Wojciech Nowak podkreślił, że
współczesna medycyna za jeden z głównych celów stawia sobie zagwarantowanie wysokiego poziomu komfortu życia
starszych osób. Jest to ważna i złożona
kwestia, ponieważ każdy z nas będzie
kiedyś seniorem. Rektor zwrócił także
uwagę na fakt, że problem bezpiecznego
stosowania leków w dobie internetu jest
wyjątkowo istotny. Często zdarza się bowiem, że pacjent przychodzi do lekarza
z gotowym rozpoznaniem, na podstawie
tego, co znalazł w sieci, i prosi jedynie
o przepisanie konkretnych preparatów. To
niebezpieczna droga.
Pierwszy wykład był poświęcony
mechanizmom powstawania chorób serca
oraz metodom ich leczenia. Profesor Piotr
Jankowski z I Oddziału Klinicznego Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyj-

W Forum uczestniczyło blisko 500 seniorów z całej Małopolski
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Anna Wojnar

w zakresie leczenia nadciśnienia tętniczego nie ma obecnie na rynku nowych,
przełomowych specyfików. Wyraźna jest
natomiast tendencja do łączenia kilku różnych substancji leczniczych w jednej tabletce. Farmakoterapia jest także niezbędna u chorych, którzy już przebyli zawał
serca. Najczęściej przyjmują oni aspirynę
i inne preparaty zmniejszające krzepliwość
krwi. Prowadzone są także badania nad
zastosowaniem leków przeciwzapalnych
w zapobieganiu powtórnemu wystąpieniu
zawału oraz wykorzystaniem komórek
macierzystych w kardiologii. Przyszłość
w zakresie leczenia chorób serca będzie
także należeć do bioinżynierii.
Profesor Piotr Wysocki, kierownik
Oddziału Klinicznego Onkologii Szpitala
Uniwersyteckiego, mówił o nowych sposobach walki z nowotworami. Poinformował, że pomimo ogromnego postępu
w leczeniu chorób onkologicznych wciąż
nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie raka. Duże nadzieje onkolodzy
wiążą z immunoterapią, polegającą na
aktywizacji i wykorzystaniu naturalnych
sił obronnych organizmu do wyszukiwania
komórek nowotworowych i ich eliminowania, podobnie jak to się dzieje w przypadku zwalczania bakterii i wirusów.
Metoda ta jest skuteczna w przypadku wybranych nowotworów immunogennych,
atakujących płuca i nerki, oraz w leczeniu
czerniaka i chłoniaka Hodkina. Profesor
wyraził nadzieję, że dalsze prace nad
rozwojem immunoterapii, w połączeniu
ze skojarzeniem jej z innymi formami
leczenia onkologicznego, będą skutkowały
poszerzeniem wskazań do jej stosowania.
O sposobach leczenia chorych stawów
mówił prof. Krzysztof Tomaszewski,
ortopeda i dyrektor ds. lecznictwa szpitala w Proszowicach. Jak poinformował,
seniorzy najczęściej skarżą się na bóle
kręgosłupa lędźwiowego, biodra i stawu
kolanowego. Jest to wynikiem nie tylko
postępujących z wiekiem zmian zwyrodnieniowych (około 55. roku życia, nawet
przy zachowaniu pełnej profilaktyki,
zmiany w obrębie stawów są już na tyle
duże, że mogą powodować dolegliwości),
ale również nadwagi i braku aktywności
fizycznej. W leczeniu chorób stawów
obecnie stosowane są terapie regeneracyjne, mające przede wszystkim działanie
przeciwbólowe, natomiast niewielkie
naprawcze, jedynie w obrębie chrząstki
włóknistej. Jest to, na przykład, wykorzystanie osocza płytkowego (PRP).

Uczestnicy wysłuchali prelekcji lekarzy, którzy mówili, między innymi, o nowoczesnych metodach leczenia chorób serca i stawów

Jednak w przypadku stawu kolanowego
skuteczność tej metody jest kontrowersyjna, ponieważ naturalnie występuje tu
chrząstka szklista, a zastosowanie osocza
skutkuje wypełnieniem ubytków chrząstką
włóknistą. Lepsze rezultaty daje w tym
przypadku podanie w iniekcjach kwasu
hialuronowego, który zmniejsza tarcie
powierzchni stawowych. Niestety, lek ten
nie jest refundowany.
Aby wyznaczyć właściwą terapię
w chorobach stawów, konieczna jest
przede wszystkim szczegółowa diagnostyka. W przypadku mało zaawansowanych
zmian wystarczy zdrowy styl życia, odpowiednie ćwiczenia (zalecane są spacery,
pływanie i jazda na rowerku stacjonarnym)
i leki przeciwzapalne. Natomiast bardzo
zaawansowane zmiany wymagają już
leczenia operacyjnego z zakresu enteroprotezoplastyki. Obecnie w miejsce metalowych protez w większości przypadków
stosuje się sztuczne stawy z elementami
ceramicznymi i polietylenowymi.
Agata Metelska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Lekami w małopolskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia,
podsumowała dwa lata funkcjonowania
programu bezpłatnych lekarstw dla seniorów. Osoby, które ukończyły 75. rok
życia, od września 2016 mogą odbierać
w aptekach część leków bezpłatnie. Są
to, między innymi, niektóre preparaty
stosowane w leczeniu osteoporozy, nadciśnienia tętniczego, wysokiego poziomu
cholesterolu, przerostu prostaty, depresji,
cukrzycy, jaskry, zaburzenia rytmu serca,
a także choroby wieńcowej, Parkinsona
i Alzheimera. Na liście (dostępnej na

stronie: www.lekinfo24.pl) znajdują się
również leki przeciwzakrzepowe, przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe, okulistyczne, a także środki na astmę i przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc. Z czasem będą
dodawane nowe medykamenty. Z danych
Ministerstwa Zdrowia i NFZ wynika,
że z programu skorzystało dotychczas
2,5 miliona seniorów i liczba ta wzrasta.
Trzeba przy tym pamiętać, że uprawnienia do wystawiania darmowych recept,
oznaczonych symbolem „S”, posiadają
tylko lekarze rodzinni i przeszkolone pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Andrzej Wiśniewski, kierownik
II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,
przestrzegał natomiast przed przyjmowaniem leków na własną rękę, w tym kilku
preparatów jednocześnie. Może to grozić
wystąpieniem niebezpiecznych interakcji
pomiędzy medykamentami. Jest to obecnie
trzecia najczęstsza przyczyna pobytów
w szpitalach, a nawet zgonów. Dlatego
trzeba pamiętać, aby przy okazji każdej wizyty lekarskiej przedstawić dokładną listę
preparatów przepisanych już wcześniej lub
wybranych samodzielnie spośród środków
dostępnych bez recepty.
Po części merytorycznej spotkania
uczestnicy IV Forum Seniora wysłuchali
koncertu w wykonaniu Chóru Akademickiego UJ. Przedsięwzięcie zostało
zorganizowane przez „Dziennik Polski”,
Uniwersytet Jagielloński, samorząd województwa małopolskiego oraz Narodowy
Fundusz Zdrowia.

AWoj

ALMA MATER nr 206–207

93

W TROSCE O DOBRĄ OPIEKĘ U KRESU ŻYCIA
W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZYCH
Z

achodzące przemiany społeczno-demograficzne i kulturowe (starzenie
się społeczeństwa, zmiany w strukturze
i funkcjach rodziny, sytuacja na rynku
pracy, migracje) przyczyniają się do
wzrostu zapotrzebowania na różnego
rodzaju świadczenia ze strony systemu
opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
wymuszając jednocześnie ich reorganizację. Przewodniczący Europejskiego
Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej (European Association of Palliative Care,
EAPC) prof. Philip Larkin podkreśla, że
konieczność objęcia opieką osób starszych, obarczonych powikłaniami chorób
przewlekłych i prezentujących znaczne
ograniczenia w zakresie funkcjonowania
fizycznego i zdolności poznawczych będzie
miała istotny wpływ na organizację opieki
zdrowotnej w Europie w najbliższych latach i na sposób sprawowania opieki nad
tymi osobami.
W tym kontekście warto poruszyć
zagadnienie opieki paliatywnej. Wprawdzie narodziła się ona w odpowiedzi na
potrzeby ludzi w końcowej fazie choroby
nowotworowej, jednakże z upływem czasu
katalog schorzeń, w których opieka paliatywna znajduje zastosowanie, stopniowo
był rozszerzany (w Belgii, Holandii czy
Wielkiej Brytanii wskazaniem do opieki paliatywnej jest również otępienie).
Obecnie jej zadaniem jest troska o dobrą
jakość życia ludzi cierpiących na różne
nieuleczalne choroby – w tym osób starszych i niedołężnych. W ramach opieki
paliatywnej wyróżnia się pojęcie opieki
u kresu życia (end of life care), odnoszące
się do świadczeń realizowanych w okresie
ostatnich dwóch lub jednego roku życia,
podczas których dana osoba, jej bliscy
i inne osoby z otoczenia są świadomi
zbliżającej się śmierci. Pomimo wzrostu
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liczby osób nieuleczalnie chorych przebywających w placówkach opiekuńczych ten
szczególny rodzaj opieki nie zawsze jest
tam dostępny lub też nie jest on właściwie
realizowany. Takie obserwacje poczyniono
w wielu krajach Europy. Co więcej, choć
opieka paliatywna jest obecnie rozumiana
znacznie szerzej – jako proces obejmujący cały przebieg choroby przewlekłej, to
nierzadko bywa ona nadal utożsamiana
z opieką ograniczającą się do ostatnich
dni życia, skupioną na procesie umierania
i wsparciu bliskich po śmierci.
Profesor Larkin podkreśla, że opieka
paliatywna, jako swoisty „nośnik” dobrej
opieki pod koniec życia, dotyczy problemów związanych z życiem w jego ostatnim okresie i sposobów poprawy jakości
tego życia, niezależnie od tego, z jakiego
powodu się ono kończy. Opieka nad umierającym stanowi integralną część opieki

sprawowanej nad mieszkańcami placówek
opiekuńczych i wymaga od pracowników
tych instytucji szczególnych umiejętności,
które należy stale kształcić i dostosowywać
do aktualnego poziomu wiedzy.
Jakość opieki u kresu życia w odniesieniu do osób, które przebywają w placówkach opiekuńczych, stanowi centralny
punkt projektu naukowego „Porównanie
efektywności opieki paliatywnej nad
osobami starszymi w placówkach opieki
długoterminowej w Europie” o akronimie
PACE (Palliative Care for Older People),
realizowanego w latach 2014–2019, w ramach 7. Programu Ramowego, współfinansowanego przez Komisję Europejską
i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w Polsce. W projekt PACE
zaangażowanych jest dziewięć instytucji
akademickich, w tym Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum (KEiMZ UJ CM), oraz cztery
międzynarodowe organizacje europejskie,
zaś koordynatorem jest Vrije Universiteit
Brussel End-of-Life Care Research Group
– instytucja, która posiada bogate doświadczenie w badaniu zagadnień jakości opieki
paliatywnej oraz opieki u schyłku życia.
Projekt dotyka trudnych zagadnień, jakimi
są jakość życia umierającego mieszkańca
placówki opiekuńczej oraz jakość opieki
w końcowej fazie życia – mówi kierująca
pracami polskiego zespołu badawczego dr
hab. Katarzyna Szczerbińska, profesor UJ,
kierownik Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w KEiMZ UJ
CM. – Ze względu na wieloaspektowość
i złożoność analizowanych zagadnień
w skład polskiego zespołu weszli pracownicy naukowi posiadający wieloletnie
doświadczenie badawcze w dziedzinie socjologii, epidemiologii, geriatrii, zdrowia

publicznego, opieki długoterminowej oraz
jakości życia osób starszych, co umożliwia
spojrzenie na te zagadnienia z szerokiej
perspektywy.
W ramach jednego z zadań projektu
PACE wykazano, że poszczególne kraje
europejskie znacznie różnią się od siebie
w zakresie przyjętych modeli organizacji
opieki i sposobów jej finansowania, jak
również stopnia realizacji opieki paliatywnej w placówkach opiekuńczych. W wielu
krajach integracja opieki paliatywnej
i opieki długoterminowej jest niewystarczająca, a w Polsce istniejący rozdział
finansowania i kontraktowania tych dwóch
form opieki dodatkowo pogłębia podział
między nimi. Zauważyć przy tym należy,
że jednocześnie pewne elementy opieki
paliatywnej w praktyce są realizowane
w placówkach opiekuńczych, chociaż nie
są tak nazywane dosłownie.
Według „Atlasu opieki paliatywnej
w Europie”, opracowanego przez Grupę
Roboczą EAPC w 2013 roku, Polska została
sklasyfikowana wśród krajów o najlepiej
rozwiniętej opiece paliatywnej. Analiza
przeprowadzona przez prof. Katherine
Froggatt z Uniwersytetu w Lancaster
wykazała jednak, że dostępność opieki paliatywnej w polskich placówkach opiekuńczych jest na niższym poziomie niż w innych
krajach1. Taka sytuacja może być efektem
stosowania odmiennych rozwiązań prawnych i organizacyjnych, kwestii etycznych
czy edukacji, co jest przedmiotem analiz
prowadzonych w ramach projektu PACE –
podkreśla dr hab. Katarzyna Szczerbińska.

Przekrojowe badanie kwestionariuszowe, przeprowadzone w ramach projektu
na reprezentatywnej próbie 322 placówek
opiekuńczych w sześciu krajach Europy
(Belgii, Finlandii, Holandii, Polsce, we
Włoszech i Wielkiej Brytanii), pozwoliło
retrospektywnie ocenić jakość ostatniego
okresu życia 1707 osób zmarłych w placówkach opiekuńczych (w Polsce dotyczyło
to mieszkańców domów pomocy społecznej
oraz pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych)2.
Oceniano jakość opieki sprawowanej nad
nimi w końcowym okresie życia oraz
wiedzę i postawy pracowników placówek

wobec procesu umierania, jak również ich
kompetencje z zakresu opieki paliatywnej.
W Polsce badaniem objęto reprezentatywną
dla kraju próbę 49 placówek opiekuńczych:
zatrudniony w nich personel (lekarzy, pielęgniarki, opiekunki), dyrektorów i rodziny
zmarłych mieszkańców. Wyniki pokazały, że zarówno jakość życia pacjentów/
mieszkańców w ostatnim tygodniu przed
śmiercią, jak i jakość opieki sprawowanej
nad nimi była najwyżej oceniona w Wielkiej Brytanii, zaś najniżej – w Polsce i we
Włoszech3. Należy przy tym dodać, że,
uwzględniając skromne zasoby kadrowe
w polskich placówkach, jakość opieki uzyskała relatywnie wysoką ocenę4. W świetle
tych wyników poprawa standardów opieki
u kresu życia potencjalnie wydaje się możliwa pod warunkiem zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek i opiekunek w placówkach
opiekuńczych – podsumowuje kierownik
polskiego zespołu.
Wśród przyczyn niewłaściwej opieki
nad umierającymi, obok wspomnianych
problemów organizacyjnych5, wskazuje
się niedostateczne merytoryczne przygotowanie pracowników placówek opiekuńczych do sprawowania opieki paliatywnej.
Badanie postaw i kompetencji personelu
pokazało, że najpełniejszą wiedzę na temat
opieki paliatywnej posiadały pielęgniarki
i opiekunki pracujące w zakładach opiekuńczych w Belgii, podczas gdy w Polsce
i we Włoszech osiągnęły one zdecydowanie gorsze wyniki6.
Jakość opieki nad umierającymi
mieszkańcami w placówkach opiekuńczych
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Spotkanie konsorcjum projektu „Porównanie efektywności opieki paliatywnej nad osobami starszymi
w placówkach opieki długoterminowej w Europie” (PACE); Belgia, 2014

gdy opieka paliatywna nie jest dostępna
w placówce opiekuńczej.
Odpowiedzią na to wyzwanie jest
opracowany w ramach projektu PACE
program edukacyjny pod nazwą Kroki do
sukcesu. Jego celem jest przygotowanie
personelu do planowania opieki z wyprzedzeniem (Advance Care Planing, ACP)
u mieszkańców placówki, zapewnienie im
wysokiej jakości opieki paliatywnej oraz
udzielanie wsparcia ich bliskim. Przyjęty
w programie Kroki do sukcesu model
szkolenia zakłada, że najpierw odpowiednio przygotowana osoba (tzw. instruktor)
przeprowadza szkolenie dla wskazanych
przez kierownika placówki pracowników
domu pomocy społecznej, którzy następnie będą pełnić rolę tzw. koordynatorów
programu i odpowiadać za dalsze wdrażanie opieki paliatywnej w placówce.
Następnie, w ciągu kolejnych sześciu
miesięcy, personel uczestniczy w sześciu
warsztatach poświęconych
zagadnieniom takim jak rozmawianie w otwarty sposób
na tematy trudne, związane
z umieraniem człowieka, rozpoznawanie objawów zbliżającej się śmierci, ocena bólu
i depresji oraz odpowiednie
postępowanie z osobami cierpiącymi i opracowanie planu
opieki nad umierającym. Ważnym, integrującym elementem programu są spotkania
zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, których celem jest
przeanalizowanie bieżących
problemów opieki nad mieszZespół projektu PACE, w środku kierująca pracami polskiego
zespołu badawczego kierownik Pracowni Badań nad Starzejącym kańcami placówki i zaplanosię Społeczeństwem w KEiMZ UJ CM dr hab. Katarzyna Szczerwanie dalszego postępowania
Renata Majewska

jest niewystarczająca, zatem powinniśmy
dążyć do jej poprawy we wszystkich krajach, również tam, gdzie ta forma opieki
jest stosunkowo wysoko rozwinięta, jak
w Belgii, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Bez wątpienia istnieje też potrzeba
poszerzenia wiedzy personelu z zakresu
podstaw opieki paliatywnej, której poziom
w krajach uczestniczących w badaniu był
mocno zróżnicowany – podsumowuje
dr hab. Szczerbińska i zwraca uwagę, że
należy odpowiednio przygotować personel
placówek opiekuńczych do profesjonalnego świadczenia opieki nad osobami
umierającymi. Opieka u kresu życia zawsze
stanowi poważne wyzwanie zarówno dla
personelu i kadry zarządzającej placówek opiekuńczych, jak i rodzin i bliskich
pacjentów. Właściwa opieka wymaga
odpowiedniego przygotowania w zakresie wiedzy, umiejętności, komunikacji
i organizacji, szczególnie w sytuacjach,

bińska, profesor UJ
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w kontekście potrzeb z zakresu opieki
paliatywnej (tzw. spotkania interdyscyplinarne). Dla personelu szczególnie cenne
są spotkania zespołu po śmierci mieszkańców (tzw. grupy wsparcia), które służą
wspomnieniu o zmarłym i analizie opieki
nad nim sprawowanej. Pełnią też funkcję
oczyszczającą z emocji i tym samym mają
przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu
pracowników bezpośrednio opiekujących
się umierającymi osobami. W odróżnieniu
od innych programów edukacyjnych program PACE proponuje wdrożenie modelu
ustawicznego szkolenia pracowników wewnątrz placówek opiekuńczych, któremu
towarzyszy nadzorowana implementacja,
to znaczy instruktor po przeprowadzeniu
kolejnych sześciu warsztatów wspiera
personel we wdrażaniu przyswojonych
treści do codziennej praktyki – zaznacza
kierownik polskiego zespołu.
Program Kroki do sukcesu został pilotażowo wdrożony i oceniony w ramach
badania z losowo dobraną grupą kontrolną (Randomised Controlled Trial, RTC)
przeprowadzonego w 78 placówkach
w siedmiu krajach europejskich (Belgii,
Finlandii, Holandii, Polsce, Szwajcarii, we
Włoszech i Wielkiej Brytanii). W badaniu
tym porównano wybrane placówki, w których wdrożono nowy model szkolenia personelu, z placówkami, gdzie tego programu
nie realizowano. Wstępne wyniki badania
pokazują, że Kroki do sukcesu przyczyniły
się do poprawy jakości opieki u kresu życia
oraz podniosły poziom wiedzy personelu
opiekuńczego z zakresu opieki paliatywnej.
Informacje na temat barier i czynników
ułatwiających realizację tego programu
w placówkach, zebrane od osób zaangażowanych w jego realizację, pozwoliły
zmodyfikować program szkoleniowy, dostosowując go do warunków panujących
w poszczególnych krajach i opracować
na podstawie zdobytych doświadczeń
podręcznik programu Kroki do sukcesu.
Jak podkreśla dr hab. Katarzyna Szczerbińska, podręcznik ten nie tylko umożliwia
przygotowanie placówek opiekuńczych
i zespołów terapeutyczno-opiekuńczych
do sprawowania opieki paliatywnej, ale
też może ułatwić wprowadzenie modelu kształcenia ustawicznego personelu
wewnątrz placówki. Jest to potrzebne
zwłaszcza w Polsce, gdzie w permanentnie niedofinansowanych domach pomocy
społecznej wymiana personelu wśród
opiekunek jest znaczna. Stworzenie przez
placówkę możliwości poprawy kwalifikacji

Monika Brzyska
Violetta Kijowska
Ilona Barańska
Katarzyna Szczerbińska

Zakład Socjologii Medycyny,
Katedra Epidemiologii
i Medycyny Zapobiegawczej,
Wydział Lekarski UJ CM

Strona poświęcona projektowi PACE:
http://www.epi.cm-uj.krakow.pl/eupace_pl/
1

2

3

4

5

Dokładniej wyniki tego badania przedstawiono w publikacji: K. Froggatt i in., Palliative Care Development in
European Care Homes and Nursing Homes: Application of
a Typology of Implementation, „Journal of the American
Medical Directors Association” 2017, nr 18, s. 550.
Protokół badania przedstawiono w publikacji: L. Van
den Block i in., Comparing Palliative Care in Care Homes
Across Europe (PACE): Protocol of a Cross-sectional Study
of Deceased Residents in 6 EU Countries, „Journal of the
American Medical Directors Association” 2016, nr 17(6),
s. 566,.
Dokładniej wyniki tego badania przedstawiono w publikacji L. Pivodic i in., Quality of Dying and Quality of End-of-life Care of Nursing Home Residents in Six Countries:
An Epidemiological Study, „Palliative Medicine” 2018,
nr 32(10), s. 1584–1595.
Pokazały to pogłębione analizy, przedstawione w publikacji A.B. Wichmann i in., Technical-efficiency Analysis of
End-of-life Care in Long-term Care Facilities within Europe: A Cross-sectional Study of Deceased Residents in 6 EU
Countries (PACE), „PLoS One” 2018, nr 13(9).
W wielu placówkach opiekuńczych występują problemy
związane z realizacją opieki paliatywnej: brakuje we-

Jerzy Sawicz

Polski zespół badawczy projektu PACE z prof. Beatą Tobiasz-Adamczyk, pełniącą wówczas funkcję kierownika
Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM

Violetta Kijowska

w ramach szerszej strategii zarządzania
zasobami ludzkimi może stać się receptą
na niedobory kadrowe. I dodaje: potrzebna
jest zarówno edukacja społeczna, która
tłumaczy koncepcję opieki paliatywnej
jako holistycznej opieki nad nieuleczalnie
chorym i jego rodziną, jak też ustawiczna
edukacja pracowników domów pomocy
społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych
w zakresie opieki paliatywnej. Edukacja ta
powinna dotyczyć planowania opieki z wyprzedzeniem, oceny objawów takich jak
ból, duszność, depresja (zwłaszcza u osób
z ograniczeniem funkcji poznawczych)
oraz obowiązujących prawnych rozwiązań
stosowanych w opiece paliatywnej.
Zarówno międzynarodowa konferencja poświęcona opiece u kresu życia nad
osobami starszymi w placówkach opiekuńczych, zorganizowana w ramach projektu
PACE na przełomie marca i kwietnia 2017
roku, jak i wydany obecnie podręcznik
prezentujący sześć kroków wdrażania
wysokiego standardu opieki w placówkach
opiekuńczych wypełniają przynajmniej
w części istniejącą lukę edukacyjną, służąc
poprawie jakości opieki nad mieszkańcami
będącymi u kresu życia i umierającymi
w placówkach opiekuńczych.

Międzynarodowa konferencja poświęcona opiece nad osobami starszymi u kresu życia w placówkach opiekuńczych, zorganizowana w ramach projektu PACE na przełomie marca i kwietnia 2017
wnętrznych procedur opieki paliatywnej, które miałyby
inicjować planowanie opieki z wyprzedzeniem (począwszy od przyjęcia do placówki), umożliwiać mieszkańcom
wyrażanie swoich preferencji dotyczących opieki u kresu
życia, zapewnić całodobowy dostęp do odpowiednich
leków koniecznych w fazie umierania, usprawnić organizację opieki nad umierającym i zwiększyć dostęp do
konsultacji specjalistów opieki paliatywnej. Powyższe
wyniki przedstawiono na 21st IAGG World Congress of
Gerontology and Geriatrics 23–27 lipca 2017 w San Fran-

6

cisco; K. Szczerbińska, H. Finne-Soveri, G. Gambassi,
B. Onwuteaka-Philipsen, S. Payne, N. Van den Noortgate,
i in., Structures, Organization and Challenges of Long Term
Care Facilities in Europe Based on PACE Project, „Innovation in Aging” 2017, nr (1) S1, s. 960.
Dokładniej wyniki tego badania przedstawiono w publikacji T. Smets i in., The Palliative Care Knowledge of Nursing Home Staff: The EU FP7 PACE Cross-sectional Survey
in 322 Nursing Homes in Six European Countries, „Palliative Medicine” 2018, nr 32 (9), s. 1487–1497.

Projekt o akronimie PACE pod nazwą „Porównanie efektywności opieki paliatywnej nad osobami starszymi w placówkach opieki długoterminowej w Europie” (Comparing the Effectiveness of Palliative Care for Elderly People in
Long-term Care Facilities in Europe) finansowany z 7. Programu Ramowego
Unii Europejskiej FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 (umowa grantowa
nr 603111). Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2014-2019 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego (decyzja ministra nauki i szkolnictwa wyższego
NR3202/7.PR/2014/2 z 25 listopada 2014).
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PRAWO I PODRÓŻOWANIE
OD STAROŻYTNOŚCI DO WSPÓŁCZESNOŚCI
P

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak powitał gości w auli Collegium Maius. Podkreślił, że dzięki wyjątkowej
osobowości prof. Janusza Sondla spotkała się w tym miejscu sztafeta pokoleń – uczniowie, współpracownicy i rodzina Profesora

praw człowieka, prawa konstytucyjnego,
europejskiego, karnego oraz cywilnego. Podjęte zostały też kwestie turystyki medycznej,
internetowego najmu obiektów wakacyjnych
czy odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę w postaci zmarnowanego
urlopu.
11 stycznia 2019 w auli Collegium Maius odbyło się spotkanie z udziałem rektora
prof. Wojciecha Nowaka, prorektorów prof.

Doroty Malec i prof. Armena Edigariana
oraz prawników i naukowców zajmujących
się turystyką, reprezentujących, między innymi, Akademię Wychowania Fizycznego
w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Turystyki
i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Podczas
uroczystości dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. Jerzy Pisuliński wręczył
księgę rodzinie Profesora.

Red.

Fot. Anna Wojnar

rawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla –
to tytuł publikacji zawierającej artykuły
uczonych, dla których koncepcje prof.
Sondla, znawcy prawa rzymskiego i turystycznego, stały się inspiracją do badań,
a także wskazówką w poszukiwaniu źródeł.
Książka była pierwotnie przygotowywana z okazji przypadającego w 2017 roku
jubileuszu 80-lecia Profesora, który zmarł
12 września 2017.
Wprowadzeniem do prezentowanych
zagadnień są wspomnienia rodziny o turystycznych i krajoznawczych pasjach
uczonego.
Tematem blisko 50 artykułów, zebranych
w tomie pod redakcją dr. Piotra Cybuli, są
prawne problemy zarówno współczesnej
turystyki, jak i podróży na przestrzeni
dziejów. Studia dotyczące peregrynacji
w starożytności dotyczą, między innymi,
wędrówek naukowych, transportu, odpowiedzialności armatorów i oberżystów. Autorzy
podjęli również kwestie podróży w prawie
magdeburskim, średniowiecznych regulacji dotyczących pielgrzymowania, a także
początków i rozwoju turystyki w Galicji,
a następnie w Polsce. Badania nad współczesnym prawem turystycznym dotyczą

Dr Piotr Cybula i dr hab. Tomasz Palmirski
wręczają księgę Elżbiecie Sondel
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Rodzina prof. Janusza Sondla, od lewej: dr Krzysztof Sondel,
dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, Elżbieta Sondel

Z WIZYTĄ W SZKOCJI
D

burgu. Bezpośrednio po koncercie do
zebranej publiczności zwrócili się dziekan
Wydziału Filologicznego UJ prof. Elżbieta
Górska oraz prodziekan dr hab. Władysław
Witalisz, podkreślając wagę związków
polsko-szkockich, zarówno w wymiarze
kulturowym, jak i akademickim.
Wśród kolejnych wydarzeń znalazł się
koncert muzyczno-poetycki Młodzi dla
Jane Stirling, podczas którego poezję Sir
Waltera Scotta recytowały studentki Instytutu Filologii Angielskiej UJ Angelika
Wójciak i Zuzanna Telega. Oprawę muzyczną koncertu zapewnił student Akademii
Muzycznej w Krakowie Marian Michalski,
w brawurowy sposób wykonując wybrane
utwory Fryderyka Chopina, między innymi
Sonatę b-moll op. 58. Ukoronowaniem
szkockiej części festiwalu był koncert
w Gargunnock House, wykonany na niedawno wyremontowanym fortepianie marki
Broadwood, na którym w 1848 roku grał
sam Fryderyk Chopin. Muzyka Chopina,
Paderewskiego i Liszta rozbrzmiała w salonie pałacu Lorda Stirlinga w interpretacji
dr hab. Anny Dębowskiej oraz dr hab. Katarzyny Oleś-Blachy. Wśród publiczności
zasiedli dziekan Wydziału Filologicznego
UJ prof. Elżbieta Górska, prodziekan dr

Fot. Jakub Orłowski (www. JaneStirling.com)

ziekan Wydziału Filologicznego UJ
prof. Elżbieta Górska oraz prodziekan
dr hab. Władysław Witalisz w październiku
2018 roku gościli w Szkocji podczas Festiwalu im. Jane Stirling Szkocja Chopina.
Na festiwal, którego współorganizatorem
był Wydział Filologiczny UJ, składały się
koncerty i wydarzenia kulturoznawcze
mające na celu złożenie hołdu Jane Stirling, uczennicy i przyjaciółce Fryderyka
Chopina, która przed jego śmiercią niosła
pomoc kompozytorowi, a po jego śmierci
w 1849 roku przyczyniła się w znacznym
stopniu do ocalenia dziedzictwa naszego
Wielkiego Romantyka.
Projekt realizowany jest z inicjatywy dr.
Marcina Jaroszka, starszego wykładowcy
Wydziału Filologicznego UJ, który jest
jednocześnie przedstawicielem głównego
organizatora festiwalu ‒ Fundacji „Projekty z kulturą”, przy udziale potomków
Jane Stirling: barona Patricka Stirling-Aird
z Kippenross i jego małżonki, baronowej
Susan Stirling-Aird.
W ramach festiwalu odbył się koncert
narracyjny Wieczór z Jane Stirling, wykonany przez krakowską pianistkę dr hab.
Annę Dębowską oraz dr. Marcina Jaroszka
w Bibliotece Narodowej Szkocji w Edyn-

Baron Patrick Stirling-Aird z Kippenross wraz z małżonką Susan Stirling-Aird, wśród zebranych także pra-pra siostrzenica Jane Stirling Henrietta Somervell podczas kolacji z profesorami Wydziału Filologicznego
UJ, Akademii Muzycznej i AWF w Krakowie oraz komitetem organizacyjnym Festiwalu im. Jane Stirling

Od lewej: konsul generalny RP w Edynburgu Ireneusz
Truszkowski, prodziekan WF UJ ds. dydaktyki
dr hab. Władysław Witalisz, dziekan Wydziału
Filologicznego prof. Elżbieta Górska w przerwie
koncertu w Gargunnock House w Szkocji

hab. Władysław Witalisz, konsul generalny
RP w Edynburgu Ireneusz Truszkowski
oraz baron i baronowa Stirling-Aird z Kippenross i pra-prasiostrzenica Jane Stirling
– Henrietta Somervell.
Państwo Stirling-Aird i Henrietta
Somervell gościli również w Krakowie
w czasie wydarzeń organizowanych w ramach polskiej części festiwalu. Przy tej
okazji podjęci zostali w Collegium Novum
przez władze Wydziału Filologicznego UJ.
Festiwal zakończony został uroczystą kolacją, w której uczestniczyli profesorowie
reprezentujący Wydział Filologiczny UJ,
Akademię Muzyczną w Krakowie oraz
Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, jak również główni organizatorzy
projektu: doktorant Wydziału Filologicznego UJ Marek Kucharski oraz, wspomniani
już wcześniej, dr hab. Anna Dębowska i dr
Marcin Jaroszek.
Wizyta w Szkocji służyła również
rozwinięciu kontaktów akademickich. Na
zaproszenie prof. Davida Worthingtona,
historyka zajmującego się, między innymi,
losami szkockich imigrantów w Polsce
w XVII wieku, przedstawiciele Wydziału
odwiedzili dwa kampusy Uniwersytetu
Highlands and Islands w Inverness i Dornoch.
Efektem tej wizyty jest podpisana umowa
o wymianie studentów i pracowników w ramach programu Erasmus. Na kwiecień 2019
roku zaplanowano w Inverness otwarcie
wystawy przygotowywanej przez Wydział
Filologiczny wraz z PWSZ im. Stanisława
Pigonia w Krośnie o Robercie Wojciechu
Portiusie, szkockim kupcu osiadłym w Krośnie w XVII wieku.

Marcin Jaroszek

Instytut Filologii Angielskiej UJ
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O DAWNYCH NARZĘDZIACH MEDYCZNYCH
W ramach wykładów dla osób niewidomych i niedowidzących

H

Fot. Anna Wojnar

istorii medycyny na przestrzeni
wieków poświęcone zostało kolejne
spotkanie, zorganizowane 13 grudnia
2018 przez Instytut Historii Uniwersytetu
Jagiellońskiego wraz z Centrum Młodzieży im. dr. Jordana w Krakowie, w ramach
wykładów dla osób niewidomych i niedowidzących z cyklu „Kraków mniej znany”.
Korzystając z uprzejmości i gościny
klasztoru bonifratrów w Krakowie, przygotowano dla osób z dysfunkcją wzroku kilka
prelekcji połączonych z możliwością zapoznania się z narzędziami chirurgicznymi
pochodzącymi z przełomu wieków. Wśród
nich były XIX- i XX-wieczne termofory,
drewniana ruchoma proteza, składająca się
ze stawu kolanowego i kostki (Anglesey
leg – nazwa pochodzi od markiza Anglesey,
który utracił nogę w bitwie pod Waterloo),
szklane strzykawki czy wiertarki ręczne
służące do trepanacji czaszek.
Spotkanie rozpoczął wykład Wiktora
Szymborskiego zatytułowany Wprowadzenie do historii medycyny od średniowiecza
do epoki nowożytnej. Prezentacja wybranych narzędzi chirurgicznych umożliwiła
słuchaczom zrozumienie złożonej wizji
bólu, postrzegania roli i znaczenia lekarzy
przez dawne społeczeństwa. W prezentacji
ręcznych wiertarek chirurgicznych, jak
również innych narzędzi pomocni byli
studenci z Instytutu Historii.
Przyjmując konwencję patrzenia na
medycynę jako element składowy dawnej
kultury, zapoznano uczestników z wizją

Spotkanie z cyklu „Kraków mniej znany” odbyło się w klasztorze bonifratrów

bólu jako elementu zbawczego, przyśpieszającego zbawienie, nawiązując do
przywołanego przez François Lebruna listu
z 1703 roku, w którym brat pisze do swej
umiłowanej siostry: Siostro droga, uradowałem się, usłyszawszy o chorobie, którą
zesłał Ci Dobry Bóg, aby cię oczyścić jako
złoto w ogniu. Prawie zazdroszczę twemu
szczęściu [...]. List ten dzieli niespełna 140 lat
od ważnego odkrycia dokonanego przez
przypadek przez Crawforda Williamsona
Longa. Został on bowiem poproszony
Podczas wykładu dr. Wiktora Szymborskiego uczestnicy
mieli możliwość zapoznania
się z narzędziami chirurgicznymi pochodzącymi
z przełomu wieków

o przygotowanie mieszanki gazu rozweselającego, który był używany podczas imprez
celem rozbawienia uczestników. Odkrywca
stwierdził wówczas, że osoby wdychające
eter nie odczuwały bólu. Swój wynalazek
zastosował, usuwając torbiel z szyi pacjenta
30 marca 1842. Wynalazek ten błyskawicznie przejęła ówczesna stomatologia
dzięki Horacemu Wellsowi czy Williamowi
Thomasowi Greenowi Mortonowi. Warto
też przypomnieć, że przez wieki wierzono,
że ból zęba jest powodowany przez tak
zwane robaki zębowe. Usuwaniem zębów
trudnili się „rwacze zębowi”, a ich działania
przypominały precyzyjnie wyreżyserowany
spektakl z aktorami czy grajkami.
Wizja bólu i jego zwalczania kojarzy
się także z zabiegami amputacji, dokonywanymi na polach bitewnych. Przykład
wybitnego chirurga armii napoleońskiej
Jeana-Dominique’a Larreya, który w ciągu
jednego dnia dokonał ponad 200 amputacji,
uzmysławia, jak wielkie zmiany zaszły
w rozwoju medycyny. Śmiertelność po
wykonaniu takich zabiegów nawet przez
tak wybitnego praktyka sięgała 80 procent.

Anna Wojnar

Dawne narzędzia chirurgiczne były
także pretekstem do przypomnienia
przełomowego odkrycia dokonanego
w XVI wieku przez chirurga (nie lekarza)
Ambroise’a Paré. Zrezygnował on bowiem w czasie swojej praktyki, prowadzonej podczas wojen włoskich,
z zalewania ran odniesionych w wyniku
postrzału z broni palnej wrzącym olejem,
co postulował w swym podręczniku chirurgii Giovanni da Vigo. Po tej swoistej
kauteryzacji ranę należało przecierać
maściami, których składnikami były, między innymi, rozpuszczone masło, kleik
jęczmienny zmieszany z dżdżownicami,
malwą czy cukrem.
Postępowanie dawnych lekarzy,
a zwłaszcza podejmowane przez nich próby odnalezienia jak najskuteczniejszych
terapii mogą obecnie szokować. Wystarczy
wspomnieć lekarza Leszka Czarnego, który
zalecał specjalną dietę, składnikami której
były węże, żaby czy jaszczurki.
Wizja medycyny postrzeganej przez
pryzmat dziejów kultury to, z jednej strony,
historia pasjonujących wynalazków, prób
zrozumienia ludzkiego organizmu, starań
o jego ulepszenie (na przykład poprzez przetaczanie krwi zwierzęcej celem uzyskania
pożądanych cech: łagodności – z krwi owcy,
jagnięcia, wigoru – z krwi byka lub ogiera),
a z drugiej – dramat bezimiennych pacjentów, wobec których te praktyki stosowano.
Drugą część spotkania poprowadził
kierownik biblioteki i archiwum klasztoru
bonifratrów Marek Bebak, który mówił
o dziejach zgromadzenia, jego założycielu,
a także o obecności zakonników w Krakowie. Pierwszy na ziemiach Rzeczpospolitej
bonifraterski szpital znajdował się u zbiegu
ulic św. Jana i św. Marka (w budynkach
pobonifraterskich swą siedzibę ma obecnie PAN i PAU). Przyjmowano do niego
najuboższych mieszkańców Krakowa: biedaków, studentów Uniwersytetu i uczniów
szkół niższych, służących oraz rozmaitych
rzemieślników zrzeszonych w cechach.
Obecna siedziba bonifratrów – budynek
szpitalny zaprojektowany został przez
Teodora Talowskiego i wzniesiony na
przełomie XIX i XX wieku dzięki zaangażowaniu ówczesnego przeora brata Laetusa
Bernatka. Szpital w dniu otwarcia liczył
100 łóżek i posiadał oddziały: wewnętrzny
z pododdziałem gruźliczym, chirurgiczny,
skórno-weneryczny z ambulatoriami,
ponadto ambulatoria dentystyczne i okulistyczne oraz aptekę. Wyposażony w centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie,

Wśród eksponatów nie zabrakło drewnianej ruchomej protezy kończyny dolnej

złożone ze 130 lamp żarowych, wentylację,
zimną i ciepłą wodę oraz specjalistyczną
aparaturę medyczną, był jednym z najnowocześniejszych szpitali Galicji. Wysoki
poziom wyposażenia szpitala został nagrodzony w 1907 roku, podczas X Zjazdu
Lekarzy i Przyrodników Polskich, złotym
medalem „za wzorowe urządzenie”. Uwagę
uczestników spotkania skierowano również
w stronę niezwykłego źródła historycznego,
jakim są księgi chorych. Bonifratrzy sporządzali dokładne spisy pacjentów leczonych
w swoich szpitalach, odnotowywali imię
i nazwisko chorego, jego wiek, imiona
rodziców, schorzenie oraz datę przyjęcia
i wypisu ze szpitala. W związku z tym, że
w szpitalach bonifratrów dużą wagę przywiązywano do higieny, prywatne ubrania
i przyniesione rzeczy pacjent oddawał
w depozyt, co też odnotowywano w księgach chorych.
Przypominając dokonania bonifratrów
na polu medycyny, Marek Bebak część
swojego wystąpienia poświęcił także leczeniu pacjentów upośledzonych umysłowo.
Zwrócił uwagę, że często nadużywany
zwrot wysłać/oddać kogoś do czubków
wiąże się właśnie z zakonem bonifratrów.
Zakonnicy nosili bowiem obszerne kaptury,
które założone na plecy miały charakterystyczne szpiczaste wierzchołki. Kierownik
klasztornej biblioteki przypomniał też
wyjątkową postać, jaką był ojciec Ludwik
Perzyna, autor trzytomowego podręcznika dla cyrulików, napisanego – zgodnie
z XVIII-wieczną konwencją – w formie
pytań i odpowiedzi. Słuchacze dowiedzieli
się, że w swych książkach brat Perzyna
tłumaczył, między innymi, jak kark skręcony nazad nastawić. Perzyna zajmował

się również położnictwem oraz chorobami
psychicznymi. Uczestnicy spotkania z pewnością zapamiętali jedną z przypadłości
umysłowych, którą zakonnik określił mianem durnowatości dzika.
Pokazowi narzędzi medycznych towarzyszył także wykład dotyczący ziołolecznictwa, przygotowany przez Klaudię Cwajną – zielarkę-fitoterapeutkę, współpracowniczkę poradni ziołolecznictwa działającej
przy szpitalu bonifratrów, specjalizującą się
także w stawianiu pijawek.
Uczestnicy spotkania mogli nie tylko
zapoznać się z właściwościami niektórych
ziół, zbawiennym wpływem na nasz organizm wybranych mieszanek ziołowych
zawierających olejki eteryczne, ale także
przez dotyk poznać strukturę mieszanek leczniczych. Rozcierając w palcach
szczypty ziół, poznawano ich aromat, kiedy
uaktywniały się olejki eteryczne o szerokim
działaniu prozdrowotnym.
Wykłady dotyczące dziejów dawnej
medycyny cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Z oczywistych
wglądów nie wyczerpały jednak tego pasjonującego tematu. Dlatego też gospodarze
spotkania wyrazili gotowość ich kontynuowania, proponując organizację wykładów
poświęconych kryminalnym zagadkom
Krakowa, a przygotowanych w oparciu
o materiały z oględzin ofiar przestępstw opisanych przez wspomnianego ojca Perzynę.

Marek Bebak

Biblioteka i Archiwum Konwentu Bonifratrów

Wiktor Szymborski

Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej
Instytutu Historii UJ
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PYTANIA O CZAS
C

zym jest czas? Czy w ogóle zauważamy jego istnienie? Czy – zatrzymany
– zamienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w wieczność, czy też
może „rozsypuje się” na niezliczoną mnogość pojedynczych momentów: „mgnień”,
„stop-klatek”? Czy jego ruch jest kołowy
czy linearny? I wreszcie: czy czas istnieje
naprawdę, czy jest jedynie subiektywnym
odczuciem człowieka? Między innymi takimi zagadnieniami zajmowali się naukowcy
z różnych stron świata 20–21 września 2018
na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas
międzynarodowej konferencji Czas w
kulturze rosyjskiej. Organizatorem przedsięwzięcia, które zgromadziło badaczy
kultury rosyjskiej z Ukrainy, Kazachstanu,
Węgier, Stanów Zjednoczonych, a także z
Rosji i Polski, był kierownik Zakładu Antropologii Kultury Rosyjskiej w Instytucie
Rosji i Europy Wschodniej UJ dr hab.
Andrzej Dudek.
Powyższe pytania dotyczące pojęcia
czasu zadawano przedstawicielom kultury
rosyjskiej – pisarzom, filozofom, artystom,
twórcom religijnym i świeckim. Mikołaj
Gogol, Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj,
Mikołaj Bierdiajew, Dymitr Mereżkowski – to tylko nieliczni spośród autorów, z
twórczością których spotkali się uczestnicy
konferencji. Próba nazwania obecnych w
ich dziełach intuicji dotyczących czasu,
wysiłek stworzenia klasyfikacji znaczeń
tego terminu, intencja uchwycenia tego, co
najważniejsze w rosyjskim doświadczaniu
czasu – oto przedmiot zmagań przybyłych
do Krakowa prelegentów.
Ważką grupę zagadnień stanowiła problematyka dotycząca czasu w świadomości
i kulturze religijnej (którą bezspornie, mimo
sekularyzacji, pozostaje rosyjska kultura).
Pytanie o wagę kategorii czasu – odmienną
w kulturze katolickiej i prawosławnej – oraz
rozróżnienie ich właśnie w tym kontekście
było bez wątpienia jednym z kluczowych
zagadnień przybliżających do zrozumienia
fundamentów całego prawosławnego kręgu
kulturowego.
Na krakowskim spotkaniu nie zabrakło
też problematyki związanej z systemem totalitarnym i ideologią radziecką, w ramach
której czas bynajmniej nie płynie swobodnie, lecz jest przez budowniczego nowego,
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lepszego świata nieustannie ponaglany –
„czasie, naprzód!” – w szaleńczym pędzie
do osiągnięcia socjalistycznych celów. W
perspektywie konferencyjnych wystąpień
rzec by można, że czas w przestrzeni
radzieckiej ma wieczną, niekończącą się
nigdy zadyszkę.
Uczestnicy konferencji nie pominęli
również problemów szeroko rozumianej
współczesności, poświęcając uwagę, między innymi, ewolucji społecznego postrzegania roli Rosji w zbrojnych konfliktach
ostatniej doby (a czas ma w tym względzie
decydujące znaczenie!), zmianom współczesnego języka rosyjskiego, bezbłędnie
notującego tektoniczne ruchy kultury,
nowym zjawiskom natury quasi-religijnej,

manifestującym duchowe poszukiwania
dzisiejszych Rosjan, oraz druzgocącemu
obrazowi „naszych czasów” obecnemu w
najnowszej literaturze rosyjskiej.
Konferencja Czas w kulturze rosyjskiej
stworzyła wspaniałą przestrzeń dla spotkania
i wymiany myśli naukowców zajmujących
się kulturą rosyjską. Tym samym, i nie tylko
za sprawą wieńczącej ją uroczystej kolacji w
klubie Convivium, wcieliła w życie starożytny sens słowa „sympozjum”, oznaczającego
biesiadę. Oczywiście, w krakowskim wydaniu chodziło przede wszystkim o biesiadę
intelektualną.

Marta Lechowska

Zakład Antropologii Kultury Rosyjskiej
Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ

KACZMARSKI W INTERPRETACJI
STUDENTÓW KRAKOWSKICH UCZELNI
12.

Od lewej: Piotr Rysiewicz (gitara), Sławomir Mrotek, Paulina Jasińska, Amelia Kurjaniuk,
Jakub Onichowski w utworze Ja

które skłoniły do refleksji. W drugiej części
koncertu wystąpiła gwiazda wieczoru –
Lubelska Federacja Bardów. Muzycy
zostali przyjęci niezwykle ciepło przez publiczność. Zaprezentowali nie tylko znane
i lubiane utwory w swojej aranżacji, lecz
także własne, równie ciekawe, kompozycje.
Nowością w tegorocznej edycji było
miejsce odbywania się koncertu. Do tej
pory impreza organizowana była w Klubie
Studenckim „Żaczek”, jednak z racji dużej
popularności wydarzenia postanowiono
przenieść je na Scenę Piast przy
ul. Piastowskiej 47. Mimo dużo większej

sali organizatorzy nie mieli problemu z jej
zapełnieniem, gdyż zainteresowanie było
ogromne. Koncert niewątpliwie okazał
się sukcesem. Dla tych, którzy nie mogli
uczestniczyć w wydarzeniu, z pewnością
ważna będzie informacja, że całość koncertu została zarejestrowana, a nagranie
dostępne jest w sieci. Można je znaleźć na
fanpage’u Samorządu Studentów UJ.
Kolejna edycja przedsięwzięcia, na
które bez wątpienia warto się wybrać, już
za rok.

Magdalena Olszewska
Samorząd Studentów UJ

Fot. Filip Radwański

edycja Wieczoru Piosenki Jacka
Kaczmarskiego, organizowana
przez Samorząd Studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, odbyła się 15 grudnia
2018. Tym razem skupiono się na artyście,
jego przeżyciach wewnętrznych oraz sposobie, w jaki postrzegał świat, dlatego też
motywem przewodnim wieczoru był utwór
Ja. Podobnie jak w latach poprzednich,
koncert został podzielony na dwie części.
Pierwszą poświęcono w całości Jackowi
Kaczmarskiemu. W jej trakcie zebrani
goście mieli okazję usłyszeć 20 utworów
artysty w wykonaniu studentów krakowskich uczelni. Zaprezentowało się łącznie
13 wykonawców: Agata Palka, Amelia Kurjaniuk, Paulina Jasińska, Sławomir Mrotek,
Jakub Onichowski, Zuzanna Piątek, Marcin
Konieczny, Justyna Odon, Karolina Vogt,
Krzysztof Wydra, Magdalena Olszewska,
Katarzyna Nieroda oraz Piotr Gracjasz.
Towarzyszyli im Piotr Rysiewicz na gitarze
oraz Karol Chrupczalski przy fortepianie.
W repertuarze znalazły się zarówno kompozycje doskonale znane szerszej publiczności, między innymi Nasza klasa, Epitafium
dla Włodzimierza Wysockiego czy Rozmowa, jak i te mniej popularne, między innymi
Listy, Bajka o głupim Jasiu czy Śmiech. Nie
można odmówić talentu występującym,
wszystkie wykonania były dopracowane i
poruszające. Pojawiło się wiele ciekawych
interpretacji twórczości Kaczmarskiego,

Magdalena Olszewska przy akompaniamencie Piotra Rysiewicza w utworze Listy

Lubelska Federacja Bardów
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VARIA

OPŁATEK AKADEMICKI

Fot. Anna Wojnar

Tradycyjne spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się 19 grudnia 2018 w
auli Collegium Novum. Zgromadzonych gości powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak, stwierdzając: Ten świąteczny dzień
łączy nasze środowisko akademickie, pomimo różnic, jakie przecież między nami istnieją. Składając sobie wzajemnie
życzenia, dziękujemy za rok miniony i spoglądamy w kierunku roku nadchodzącego. Następnie życzył wszystkim spokojnych, zdrowych, radosnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.
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Fot. Anna Wojnar

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele władz
miasta i regionu, korpusu dyplomatycznego oraz duchowieństwa, a także członkowie zaprzyjaźnionych z UJ środowisk Krakowa i Małopolski. Opłatki, którymi następnie
łamali się uczestnicy spotkania, zostały poświęcone przez
abp. Marka Jędraszewskiego. Wieczór uświetnił koncert
w wykonaniu Chóru Akademickiego UJ pod batutą Janusza
Wierzgacza, który zakończyło wspólne śpiewanie kolęd
i pastorałek przez zgromadzonych gości. W tym dniu Collegium Novum UJ zachwycało niecodzienną, świąteczną
dekoracją.
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Fot. Anna Wojnar

17 grudnia 2018 w Collegium Maius odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne emerytowanych profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego z udziałem władz Uczelni. Życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęścia w nadchodzącym roku złożył zebranym rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Podkreślił przy tym, że tradycyjny opłatek to szczególny moment spotkania wspólnoty, który nastraja optymistycznie i skłania, by z nadzieją patrzeć w przyszłość.
W ten sposób również społeczność akademicka UJ dziękuje swoim nauczycielom i mentorom. Uroczystość uświetnił
koncert kolęd w wykonaniu Chóru Akademickiego UJ. Po oficjalnej części spotkania uczestnicy złożyli sobie wzajemnie
życzenia opłatkowe i udali się na tradycyjny poczęstunek.

KONCERT CHÓRÓW

Fot. Adam Koprowski

15

grudnia 2018 roku w auli
Collegium Novum odbył
się koncert z udziałem chóru
Gruppo Polifonico „Claudio
Monteverdi” z Włoch oraz Chóru
Akademickiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego Camerata Jagellonica. W pierwszej części
koncertu zaprezentował się chór
z Włoch pod dyrekcją Miry
Fabjan. Akompaniował Giulio
Tavian. W drugiej części wystąpił
Chór Akademicki Uniwersytetu
Jagiellońskiego Camerata Jagellonica pod dyrekcją Janusza
Wierzgacza i przy akompaniamencie Olega Sznicara. Ponadto
dwie pieśni wykonał zespół kameralny złożony z członków chóru
UJ, przygotowany przez Łukasza
Lelka. Na zakończenie połączone
chóry wykonały utwór Locus iste
Antona Brucknera. W programie
znalazły się, między innymi,
utwory Johna Dowlanda, Orlando Chór Gruppo Polifonico „Claudio Monteverdi” pod batutą Miry Fabjan
Dipiazzy, Ola Gjeilo, Giovanniego
Battisty Croce i Billy’ego Joela.
syteckiej kolegiacie św. Anny 16 grudnia
Goście z Włoch przebywali w KrakoChór Gruppo Polifonico „Claudio 2018 podczas mszy św. o godzinie 13, wie w dniach 14–17 grudnia 2018 na zaproMonteverdi” zaśpiewał także w uniwer- a następnie wystąpił z krótkim koncertem. szenie Chóru Akademickiego UJ Camerata
Jagellonica. To muzyczne spotkanie
stanowiło kontynuację współpracy,
w ramach której chór UJ miał już
dwukrotnie okazję koncertować we
Włoszech, uczestnicząc w organizowanym przez chór „Monteverdi”
festiwalu „Cori d’Europa” – miało
to miejsce w lipcu 2012 i 2015 roku.
Chór z Włoch był natomiast gościem
specjalnym jubileuszu 135-lecia Krakowskiego Chóru Akademickiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w listopadzie 2013 roku.
Oprócz wspólnego koncertu
członkowie chóru z Włoch mogli zapoznać się z polską historią i kulturą.
W ramach zaplanowanego programu
zwiedzili, między innymi, katedrę
i zamek na Wawelu, Rynek podziemny, Muzeum UJ, a także Muzeum
Auschwitz-Birkenau.

Filip Moszner

Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica pod dyrekcją Janusza Wierzgacza
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SPOTKANIE OPŁATKOWE STOWARZYSZENIA
ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Spotkali się raz jeszcze,
żeby w krótkim czasie odkryć,
że lubią się nawzajem
Erich Segal, Absolwenci

T

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów UJ w auli Collegium Novum UJ

Wśród przybyłych na uroczystość
nie zabrakło natomiast prorektorów UJ
minionych kadencji, prof. Andrzeja Mani
i prof. Piotra Laidlera, a także honorowych członków SA UJ. Duchowieństwo
reprezentował ksiądz prof. Tadeusz Panuś z kolegiaty św. Anny. Zaproszenie
przyjęły również zaprzyjaźnione z SA UJ
instytucje: Stowarzyszenie Bochniaków

i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki,
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie,
Związek Sybiraków, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, Księgowość Polska.
Pomimo zaproszenia nie było natomiast
przedstawicieli władz królewskiego miasta

Fot. Jerzy Sawicz

radycyjnie, w drugą sobotę stycznia
odbyło się 22. spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Gospodarzem uroczystości,
zorganizowanej 12 stycznia 2019 w auli
Collegium Novum, gdzie znajduje się portret
św. Jana Pawła II, naszego najczcigodniejszego Absolwenta, był – w zastępstwie rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka – prorektor
ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn.
Za zaproszenie do tego wyjątkowego
gmachu władzom Uczelni jesteśmy bardzo
wdzięczni.
Po raz pierwszy, z powodu choroby, na
spotkaniu zabrakło naszego honorowego
członka prof. Franciszka Ziejki, rektora
UJ w latach 1999–2005. Dlatego też wezwaniem Ody do młodości Adama Mickiewicza: Zestrzelmy myśli w jedno ognisko.
I w jedno ognisko duchy! – przekazaliśmy
Profesorowi życzenia szybkiego powrotu
do zdrowia i zapewnienie, że jesteśmy
z nim myślami.

Od lewej: prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn, prof. Andrzej Mania,
prof. Piotr Laidler, ksiądz prof. Tadeusz Panuś
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Poświęcenie opłatków przez proboszcza parafii św. Anny księdza prof. Tadeusza
Panusia; na zdjęciu od lewej: członkini zarządu SA UJ Zofia Cześnikiewicz
i wiceprezes SA UJ Barbara Nikorowicz

Doroczna uroczystość była okazją do licznych rozmów, uśmiechów
i składania sobie dobrych życzeń

Fot. Jerzy Sawicz

Od lewej: prezes Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Piotr Czaja, członek
Koła Trybunalskiego SW AGH Bolesław Herudziński, członkini zarząd SA UJ
Zofia Cześnikiewicz, wiceprezes SA UJ Barbara Nikorowicz

Uroczysty moment dzielenia się opłatkiem

Krakowa. Stowarzyszenie Absolwentów
Uniwersytetu Gdańskiego przysłało nam
list z życzeniami od kanclerza Henryka
Lewandowskiego i całej kapituły oraz odznaczenie dla wiceprezes SA UJ Barbary
Nikorowicz w postaci broszki Gdańskiej
Lwicy Uniwersyteckiej, przyznawanej
tylko zasłużonym kobietom.

Poczuliśmy się także bardzo wyróżnieni
otrzymaniem okolicznościowego adresu
i medalu wybitego z okazji 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego,
który wręczył nam prezes TLK prof. Igor
Gościński.
Podczas spotkania słowa wdzięczności
skierowaliśmy do wszystkich pracowników

Uniwersytetu, którzy na różnych polach
wspierają działalność Stowarzyszenia, w tym
zwłaszcza do kanclerz UJ Moniki Harpuli.
W ciągu roku spotykamy się w Piwnicy Gotyckiej przy ul. Grodzkiej na
zebraniach, wykładach, prelekcjach. Nie
brakuje nam tematów i referentów, obchodzimy ważne rocznice i uczestniczymy w uniwersyteckich uroczystościach.
Wszystkie wydarzenia relacjonujemy na
stronie internetowej, nasza kronikarka
Barbara Rosławiecka prowadzi też szczegółową kronikę papierową, za co bardzo
jej dziękujemy.
W drugiej części spotkania nasza
koleżanka ze Stowarzyszenia Irena Kaczmarczyk przeczytała swój wiersz Wigilia
w Krakowie, po którym ksiądz proboszcz
parafii św. Anny poświęcił opłatki i nas,
wtedy przystąpiliśmy do składania życzeń. Podobnie jak w latach poprzednich
spotkanie uświetnił występ Zespołu Pieśni
i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Słowianki”.

Zofia Cześnikiewicz

Stowarzyszenie Absolwentów UJ

Noworoczne spotkanie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyło się już po raz 22.
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KONCERT KOLĘD
W MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
B

Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica

Senat RP Rokiem Stanisława Moniuszki,
wysłuchano także pieśni bożonarodzeniowej zatytułowanej Kolęda autorstwa tego
wybitnego kompozytora.

Fot. Janusz Kozina

ijcie w kotły, w trąby grajcie
i Jezusa przywitajcie – to tytuł
tegorocznego koncertu kolęd, który
odbył się 15 stycznia w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius. Przed
licznie zgromadzoną publicznością
zaprezentowali się: Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Camerata Jagellonica, Żeński
Chór Akademicki Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Krakowski
Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod dyrekcją Janusza
Wierzgacza i przy akompaniamencie Olega Sznicara. W słowie wstępnym dr Dorota Susuł przywołała
znakomitych artystów: Stanisława
Moniuszkę i Stanisława Wyspiańskiego – w 150. rocznicę urodzin
tego wybitnego poety, malarza
i architekta uczestnicy spotkania usłyszeli
kolędę Bożego Narodzenia ta noc, której
słowa zostały zaczerpnięte z dramatu Wyzwolenie. W 2019 roku, ogłoszonym przez

Uroczyste zakończenie koncertu kolęd
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Tradycją stało się już, że koncerty kolęd w Collegium Maius rozpoczynają się
utworem Buccinemus in hac die Bartłomieja z Jasła, absolwenta krakowskiego
uniwersytetu. Odnalezienie tej pierwszej
kolędy napisanej na ziemiach polskich
na przełomie XIV i XV wieku zawdzięczamy dr Dorocie Susuł. W toku badań
udało się również ustalić, że kolęda Cóż
to, proszę, za nowina została wykonana
po raz pierwszy przez chór uniwersytecki
w opracowaniu Kazimierza Garbusińskiego – organisty uniwersyteckiej kolegiaty
św. Anny. W programie tegorocznego
koncertu pojawił się także utwór rodem ze
Skandynawii Gaudete, Christus est natus,
pochodzący prawdopodobnie z XVI wieku, w opracowaniu Janusza Wierzgacza.
W drugiej części uroczystości, którą
poprowadziła Arleta Wołos, chór i publiczność wspólnie zaśpiewali, między
innymi, Przybieżeli do Betlejem, Oj
maluśki, maluśki i Bóg się rodzi.
Relację i materiał filmowy z wydarzenia można obejrzeć na stronie internetowej Muzeum.

Katarzyna Zięba
Muzeum UJ

POSTSCRIPTUM

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
nadane od września do grudnia 2018 roku
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UJ

Doktoraty
Marta Burgiel-Bosak
Krzysztof Byjoch
Kamil Mamak
Hanna Markiewicz
Justyna Zygmunt
Hanna Nowak
Bartosz Stelmach
Joanna Pawlik-Czyniewska
Piotr Staszczyk
Aleksandra Kluczewska-Rupka
Lidia Sokołowska
Habilitacje
Maciej Mikuła
Jan Byrski
Marcin Gorazda
Tytuły profesora
Piotr Tuleja
Iwona Niżnik-Dobosz

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

Doktoraty
Agnieszka Fusińska-Korpik
Anna Anzulewicz
Dagna Skrzypińska
Łukasz Bola
Joanna Pilarczyk
Monika Szczygieł
Łukasz Barwiński
Zofia Bednarowska
Mateusz Lichoń
Agnieszka Konik
Maciej Koniewski
Kamil Moroz
Jadwiga Guerrero van der Meijden
Stanisław Ruczaj
Marta Tyszko
Paweł Zięba
Paweł Filek
Katarzyna Frączek
Karolina Piątek
Habilitacje
Beata Gola
Katarzyna Zielińska
Mirosław Wyczesany
Justyna Kusztal
Aleksandra Wagner

WYDZIAŁ HISTORYCZNY

Doktoraty
Albert Zastawny
Ulana Gocman

Piotr Pajor
Anna Lasota-Kuś
Adam Zapała
Bartosz Kołoczek
Dominik Kadzik
Artur Goszczyński
Paweł Gąsiorczyk
Adam Białoń
Piotr Hapanowicz
Magda Cieśla
Habilitacje
Maciej Zdanek
Barbara Klich-Kluczewska
Tytuły profesora
Jarosław Moklak
Piotr Biliński

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Doktoraty
Marta Pawłowska
Szymon Huptyś
Joanna Boratyńska-Sumara
Habilitacje
Aleksander Gomola
Alicja Nowak

WYDZIAŁ POLONISTYKI

Doktoraty
Adrianna Alksnin
Maciej Gaździcki
Krzysztof Maj
Olga Szmidt
Beata Terka
Łukasz Zatorski
Katarzyna Prażmowska-Bartoszek
Andrzej Staniszewski
Jadwiga Romanowska
Habilitacje
Mateusz Skucha
Mateusz Antoniuk
Małgorzata Pachowicz
Monika Świerkosz

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ

Doktoraty
Ewa Kądzielawa-Major
Roberta Del Vecchio
Dorota Zalitacz
Sylwia Orzechowska
Magdalena Jastrzębska
Dominik Wrana
Natalia Żywucka-Hejzner

Habilitacje
Tomasz Romańczukiewicz
Witold Przygoda
Patryk Mach

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Doktoraty
Van Thien Nguyen
Michał Świętek
Krzysztof Turek
Piotr Kopacz
Habilitacje
Krzysztof Bartosz
Tomasz Krawczyk
Paweł Pilarczyk

WYDZIAŁ CHEMII

Doktoraty
Justyna Paluch
Sebastian Jarczewski
Mateusz Reczyński
Joanna Waś-Mrozek
Natalia Wilkosz
Marta Wolczko
Marcin Szewczyk
Agnieszka Puciul-Malinowska
Łukasz Witek
Wojciech Kaspera
Grzegorz Zając
Adam Hogendorf
Róża Starczak
Justyna Tekla
Habilitacje
Joanna Hetmańczyk
Agnieszka Kyzioł
Agnieszka Węgrzyn
Tytuły profesora
Joanna Łojewska

WYDZIAŁ BIOLOGII

Doktoraty
Michał Kiełbiński
Beniamin Wacławik
Tomasz Wójcik
Monika Beszczyńska-Padło
Ewa Chmielowska
Martyna Jastrzębska
Marta Niedzicka
Michał Adamski
Krzysztof Miler
Agnieszka Sitarz-Głownia
Agnieszka Domka
Marta Majewska
Anna Rafało-Ulińska
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Habilitacje
Agnieszka Nobis
Tytuły profesora
Bartosz Płachno
Anna Wójtowicz

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Doktoraty
Natalia Brylowska
Jacek Serafin
Sebastian Rerak
Karolina Kosek
Łukasz Gworek
Aleksandra Powierska
Małgorzata Stasiak
Leszek Szafrański
Michał Pałasz
Barbara Szczekała
Łukasz Opaliński

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH

Doktoraty
Małgorzat Dembowska
Magdalena Lisińska
Paweł Kamiński
Agata Mazurkiewicz
Habilitacje
Łukasz Jureńczyk
Marta du Vall
Karol Derwich
Łukasz Jakubiak
Tytuły profesora
Artur Gruszczak
Krzysztof Szczerski

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII

Doktoraty
Krzysztof Rataj
Katarzyna Jasińska-Konior

Filip Bartnicki
Dorota Satała
Łukasz Bujnowicz
Adam Górka
Sylwia Krzanik
Barbara Wyroba
Maciej Mikluski
Marta Adamiak

Magdalena Pirowska
Weronika Pociej-Marciak
Wojciech Stycuła
Paweł Jagielski
Agnieszka Sarnecka
Mateusz Wierdak
Dorota Romaniszyn
Anna Waśniowska

Habilitacje
Joanna Grzyb

Habilitacje
Przemysław Błyszczuk
Bartłomiej Guzik
Inga Ludwin
Małgorzata Waluś-Miarka
Aleksandra Gilis-Januszewska

WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII

Doktoraty
Joanna Bojarczuk
Sabina Wójcik
Paweł Krąż
Justyna Liro
Łukasz Musielok
Joanna Hibner
Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk
Krzysztof Jurczak
Habilitacje
Wojciech Szymański
Agnieszka Kwiatek-Sołtys

WYDZIAŁ LEKARSKI

Doktoraty
Krzysztof Styczeń
Magdalena Zasada
Marcin Waligóra
Karolina Golińska-Grzybała
Marta Kiałka
Teresa Szupiany-Janeczek
Paweł Wróbel
Bożena Didycz
Maciej Matyja
Małgorzaty Wilusz
Przemysław Dudek
Marzena Daniec
Maciej Bagieński
Aleksandra Arciszewska
Joanna Kwinta-Rybicka
Paweł Kubik
Agnieszka Piątek-Guziewicz

Tytuły profesora
Katarzyna Stolarz-Skrzypek
Beata Kuśnierz-Cabala

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

Doktoraty
Iwona Żak
Zofia Tylutki
Katarzyna Kucwaj-Brysz
Witold Brniak
Bartłomiej Rospond
Ewa Niedzielska-Andres

Habilitacje
Anna Krupa
Paweł Paśko
Magdalena Jastrzębska-Więsek
Barbara Wiśniowska
Anna Rapacz
Agnieszka Szopa

WYDZIAŁ NAUK
O ZDROWIU

Doktoraty
Małgorzata Kochman
Aleksandra Tokarz
Magdalena Nowak
Jarosław Amarowicz
Marta Kasper
Marta Majorczyk

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
13 grudnia

Rektor W. Nowak przewodniczył tradycyjnemu spotkaniu z nowymi pracownikami
zatrudnionymi na Uniwersytecie Jagiellońskim. W uroczystości, odbywającej się
w auli Collegium Novum, uczestniczyli
wszyscy członkowie kolegium rektorskiego.

14–15 grudnia

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w odbywającym się w Ciążeniu posiedzeniu
Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
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17 grudnia

Rektor W. Nowak i prorektor S. Kistryn
uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowej siedziby Narodowego Centrum Nauki
w Krakowie. Tego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady NCN w kadencji
2018–2020, podczas którego, w drodze głosowania, wybrano nową przewodniczącą
– prof. Małgorzatę Kossowską z Wydziału
Filozoficznego UJ. W tym gremium zasiada
także prof. Anetta Undas z Wydziału Lekarskiego UJ CM.

18 grudnia

Rektor W. Nowak, prorektorzy A. Edigarian
i D. Malec wzięli udział w opłatku społeczności studenckiej zorganizowanym przez
Samorząd Studentów UJ.
Prorektor S. Kistryn w imieniu UJ podpisał
w Collegium Maius trójstronne porozumienie pomiędzy Narodowym Centrum
Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS a Uniwersytetem Nauk Stosowanych
Hochschule Niederrhein oraz Instytutem

Promieniowania Synchrotronowego w Tajlandii.

20 grudnia

Rektor W. Nowak i prorektor T. Grodzicki
odsłonili w budynku Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa UJ CM popiersie
Ignaza Semmelweisa. Wydarzenie to uczciło 200-lecie urodzin węgierskiego lekarza
położnika, pioniera antyseptyki.

3 stycznia

Rektor W. Nowak uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych biskupa Tadeusza
Pieronka, odbywających się w kościele św.
Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej
w Krakowie.

8 stycznia

Prorektor J. Popiel uczestniczył w zorganizowanym w Collegium Novum spotkaniu
z przedstawicielami związku NSZZ „Solidarność”.

9–10 stycznia

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

10 stycznia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zorganizowanym w belgijskim Leuven spotkaniu zarządu sieci uniwersyteckiej UNA
EUROPA.

17–18 stycznia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2019,
organizowanej przez Fundację Edukacyjną
„Perspektywy”, prowadząc panel Umiędzynarodowienie badań naukowych. Program
„Polskie powroty i inne działania adresowane do Polonii naukowej” – oczekiwania
i realia.

18 stycznia

Reprezentujący całą społeczność akademicką UJ prorektorzy – prof. Dorota Malec
i prof. Jacek Popiel wpisali się do wystawionej w Urzędzie Miasta Krakowa księgi
kondolencyjnej, składając hołd zamordowanemu 13 stycznia prezydentowi Gdańska
Pawłowi Adamowiczowi.

19 stycznia

Prorektor D. Malec uczestniczyła w noworocznym spotkaniu z emerytowanymi
pracownikami, zorganizowanym przez
Dział Socjalny UJ.

20 stycznia

Prorektor J. Popiel wziął udział zorganizowanej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki
uroczystości jubileuszu 60-lecia pracy
artystycznej prof. Anny Polony.

21 stycznia

Prorektorzy D. Malec i S. Kistryn wzięli
udział w uroczystości obchodów Chińskiego Nowego Roku na UJ.

22 stycznia

Prorektor S. Kistryn przyjął wizytę konsul
generalnej Węgier w Krakowie Adrienne
Körmendy.

INNE WYDARZENIA
18 grudnia

Podczas Gali Stypendialnej Sapere Auso
– Małopolskiej Fundacji Stypendialnej wyróżniono absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W konkursie na najlepsze prace
magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej
i ochrony środowiska, finansowanym przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, nagrodę
otrzymała Karolina Kozaczka, a w konkursie
o Nagrodę im. Marszałka Marka Nawary
na najlepsze prace doktorskie, magisterskie
i licencjackie dotyczące ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, a także
przypominające sylwetki postaci związanych
z samorządem terytorialnym nagrodę zdobyła Urszula Czajka.

10–11 stycznia

Dorota Maciejowska, kierownik Działu
Współpracy Międzynarodowej UJ, została
wybrana na przewodniczącą sieci IROs
Forum. Pierwsze w roku 2019 posiedzenie
Rady IROs Forum (International Relations
Offices Forum), inaugurujące jedenasty już
rok jej aktywnego funkcjonowania, odbyło
się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Członkowie Rady jednomyślnie zdecydowali
o powierzeniu przewodniczenia siecią na kadencję 2019–2021 Dorocie Maciejowskiej.

17–18 stycznia

Podczas konferencji Studenci zagraniczni
w Polsce 2019, zorganizowanej przez
Konferencję Rektorów Akademickich Szkół
Polskich (KRASP), SGGW oraz Fundację
Edukacyjną „Perspektywy”, przyznano
wyróżnienia w II edycji konkursu Nagrody
Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars”. W 2019
nagrodą roku „Gwiazda Zarządzania – Management Star” uhonorowana została Dorota
Maciejowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ZMARLI
Bożena Gurbała – pracownik Jagiellońskiego
Centrum Językowego, starszy wykładowca
języka angielskiego. Zmarła 12 grudnia 2018.
Prof. Maria Starzycka – pracownik Akademii
Medycznej w Krakowie, a następnie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

W latach 1996–2004 kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego. W latach 1990–1993 oraz 1996–1999 prodziekan
Wydziału Lekarskiego. Odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi. Zmarła 20 grudnia 2018.
Prof. Maria Borucka-Arctowa – pierwsza
w Polsce kobieta profesor prawa. Kierownik
Katedry Socjologii Prawa na Wydziale Prawa
i Administracji UJ (1971–1991). Kierownik
Zespołu Badań nad Świadomością Prawną
Społeczeństwa Polskiego w Instytucie Nauk
Prawnych PAN (1970–1993). Odznaczona wieloma orderami i medalami, w tym
Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim
oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury
polskiej. Zmarła 23 grudnia 2018.
Biskup prof. Tadeusz Pieronek – rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
w latach 1998–2004. Członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności.
Wielki przyjaciel Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł 27 grudnia 2018.
Doc. dr hab. Irena Przemecka – emerytowany
pracownik Instytutu Filologii Angielskiej UJ.
Zastępca dyrektora (1981–1987), a następnie dyrektor (1987–1996) Instytutu Filologii
Angielskiej UJ. Kierownik Zakładu Literatury
Amerykańskiej (1990–1996). Odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarła
2 stycznia 2019.
Dr Bohdan Hnatów – emerytowany nauczyciel akademicki. W latach 1970–1997
zatrudniony w Klinice Chorób Uszu, Nosa
i Krtani Akademii Medycznej w Krakowie,
a następnie Katedry i Kliniki Otolaryngologii
AM. W latach 1974–1997 kierownik Pracowni Foniatrycznej. Zmarł 11 stycznia 2019.
Dr Jacek Kajtoch – długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej UJ. Zmarł
13 stycznia 2019.
Karina Kindykiewicz – wieloletni pracownik
Działu Współpracy Międzynarodowej UJ.
Związana z Uczelnią w latach 1966–2006.
Zmarła 17 stycznia 2019.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ

SPROSTOWANIE
W „Alma Mater” nr 202 (październik 2018,
s. 57), pod artykułem Kontrowersyjna moda
na bezglutenowe menu, błędnie podałam nazwisko jednej z współautorek, które powinno
brzmieć: Łucja Dobrucka. Za tę niefortunną
pomyłkę bardzo przepraszam.
Beata Piórecka
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UJ
Włodzimierz Galewicz
Dobro i sprawiedliwość
w opiece zdrowotnej
Medycyna ma służyć dobru pacjentów, ale jak
rozumieć to dobro: czy ogranicza się ono do
zdrowia, czy obejmuje jeszcze coś innego? Jeżeli powołaniem medycyny jest troszczyć się
przede wszystkim o to, co wchodzi w skład
zdrowia, to jaką wagę powinna ona przykładać do jego różnych składników, takich jak
długie życie, dobre samopoczucie lub sprawne
funkcjonowanie? Jeżeli zaś właściwym przedmiotem troski medycyny
są także inne rzeczy cenne dla osoby – piękniejszy wygląd, jaśniejszy
umysł lub nawet lepszy charakter, to w jakim stosunku pozostają one
do wartości zdrowia?
Medycyna ma jednak nie tylko świadczyć pacjentom usługi służące ich
dobru – ma także świadczyć je sprawiedliwie. Jak powinny być zorganizowane świadczenia medyczne, aby były udzielane w sposób sprawiedliwy? Czy dostęp do potrzebnych świadczeń powinien być równy
dla wszystkich, czy raczej jakoś zróżnicowany: zależny nie tylko od
zdrowotnych potrzeb, mierzonych taką czy inną miarą, lecz również
od społecznych zasług lub nawet finansowych możliwości potrzebującego?
Niniejsza książka nie daje ostatecznych odpowiedzi na wymienione
pytania. Stara się jednak uwyraźnić rysujące się w nich niełatwe problemy, a także ukazać racje, ze względu na które jedne rozwiązania
tych trudności mogą być uważane za lepsze, trafniejsze czy też rozumniejsze od innych.
Krzysztof Michalak
Tajemnica lekarska i psychiatryczna
a polski proces karny
W polskiej literaturze prawniczej brakowało
dotychczas opracowania monograficznego
dotyczącego tytułowej problematyki, które
ujmowałoby tak całościowo, ale jednocześnie
syntetycznie trzy zasadnicze zagadnienia: tajemnicy lekarskiej, tajemnicy psychiatrycznej
w kontekście tajemnicy lekarskiej, oceny poprawności uregulowań w tym zakresie i oceny znaczenia tajemnicy psychiatrycznej w postępowaniu karnym. To
zdecydowało o oryginalności rozprawy, ale również, co najistotniejsze,
o jej merytorycznej wartości, umożliwiającej sformułowanie trafnych
ustaleń końcowych i ocen oraz wniosków de lege ferenda dotyczących
uregulowania tajemnicy, jak również znaczenia tej tajemnicy w polskiej procedurze karnej. Rozprawę kończy bardzo obszerna bibliografia, która wraz z przypisami powinna zachęcić każdego czytelnika do
zgłębienia tytułowej problematyki. Publikacja w sposób komunikatywny i przejrzysty prezentuje rozważania sformułowane przez autora znakomicie posługującego się językiem prawnym i prawniczym.
Lech Krzysztof Paprzycki
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Hilary Jacobs Hendel
Niekoniecznie depresja.
Zrozum swoje emocje
i odzyskaj wewnętrzną równowagę
dzięki Metodzie Trójkąta Zmiany
Autorka książki udowadnia, że prawidłowe
przeżywanie wszystkich emocji, nawet tych
bolesnych – jak gniew, smutek czy strach –
pełni ważną, biologiczną funkcję w naszym
organizmie.
Hillary Jacobs Hendel prezentuje unikatowe
narzędzie zwane Trójkątem Zmiany. Pozwala ono zidentyfikować mechanizmy obronne i emocje hamujące oraz przepracować je, by móc
prawidłowo przeżyć emocje podstawowe. Prowadzi to do stanu otwarcia emocjonalnego i osiągnięcia większego spokoju, poczucia szczęścia oraz poprawy więzi z bliskimi. Wykorzystanie tej metody pomaga
poradzić sobie zarówno z codziennymi wyzwaniami, jak i złagodzić zaburzenia lękowe czy depresję, a dodatkowo rozwija naszą wrażliwość
emocjonalną.
[...] To idealna lektura zarówno dla psychologów i psychoterapeutów,
jak i wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o swoich uczuciach i poprawić jakość życia.
Adam Alter
Uzależnienia 2.0.
Dlaczego tak trudno się oprzeć
nowym technologiom
Żyjemy w epoce uzależnień. Obsesyjnie
sprawdzamy, czy pojawiła się nowa wiadomość w naszej skrzynce mailowej, nowy wpis
na Facebooku albo polubienie na Instagramie.
Godzinami oglądamy kolejne odcinki seriali
i filmiki na You Tube. Ale przede wszystkim,
średnio przez trzy godziny każdego dnia, wpatrujemy się w ekrany naszych smartfonów. Prawie połowa z nas nie
wyobraża sobie bez nich życia, a dzieci wychowane w świetle ekranów
mają kłopoty z budowaniem więzi z rówieśnikami w świecie rzeczywistym.
Adam Alter przekonuje, że w odpowiednich okolicznościach każdy
z nas może się uzależnić, a twórcy nowych mediów dbają o to, by takich
pokus stworzyć jak najwięcej. Odsłaniając mechanizmy uzależnień behawioralnych, autor wyjaśnia, dlaczego jest nam tak trudno oprzeć się
udogodnieniom oferowanym przez współczesne technologie.
Autor tłumaczy, w jaki sposób możemy bardziej świadomie korzystać
z nowych mediów, a dzięki temu łatwiej się komunikować, zarządzać
finansami i wytyczać granice między pracą a rozrywką. A co najważniejsze, pokazują, jak zmniejszyć szkodliwy wpływ nowych uzależnień
na zdrowie nasze i naszych dzieci.

Stoję i patrzę na czym ten świat stoi.
O twórczości Ewy Lipskiej
pod redakcją Wojciecha Ligęzy,
Anety Piech-Klikowicz
Do głównych tematów książki należą: spór
z kulturowymi konwencjami podróżowania,
„doświadczenie atopii”, czyli przeżycia człowieka bez miejsca, naznaczone nieufnością
zapisy autobiograficzne, erozja pamięci i ubywanie materii świata, wreszcie spustoszenie
przestrzeni prywatnej – domu, miasta, kraju.
Z tym wyliczeniem wiąże się przeżywanie czasu w wierszach Lipskiej,
w których żywioł trwania spotyka się z niszczącą siłą upływających
lat, linearny przebieg wypadków traci swą jasność, przekształcając się
w rumowisko oderwanych epizodów i chwil. W rzeczach zwykłych,
codziennych pisząca dostrzega uparte przemijanie. Autorzy poszczególnych tekstów zwracają uwagę, że poetka z jednej strony odsłania
grozę istnienia w wymiarze historii, w doświadczeniach egzystencjalno-metafizycznych, odważnie wnika w zmieszaną materię lęku, ukazuje udręki kruchego życia – bez daremnych złudzeń, filozoficznych
pocieszeń, językowych zaklęć. Z drugiej strony, przeciwstawiając się
chorobie, traumę traktując jako źródło samowiedzy, a degradujące konieczności przekształcając w świadome wybory – sprzeciwia się panowaniu śmierci, oddala rozpacz, wyswobadza się z opresji bólu.
Ze wstępu Wojciecha Ligęzy i Anety Piech-Klikowicz

ARCHEOBOOKS
Józef Julian Sękowski
Podróż w Nubii i wyższej Etiopii 1821
opracował, fragmentami przełożonymi
z języka rosyjskiego uzupełnił,
wstępem i objaśnieniami opatrzył
Joachim Śliwa
Jest to pierwsza pełna edycja tekstu Sękowskiego, opatrzona obszernym wstępem, objaśnieniami oraz materiałem ilustracyjnym z epoki. Relację z przebiegu
egzotycznej wyprawy do Nubii i „wyższej
Etiopii” ogłosił Sękowski drukiem tuż po powrocie, tekst polski (Pamiętnik warszawski, 1822) został jednak redakcyjnie znacznie okrojony. Aby te pominięte fragmenty odzyskać, autor niniejszej edycji,
prof. Joachim Śliwa (Instytut Archeologii UJ), odwołał się do pełnego rosyjskiego wydania, przywracając usunięte partie tekstu. Całość
wzbogacono przypisami, wskazówkami bibliograficznymi, identyfikacją opisywanych zabytków, sprostowaniami nieścisłości.
Józef Julian Sękowski (1800–1858) to jeden z najwybitniejszych
orientalistów swej epoki, podróżnik, badacz, tłumacz i wydawca
tekstów źródłowych, ponadto wykładowca i profesor uniwersytecki.
Odegrał też istotną rolę w życiu literackim Rosji pierwszej połowy
XIX wieku; jako literat i publicysta rozpoznawany był głównie pod
pseudonimem „Baron Brambeus”. Jako badacz, krytykując postawę
zachodnich orientalistów, usiłujących zgłębiać tajniki Wschodu niejako z zewnątrz, postulował konieczność głębszego zaangażowania
i zerwania z europocentrycznym punktem widzenia. Wokół jego sylwetki po dzień dzisiejszy odżywają rozliczne wątpliwości i kontrowersje. Pole do szczególnych dyskusji stanowiła jego narodowość
oraz postawa obywatelska: był bowiem Polakiem z urodzenia, natomiast Rosjaninem z wyboru.
Niniejsza publikacja to ważny przyczynek do historii archeologii, do
dziejów recepcji dziedzictwa starożytnego Bliskiego Wschodu, przy-

pomnienie sylwetki Józefa Sękowskiego, a także ciekawa lektura dla
miłośnika starożytnego Egiptu.
Publikacja ze streszczeniem w języku angielskim. Książka dostępna
jest w księgarniach internetowych i tradycyjnych w formie papierowej
i elektronicznej.

SPRINGER VERLAG
Handbuch der Geschichte
der Verwaltungsgerichtsbarkeit
in Deutschland und Europa
(Encyklopedia historii sądownictwa
administracyjnego w Niemczech i Europie)
pod redakcją Karla-Petera Sommermanna,
Berta Schaffarzika
W trzytomowej publikacji po raz pierwszy została zaprezentowana historia kształtowania się
ustroju i zasad sądownictwa administracyjnego
w krajach związkowych Niemiec. Zagadnienia te zostały także omówione w wybranych państwach europejskich
i Ameryki Łacińskiej oraz Stanach Zjednoczonych.
Rozdział poświęcony Polsce napisał prof. Jan Wiktor Tkaczyński
z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jak podkreśla prof. Tkaczyński, unikalne znaczenie przedmiotowej
publikacji bierze się stąd, że czytelnik otrzymuje po raz pierwszy
możliwość porównania historycznoustrojowego wszystkich najważniejszych państw europejskich w tej dziedzinie. Czytający mają zarazem okazję dowiedzieć się nie tylko, jak wyglądały etapy tworzenia
sądownictwa administracyjnego w Polsce po pierwszej wojnie światowej bądź próby jego restytucji po drugiej czy wreszcie jak wygląda
ono w chwili obecnej, ale – co z polskiego punktu widzenia ma ciągle
kapitalne znaczenie – jak poważne straty materialne i osobowe przyniosła naszemu krajowi w tym zakresie okupacja niemiecka. Polska
jest bowiem jedynym państwem Europy, którego przedwojenny sądowo-administracyjny dorobek archiwalny został w całości celowo
zniszczony przez okupanta po upadku powstania warszawskiego.
Książka jest dostępna na stronie wydawnictwa Springer Verlag.

COLLEGIUM COLUMBINUM
Stanisław Pigoń
Złota myśl nad katedrą
literatury polskiej
(pokłosie jubileuszu: 1885–1968;
2018)
Bibliofilska edycja jubileuszowego artykułu prof. Stanisława Pigonia Złota myśl
nad katedrą literatury polskiej, pisanego
w roku 1964, z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, konfrontuje ze sobą
rękopis, zachowany w zbiorach wydawcy,
oraz dwie wersje drukowane: pierwotną w „Życiu Literackim” oraz
rozszerzoną po dwu latach w tomie Drzewiej i wczoraj, przygotowanym dla Wydawnictwa Literackiego. Celem edycji, poza dokumentacją, jest przybliżenie warsztatu pracy wybitnego profesora polonisty i ukazanie procesu powstawania tekstu popularnonaukowego.
Od strony merytorycznej jest nim, oczywiście, historyczna wizja
wykładu literatury polskiej realizowana przez kolejnych profesorów
uniwersytetu, głównie w XIX wieku.
Jan Okoń
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . .
116

ALMA MATER nr 206–207

Wnętrze budynku Wydziału Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 20

Ogród Profesorski Uniwersytetu Jagiellońskiego

Fot. Anna Wojnar

Fot. Anna Wojnar

n r

2 0 6 – 2 0 7

2 0 1 9

l u t y – m a r z e c

2 0 1 9

n r 2 0 6 – 2 0 7

