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OD REDAKCJI
Jesteśmy obecni w europejskiej przestrzeni badawczej i wspólnie z innymi europejskimi uniwersytetami zrzeszonymi w sieci UNA Europa aspirujemy do miana
tzw. Uniwersytetu Europejskiego. Chcemy w ten sposób podkreślić naszą przynależność do Wspólnej Europy – bo to droga, którą 655 lat temu zapoczątkował król
Kazimierz Wielki, zakładając naszą Uczelnię – mówił rektor UJ
prof. Wojciech Nowak 10 maja 2019 w auli Collegium Novum
podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ zorganizowanego
z okazji Święta UJ. – Tworzymy otwarty, różnorodny i wielowymiarowy w aspekcie kulturowym uniwersytet. Na takiej właśnie
uczelni chcą dziś kształcić się młodzi ludzie. Dowodem na to
jest fakt, że zainteresowanie studiami na UJ, pomimo zaostrzonych w tym roku wymogów, jest wśród nich wciąż ogromne.
Zaostrzenie w naborze na rok akademicki 2019/2020 dotyczy
tego, że na jednolite studia magisterskie oraz pierwszego stopnia uwzględniane są tylko wyniki z pisemnej matury zdanej na
poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym. Niewiele zmieniło
się, jeśli chodzi natomiast o limity przyjęć – dla tegorocznych
kandydatów marzących o kształceniu się na najstarszej polskiej
uczelni, podobnie jak w latach ubiegłych, przygotowano blisko
15 tysięcy miejsc. Nowością są studia na pięciu nowych kierunkach: chemii zrównoważonego rozwoju, studiach afrykańskich
(w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia), pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia stacjonarne jednolite magisterskie), European Joint Master’s Programme in English and American Studies oraz języku rosyjskim w tłumaczeniach specjalistycznych (w ramach
studiów stacjonarnych drugiego stopnia). Czy w tym roku, tak jak w ubiegłym,
największym zainteresowaniem kandydatów cieszyć się będą: prawo, kierunek
lekarski, psychologia, ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie, farmacja, informatyka i kierunek lekarsko-dentystyczny? Zobaczymy.
Warto też podkreślić, że do ważnych przedsięwzięć realizowanych ostatnio na
Uniwersytecie Jagiellońskim, podobnie zresztą jak w innych szkołach wyższych
w całej Polsce, należy wdrażanie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tak zwanej Ustawy 2.0. I choć, jak zaznaczył w swoim wystąpieniu 10 maja
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, nie jest to proces łatwy i w wielu punktach budzi
kontrowersje – to poszczególne jego etapy, o których mówi ustawa, wprowadzane
są zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Jednym z nich, niezmiernie istotnym,
było przyjęcie przez Senat UJ nowego Statutu Uczelni, co nastąpiło jednogłośnie
29 maja 2019. Dokument ten, składający się z 11 rozdziałów, zgodnie z ustawą wejdzie w życie 1 października 2019. O szczegółach dotyczących wdrażania
nowej ustawy, a także o wynikach tegorocznej rekrutacji będzie mówił rektor UJ
prof. Wojciech Nowak w wywiadzie, który pojawi się w październikowym wydaniu
„Alma Mater”.
W tym numerze natomiast szczególnie polecam relację z tegorocznych obchodów 655. rocznicy założenia Uczelni, rozmowę z dyrektorem Instytutu Konfucjusza
w Krakowie dr. Bogdanem Zemankiem oraz artykuł poświęcony najnowszej książce prof. Andrzeja Szczerskiego, dotyczącej sztuki czasów transformacji w Europie
Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Zachęcam też do przeczytania kolejnego
odcinka „Smaku życia”, poświęconego niegabinetowemu poloniście, czyli prof.
Stanisławowi Balbusowi. Warte uwagi są również teksty, z których dowiedzieć
się można o niesamowitym świecie mikrobiomu, pierwszych śladach osadnictwa
w Jordanii czy stosowaniu grzybów jadalnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, między innymi, w celu poprawy procesów związanych z pamięcią.
Zapraszam do lektury przygotowanej specjalnie na wakacje!
Rita Pagacz-Moczarska
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PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
Obchody 655. rocznicy powołania do życia najstarszej polskiej uczelni

Aula Collegium Novum; 10 maja 2019

T

Przybyłych do katedry powitał proboszcz parafii archikatedralnej prałat
Zdzisław Sochacki. Po poprowadzonej
przez niego krótkiej modlitwie w ambicie

katedry, przed XVIII-wiecznym ołtarzem
z czarnego marmuru autorstwa Francesco
Placidiego, gdzie w centralnej części znajduje się słynny XIV-wieczny krucyfiks,

Fot. Anna Wojnar

worzymy otwarty, różnorodny i wielowymiarowy w aspekcie kulturowym
uniwersytet. To nasza siła i duma. Pamiętając o przeszłości, patrzymy w przyszłość –
mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak podczas uroczystego posiedzenia Senatu UJ,
które odbyło się 10 maja 2019 w auli Collegium Novum z okazji 655. rocznicy powołania do życia Akademii Krakowskiej. –
Doroczne Święto Uniwersytetu Jagiellońskiego to dla naszej uniwersyteckiej wspólnoty dzień niezwykły i bardzo radosny. Od
lat czcimy go ku pamięci przodków i aby
wskazać uniwersyteckim pokoleniom, które
przyjdą po nas, to, co ważne w dziejach
Almae Matris Jagellonicae.
Uroczystość w auli Collegium Novum,
w tym roku wyjątkowo zorganizowaną
dwa dni wcześniej niż zwykle, poprzedziła
wizyta przedstawicieli społeczności akademickiej w katedrze wawelskiej, gdzie przy
sarkofagach fundatorów najstarszej polskiej
uczelni: króla Kazimierza Wielkiego, świętej królowej Jadwigi oraz króla Władysława
Jagiełły złożono kwiaty i zapalono znicze.

Moment wręczenia medalu Merentibus wraz z pamiątkowym dyplomem prof. Mario Suwalsky’emu
przez rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka
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Adam Koprowski
Adam Koprowski

Obchody Święta UJ rozpoczęła wizyta przedstawicieli społeczności akademickiej w katedrze wawelskiej

Delegacja z UJ złożyła wiązanki kwiatów na grobach fundatorów najstarszej polskiej uczelni, zatrzymała się również przy krypcie biskupiej na Wawelu,
gdzie spoczywa kardynał Franciszek Macharski

6
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godzi się nam pamiętać o tym papieżu,
otwierał on bowiem krakowskiemu uniwer-

sytetowi bramy wiodące do wielkiej rodziny
uniwersytetów europejskich, tej rodziny,
którą na przełomie XX i XXI wieku tak
pięknie opiekował się papież Polak Jan
Paweł II – mówił prof. Franciszek Ziejka. Jako ciekawostkę Profesor dodał
też, że Urban V był równolatkiem króla
Kazimierza Wielkiego. Urodził się, tak
jak Kazimierz, w 1310 roku, a zmarł
pięć tygodni po nim, 19 grudnia 1370
(fragment wykładu prof. Franciszka
Ziejki na s. 70).
Uroczystość zorganizowana w auli
Collegium Novum zgromadziła wielu
wyjątkowych gości, wśród nich nie
zabrakło władz miasta i regionu, przedstawicieli korpusu konsularnego, rektorów i prorektorów szkół wyższych
Krakowa i Małopolski, przedstawicieli
świata nauki oraz kultury i sztuki, reprezentantów jednostek Wojska Polskiego, Policji, Straży Miejskiej oraz
wymiaru sprawiedliwości, rektorów
poprzednich kadencji: prof. Franciszka Ziejki i prof. Karola Musioła,
prorektorów, dziekanów wszystkich
wydziałów UJ, członków Senatu,
kanclerzy, kwestorów, przedstawiAnna Wojnar

przed którym modliła się królowa Jadwiga
i który, jak podaje tradycja, przemówił
do młodej władczyni, nakazując jej
zawarcie małżeństwa z Jagiełłą – głos
zabrał rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Podkreślił, że składanie hołdu
fundatorom Uniwersytetu i świętowanie rocznicy założenia Uczelni,
które za sprawą Kazimierza Wielkiego nastąpiło 12 maja 1364, jest nie
tylko wyrazem głębokiego szacunku
i pamięci, ale także ogromnym zobowiązaniem wobec naszych wielkich
antenatów.
Tradycją stało się już, że krótki
wykład poświęcony historii naszego
Uniwersytetu wygłasza w katedrze
prof. Franciszek Ziejka, rektor UJ w latach 1999–2005. Tak też stało się i tym
razem. Profesor przypomniał postać
papieża Urbana V, który angażując się
w dzieło powołania w Krakowie uniwersytetu, 1 września 1364 wydał tzw.
bullę konfirmacyjną, czyli dokument
potwierdzający prawa i przywileje
krakowskiej uczelni co do wydawania
dyplomów powszechnie uznawanych
w świecie akademickim. – Sądzę, że

Dziekan Wydziału BBiB UJ prof. Zbigniew Madeja
przypina prof. Mario Suwalsky’emu epitogium

Fot. Anna Wojnar

cieli samorządu studentów i doktorantów.
Po raz pierwszy w historii Uniwersytetu
w uroczystościach związanych z rocznicą
jego założenia uczestniczyła Rada Uczelni
w składzie: przewodniczący prof. Jacek
Purchla, dr Jakub Górski, dr Zbigniew Inglot, prof. Dorota Szumska, prof. Grażyna
Stochel, prof. Jerzy Wordliczek oraz Jakub
Bakonyi. Po raz pierwszy też w obchodach
Święta UJ uczestniczyli dyrektorzy szkół
doktorskich UJ.
– W naszych działaniach dewiza plus
ratio quam vis była, jest i będzie zawsze
aktualna. Doraźne napięcia, konflikty
i spory polityczne, przybierające czasem
formy wprost żenujące, niedopuszczalne
w debacie publicznej, nie powinny mieć
wpływu na nasze wewnętrzne, uniwersyteckie działania. Tylko wtedy będziemy
mogli realizować naszą misję poszukiwania
i nauczania prawdy – akcentował rektor,
dodając, że w XXI wieku znaczenie tej misji
ma wyraz szczególny z uwagi właśnie na
skomplikowaną sytuację polityczną w Polsce, Europie i na świecie.
– Z niemałym trudem wdrażamy nową
ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce,
tak zwaną Ustawę 2.0. Nie jest to proces
łatwy i w wielu punktach budzi kontrowersje. Istnieje konieczność wykorzystania
tego nowego uregulowania w taki sposób,
aby zapewnić rozwój Uniwersytetowi.
Jesteśmy obecni w europejskiej przestrzeni badawczej i wspólnie z innymi
europejskimi uniwersytetami zrzeszonymi
w sieci UNA Europa aspirujemy do miana

Gratulacje prof. Mario Suwalsky’emu składa laudator prof. Kazimierz Strzałka

Kwiaty i gratulacje od przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”

Przemawia rektor UJ prof. Wojciech Nowak;
aula Collegium Novum, 10 maja 2019
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wiele staży podoktorskich, między innymi
na uczelniach w Stanach Zjednoczonych,
Niemczech i Hiszpanii. Był także profesorem wizytującym wielu uniwersytetów,
między innymi Uniwersytetu w Michigan,
Ann Arbor oraz Uniwersytetu Harvarda.
Na Uniwersytecie w Concepción, na Wydziale Nauk Chemicznych, przez wiele lat
był dyrektorem Instytutu Polimerów. Za
swoje osiągnięcia otrzymał wiele prestiżowych odznaczeń i nagród, między innymi
Guggenheim Fellow oraz Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski.
Mario Suwalsky urodził się w Chile,
ale ma polskie korzenie. Jego rodzice
wyemigrowali z Polski do Ameryki Południowej w latach 30. ubiegłego wieku.
Zapewne więc także dlatego Profesor
zawsze żywo interesował się Polską i działalnością polskich ośrodków badawczych.
Jego sympatia do naszego kraju i chęć
współpracy z polskimi naukowcami sprawiły, że został mianowany polskim konsulem honorowym w Concepción. To z kolei
spowodowało, że odtąd na płaszczyźnie
polsko-chilijskiej współpracy mógł działać
z jeszcze większym rozmachem, organizując w Concepción liczne wystawy,
koncerty i spotkania z polskimi uczonymi
i artystami. Co więcej, stał się ambasadorem nauki i kultury polskiej w Ameryce
Południowej. Nawiązanie współpracy
pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim
i Uniwersytetem w Concepción było też
w głównej mierze jego zasługą.
Pierwsze oficjalne spotkanie władz
Uniwersytetu w Concepción z władzami
UJ odbyło się w lipcu 2015 roku. Do
drugiej oficjalnej wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim doszło w roku 2016.
Z kolei oficjalna wizyta władz naszej
Fot. Anna Wojnar

stąpili profesorowie Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, a Senat UJ podjął
odpowiednią uchwałę 26 września 2018 po wcześniejszym
zasięgnięciu opinii Konwentu
Godności Honorowych.
– Profesor Suwalsky zajmuje się głównie krystalografią rentgenowską błon, ma
w tym zakresie bardzo duże
osiągnięcia naukowe i jest
znany w świecie w tym obszarze nauki. Na początku lat 70.
ubiegłego wieku utworzył na
Uniwersytecie w Concepción
Prof. Mario Suwalsky podczas swojego wystąpienia pierwsze w Chile laboratorium poświęcone zastosowatzw. Uniwersytetu Europejskiego. Chcemy niu dyfrakcji rentgenowskiej do badań
w ten sposób podkreślić naszą przynależ- makromolekuł i do dzisiaj jest to jedyne
ność do Wspólnej Europy – bo to droga, tego typu laboratorium w tym kraju. Jego
którą 655 lat temu zapoczątkował król badania strukturalne dotyczące fibrylarKazimierz Wielki, zakładając naszą Uczel- nych makrocząsteczek biologicznych oraz
nię i wprowadzając ją do Europy Wiedzy – modulacji dynamiki molekularnej błon
mówił rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
modelowych i naturalnych pod wpływem
Podczas uroczystości medalem Me- różnego typu związków drobnocząsteczrentibus uhonorowany został wybitny kowych są szeroko znane i cytowane w lichemik prof. Mario Suwalsky. Senat UJ, teraturze światowej. Szczególnie ważne
przyznając Uczonemu to prestiżowe uni- są badania prof. Suwalsky’ego dotyczące
wersyteckie wyróżnienie, zwrócił uwagę oddziaływania leków i innych cząsteczek
w szczególności na wybitne osiągnięcia wykazujących aktywność fizjologiczną, na
naukowe Profesora w dziedzinie badań różnego typu błony modelowe i naturalne.
nad błonami naturalnymi i modelowymi, Badania tego rodzaju mają fundamentalne
rozwój intensywnej i bardzo owocnej znaczenie dla zrozumienia molekularnego
współpracy naukowej pomiędzy Uniwer- mechanizmu działania leków i innych
sytetem Jagiellońskim i Universidad de biologicznie aktywnych związków – mówił
Concepción oraz efektywne promowanie wygłaszający laudację prof. Kazimierz
polskiej nauki i kultury w Chile i w innych Strzałka z Małopolskiego Centrum Biokrajach Ameryki Południowej i Środ- technologii UJ. Zaznaczył, że prof. Mario
kowej. Z wnioskiem o przyznanie prof. Suwalsky uzyskał doktorat w Instytucie
Suwalsky’emu medalu Merentibus wy- Weizmanna w Izraelu, a następnie odbył
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Uroczyste posiedzenie Senatu UJ z okazji 655. rocznicy powołania do życia
Akademii Krakowskiej; aula Collegium Novum, 10 maja 2019

Po oficjalnej części uroczystości, w holu przed aulą Collegium Novum, wzniesiony został toast za uhonorowanego medalem Merentibus prof. Mario Suwalsky’ego oraz za pomyślność Uniwersytetu Jagiellońskiego

wało na kilkumiesięcznych stażach na UJ,
realizując wspólny program badawczy –
akcentował prof. Strzałka. Wymieniając
zasługi bohatera uroczystości, zaznaczył
też, że w jego znanym na świecie laboratorium krystalografii błon pracowali
doktoranci z różnych krajów Ameryki Południowej, którzy w ramach współpracy
spędzali także po kilka miesięcy na naszej
Uczelni. Część z tych wizyt rozwinęła się
w niezależną współpracę. Przykładem niech
będzie prof. Marcela Moreno z Kolumbii,
która przyjeżdżała początkowo do Krakowa jako doktorantka prof. Suwalsky’ego,
teraz nadal przyjeżdża, ale już jako pani
profesor, a ponadto przysyła do nas swoich
studentów i doktorantów, aby mogli prowadzić badania, korzystając z nowoczesnej
aparatury Wydziału Biochemii, Biofizyki

Fot. Anna Wojnar

Uczelni na Uniwersytecie w Concepción
miała miejsce w marcu 2017 roku. – Wizyta ta oraz przeprowadzone przy tej okazji
rozmowy zaowocowały inicjatywą rozszerzenia obszaru współpracy poza Wydział
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
i Małopolskie Centrum Biotechnologii,
także na inne wydziały i instytuty, które były
żywo zainteresowane współpracą z Uniwersytetem w Concepción. Podpisanie stosownej umowy przez rektorów obu uczelni
o współpracy w zakresie badań naukowych
i kształcenia pomiędzy Uniwersytetem
Jagiellońskim a Uniwersytetem w Concepción nastąpiło 20 marca 2017 roku –
przypomniał prof. Strzałka, dodając, że
wynikiem najbardziej zaawansowanej
współpracy, mającej swą 21-letnią historię, rozwijającej się pomiędzy zespołem
prof. Mario Suwalsky’ego a Wydziałem
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ,
a ostatnio również pomiędzy Małopolskim
Centrum Biotechnologii, jest 28 opublikowanych wspólnie oryginalnych prac,
artykułów przeglądowych i monografii,
a kolejne prace są w przygotowaniu do
druku. Współpraca ta dotyczy też projektów
badawczych, w pozyskiwaniu których prof.
Suwalsky jest bardzo skuteczny. – W ramach tych projektów odbyliśmy wspólnie
wyprawy naukowe po bezdrożach Patagonii i do Antarktyki, zbierając materiały
do badań. Na przestrzeni tych 21 lat kilkadziesiąt osób uczestniczyło w wymianie
osobowej między naszymi pracowniami.
Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat kilkoro
doktorantów prof. Suwalsky’ego przeby-

Gratulacje i najlepsze życzenia składają Profesorowi jego córki

i Biotechnologii oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Współpraca ta rozwija
się bardzo dynamicznie i nosimy się z zamiarem podpisania umowy o współpracy
z Uniwersytetem w Medellin, gdzie pracuje
prof. Moreno. Profesorowi Suwalsky’emu
Małopolskie Centrum Biotechnologii zawdzięcza, między innymi, również to, że
w składzie Międzynarodowego Komitetu
Doradczego MCB mamy laureatkę Nagrody
Nobla, prof. Adę Yonath.
Na koniec swojego wystąpienia prof.
Strzałka przyznał też, że wieloletnia znajomość z Profesorem, sięgająca lat 90.
ubiegłego wieku, i realizowanie wspólnych
projektów zaowocowały przyjaźnią obu
naukowców.
Łaciński tekstu dyplomu odczytał
dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Zbigniew Madeja. Następnie głos zabrał
wzruszony prof. Mario Suwalsky. Słowa
wdzięczności za zorganizowanie uroczystości skierował do władz Uniwersytetu
Jagiellońskiego i osób zaangażowanych
w przygotowanie przedsięwzięcia. W dalszej części wystąpienia kontynuował
podjęty przez laudatora wątek dotyczący
współpracy naukowców Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Concepción.
Oficjalną część uroczystości zakończyło
wspólne odśpiewanie hymnu Polski.
W drugiej, nieoficjalnej, części, w holu
przed aulą Collegium Novum wzniesiony
został toast za uhonorowanego medalem
Merentibus prof. Mario Suwalsky’ego,
a także za pomyślność świętującej 655.
rocznicę założenia krakowskiej Wszechnicy.

Rita Pagacz-Moczarska
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KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Fot. Anna Wojnar

10 maja 2019 na dziedzińcu Collegium Maius odbył się koncert zespołów artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
z udziałem chórów akademickich UJ, Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki” oraz orkiestry kameralnej UJ All In Orchestra.
Zespołom towarzyszyli: Oleg Sznicar (fortepian), Witold Góral (gitara akustyczna i elektryczna), Józef Michalik (gitara basowa) oraz Marek Olma (perkusja).
Koncert rozpoczął utwór Lavender’s Blue Dilly Dilly z filmu Cinderella w wykonaniu wszystkich uczestników koncertu – z partią solową Anny Maciochy i choreografią Anny Gryszun. Następnie publiczności zaprezentowała się orkiestra
kameralna Uniwersytetu Jagiellońskiego All In Orchestra pod batutą Justyny Kwarcińskiej. W jej repertuarze znalazły się:
polonez z opery Hrabina Stanisława Moniuszki, do którego zatańczył balet Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki”, Trzy utwory
w dawnym stylu Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Orawa Wojciecha Kilara. Kolejnym punktem programu był występ
Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica z udziałem wspomnianego kwartetu muzyków
pod dyrekcją Janusza Wierzgacza. W tej części koncertu zabrzmiały: O niebo lepiej, Brzydcy, I’m yours, Home i Bohemian
Rhapsody, a w partiach solowych zaprezentowali się kolejno: Żaneta Wierzgacz, Agnieszka Czyczyło, Sebastian Brejnak,
Maria Dziur i Anna Maciocha z chóru Camerata Jagellonica oraz Sebastian Wielosz z zespołu „Słowianki”.
W dalszej części koncertu do artystów dołączył chór Słowianek, a publiczność wysłuchała piosenek Freedom i Lubię wracać. Partie solowe wykonali Radosław Mazgaj i Sebastian Wielosz z zespołu „Słowianki”.
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Balet Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianki”

Publiczność na dziedzińcu Collegium Maius

Orkiestra kameralna Uniwersytetu Jagiellońskiego All In Orchestra

Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica

W wielkim finale zaprezentowany został Dachowy song z musicalu Koty z udziałem wszystkich wykonawców koncertu.
Aranżacje muzyczne utworów stworzyli Marek Pawełek i Janusz Wierzgacz.
Choreografia do Lavender’s Blue Dilly Dilly, poloneza z opery Hrabina oraz Dachowego songu z musicalu Koty była dziełem Anny Gryszun. Za przygotowanie
taneczne zespołu „Słowianki” odpowiadali Anna Gryszun i Łukasz Neter, a za
przygotowanie wokalne – Marcin Korbut. Koncert poprowadził Tomasz Pytko.

Marta Wolff-Zdzienicka

Zespół Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”

Filip Moszner

Chór Akademicki UJ Camerata Jagellonica

Justyna Kwarcińska

Agnieszka Czyczyło

Żaneta Wierzgacz i Janusz Wierzgacz

Radosław Mazgaj

Fot. Anna Wojnar

Oleg Sznicar

Od lewej: Sebastian Wielosz i Anna Maciocha

Maria Dziur

Sebastian Brejnak

ALMA MATER nr 210
Dachowy song z musicalu Koty
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W 30. ROCZNICĘ PIERWSZYCH CZĘŚCIOWO
WOLNYCH WYBORÓW PARLAMENTARNYCH
4

czerwca 2019 społeczność akademicka
Krakowa uroczystym marszem uczciła
30. rocznicę pierwszych po drugiej wojnie
światowej częściowo wolnych wyborów
parlamentarnych.
Marsz, uformowany przed Collegium
Novum, przeszedł ulicami Gołębią i Wiślną
na Rynek Główny. W orszaku szli rektorzy
krakowskich uczelni, dziekani, przedstawiciele środowiska studentów, doktorantów
i pracowników administracji. Towarzyszyli
im orkiestra Akademii Górniczo-Hutniczej
oraz Chór Akademicki UJ. Przed Bazyliką
Mariacką uczestnicy marszu zatrzymali się,
aby wysłuchać hejnału z wieży mariackiej,
a następnie hymnu państwowego. Pochód
dotarł też na ul. Sienną 5, gdzie złożono
kwiaty przed tablicą upamiętniającą
działalność Małopolskiego Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność ’89”. Następnie orszak skierował się z powrotem
do Collegium Novum, gdzie uroczystość
dobiegła końca.

RPM

Przedstawiciele społeczności akademickiej Krakowa, od prawej: rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
rektor AST prof. Dorota Segda, przewodniczący Samorządu Studentów UJ Jakub Bakonyi, rektor AGH
prof. inż. Tadeusz Słomka, złożyli wieniec przed tablicą upamiętniającą działalność Małopolskiego
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność ’89” przy ul. Siennej 5

fot. Adam Koprowski

Orszak rektorów krakowskich uczelni, dziekanów, przedstawicieli środowiska studentów, doktorantów i pracowników administracji na Rynku Głównym

Przed Bazyliką Mariacką uczestnicy marszu wysłuchali hejnału
z wieży mariackiej i hymnu państwowego

W pochodzie szli także członkowie Chóru Akademickiego UJ

SPOTKANIE GRUPY COIMBRA
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
onad 200 uczestników, w tym 39 rektorów i przedstawicieli uniwersytetów
zrzeszonych w prestiżowej sieci Coimbra,
łączącej najstarsze multidyscyplinarne uniwersytety europejskie, gościło na Uniwersytecie Jagiellońskim od 5 do 7 czerwca 2019.
W ramach trzydniowego zjazdu w Krakowie 5 czerwca odbyły się spotkania
Working Groups oraz Executive Board.
6 czerwca zorganizowana została konferencja zatytułowana Kobiety na uniwersytecie.
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Celem przedsięwzięcia była nie tylko
ocena sytuacji kobiet na uniwersytetach,
ale także wypracowanie strategii, która
mogłaby pomóc w zwiększeniu ich roli
w sektorze szkolnictwa wyższego. Także 6
czerwca odbyły się posiedzenia EB i Rector’s Advisory Group oraz Closed Rector’s
Meeting, którym przewodniczył rektor UJ
prof. Wojciech Nowak.
Bardzo istotnym wydarzeniem, które
również miało miejsce tego dnia, było
podpisanie Deklaracji Poitiers, podczas
uroczystej gali zwieńczającej konferencję.
Ten ważny dokument, dotyczący współpracy pomiędzy uniwersytetami z grupy
Coimbra a ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, swymi podpisami sygnowali
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
Wojciech Nowak oraz prezydent Krakowa

prof. Jacek Majchrowski. Deklaracja
określa cele i inicjatywy do realizacji
w nadchodzących latach.
7 czerwca natomiast zorganizowane zostało zgromadzenie ogólne,
podczas którego rektor UJ prof.
Wojciech Nowak, z rąk rektora
z Salamanki, formalnie przejął funkcję honorowego prezydenta Coimbra
Group.
Grupa Coimbra powstała w 1985
roku jako sieć skupiająca najstarsze
i najbardziej prestiżowe uniwersytety Europy. Celem organizacji jest
umocnienie więzi pomiędzy nimi
oraz współpraca w ramach tzw. grup
roboczych, działających na rzecz
kształtowania europejskiej polityki
Deklarację Poitiers podpisują rektor UJ prof. Wojciech Nowak
edukacyjnej, mobilności studentów oraz prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Dokument
i pracowników oraz rozwoju badań określa cele i inicjatywy do realizacji w nadchodzących latach
w ramach współpracy pomiędzy uniwersytetami
naukowych.
– Uniwersytet Jagielloński należy z grupy Coimbra a władzami lokalnymi
do sieci Coimbra od 1991 roku, jako jedy- raz pierwszy. Było to duże, międzynarodowe
ny polski uniwersytet, i bardzo aktywnie wydarzenie, w którym wzięło udział ponad
w ramach tej sieci działa, między innymi dwustu przedstawicieli z renomowanych
poprzez udział w grupach roboczych, uniwersytetów europejskich – informuje
zajmujących się rozwiązywaniem bieżą- prorektor UJ prof. Dorota Malec, zasiadacych problemów dotyczących współpracy jąca w Radzie Wykonawczej od czerwca
międzynarodowej. Doroczna konferencja 2018 roku.
i zgromadzenie ogólne sieci zorganizowane
Tegoroczną organizacją trzydniowego
zostało na Uniwersytecie Jagiellońskim po spotkania, z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmował się
prof. Piotr Laidler.
Od początku istnienia
sieci przedstawicielem UJ
w sieci Coimbra jest prof.
Zdzisław Mach. Rektor UJ
prof. Wojciech Nowak jest
członkiem Rady Doradczej
Rektorów. W pracach grup
roboczych sieci intensywnie uczestniczą pracownicy
Uniwersytetu. Obszerna relacja z czerwcowego spotkania Grupy Coimbra na
Uniwersytecie Jagiellońskim
ukaże się w październikowym
wydaniu „Alma Mater”.
fot. Adam Koprowski

P

RPM

Uczestnicy krakowskiego spotkania sieci Coimbra

WSPÓŁPRACA Z KURDYSTANEM
I STUDIA KURDYJSKIE NA UJ
Odkrywanie nowej wartościowej przestrzeni dla partnerstwa i współpracy międzynarodowej
iedawna wizyta na Uniwersytecie
Jagiellońskim delegacji rektorów
z Uniwersytetu Tishk w Kurdystanie
irackim była jedną z kolejnych inicjatyw
polsko-kurdyjskich realizowanych od
wielu lat w murach Alma Mater.

także udział pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Ziyad Raoof.
Umowa z Uniwersytetem Tishk (słowo
tişk oznacza po kurdyjsku światło) jest
wstępem do szerszej współpracy, obejmującej w perspektywie nie tylko wymianę
studencką i naukową, ale także tworzenie wspólnych kierunków studiów
oraz zespołów badawczych. Polskie
zainteresowanie Kurdystanem i studia
kurdyjskie na Uniwersytecie Jagiellońskim są jednak tematem znacznie
starszym i warto tu choćby pobieżnie
przedstawić ich historię i osiągnięcia.
Początki polskiego zainteresowania
Kurdystanem sięgają jeszcze XIX wieku i wiążą się z postaciami Polaków –
dyplomatów w służbie carskiej Rosji:
Augusta Kościeszy-Żaby (1801–1894)
czy Aleksandra Chodźki (1804–1891).
Umowę podpisali rektor UJ prof. Wojciech Nowak Obaj, pełniąc swoje funkcje jako przedoraz rektor Tishk University dr Îdrîs Hadî Salih
stawiciele rosyjskiego imperium na
29 kwietnia 2019 w Collegium No- Kaukazie czy w Iranie, interesowali się
vum UJ odbyło się podpisanie umowy żywo tradycjami i językami mieszkająo współpracy pomiędzy Uniwersytetem cych tam ludów. August Kościesza-Żaba,
Jagiellońskim a zlokalizowanym w Erbilu rosyjski konsul w Erzurum, zajmował się
Tishk University. Nowego kurdyjskiego zbieraniem i opisywaniem kurdyjskich
partnera z Iraku reprezentowali rektor rękopisów, które następnie wysyłał do
uczelni dr Îdrîs Hadî Salih oraz dyrektor carskich bibliotek. Z pomocą Kurda, Meli
Działu Współpracy Międzynarodowej Mahmuda Bajazidiego, nauczył się języka
prof. Ahmet Öztaş. Spotkanie otworzył kurdyjskiego i tłumaczył kurdyjskie teksty
rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Ze na język francuski. Był również autorem
strony UJ w spotkaniu uczestniczyli także
pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek, prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
prof. Paweł Laidler oraz kierownik Pracowni Studiów Kurdyjskich Instytutu
Orientalistyki Wydziału Filologicznego
dr Joanna Bocheńska, dr Karolina Rak
z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu
(WSMiP), a także mgr Adriana Hołub-Palonka reprezentująca Dział Współpracy
Międzynarodowej UJ. W spotkaniu wziął

14

słownika kurdyjsko-francuskiego. Jego,
wydane w Sankt-Petersburgu w 1860
roku, dzieło Recueil de notices et récits
kourdes servant à la connaissance de la
langue, de la littérature et des tribus du
Kourdistan, réunis et traduits en français
par M. Alexandre Jaba consul de Russie
à Erzeroum (Zbiór uwag i opowieści kurdyjskich, dzięki którym można poznać język,
literaturę i plemiona Kurdystanu, zebranych i przetłumaczonych na język francuski
przez Aleksandra Żabę, konsula rosyjskiego
w Erzurum) jest uznawane za jedną z pierwszych prac o kurdyjskim języku i folklorze.
W 2018 roku książka ukazała się w języku
polskim jako Opowieści kurdyjskie Meli
Mahmuda Bajazidiego i Augusta Kościeszy-Żaby (Kraków, Księgarnia Akademicka,
seria „Orientalia Polonica”).
Rozwój nowoczesnych studiów kurdyjskich w Polsce nastąpił jednakże
dopiero w okresie powojennym. Pierwszy doktorat poświęcony Kurdom został
obroniony w 1978 roku na Uniwersytecie
Warszawskim. Była to napisana w języku
polskim praca kurdyjskiego autora Abdullaha Jalala Fataha Problemy rozwoju
i rozpowszechniania kultury kurdyjskiej
w Iraku. Natomiast od lat 80. XX wielu
niekwestionowanym liderem studiów
kurdyjskich w Polsce stał się Uniwersytet
Jagielloński, gdzie kurdyjską tematyką
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Fot. Adam Koprowski
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Archiwum ZI IO UJ

zajmowali się najpierw etnograf prof. Leszek Dzięgiel (1931–2005), autor książki
Węzeł kurdyjski (1992), pracownik Instytutu Etnologii UJ, potem iranista i armenista,
wieloletni pracownik Instytutu Orientalistyki prof. Andrzej Pisowicz. Dzięki
pracom kierowanego przez niego zespołu,
w którego skład weszli także dr Farhang
Muhamad i Andrzej Bartczak, w 2012
roku ukazała się pierwsza w Polsce książka
umożliwiająca naukę języka kurdyjskiego
– Gramatyka kurdyjska sorani, wariant
używany w Erbilu (Kraków, Księgarnia
Akademicka). Warto dodać, że publikacja
była również owocem zawartej w 2004
roku – dzięki staraniom pełnomocnika
Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
Ziyada Raoofa – umowy o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim
i kurdyjskimi uniwersytetami w Erbilu,
Duhoku i Sulejmanii. Na mocy tej umowy
w 2004 roku do Instytutu Orientalistyki UJ
przyjechał Farhang Muhammad, pierwszy
nauczyciel języka kurdyjskiego (dialektu
sorani), a wkrótce również doktorant w IO
UJ. Oprócz niego, dzięki porozumieniu, na
Uniwersytecie Jagiellońskim do dziś studia
magisterskie lub doktoranckie zrealizowało
ponad 20 studentów z Kurdystanu irackiego.
Jednocześnie badania o tematyce
kurdyjskiej zostały też z powodzeniem
podjęte przez wielu młodych badaczy
z różnych instytutów UJ. Są to, między
innymi, dr Joanna Bocheńska (Instytut
Orientalistyki UJ), autorka książki Między ciemnością i światłem. O kurdyjskiej
tożsamości i literaturze (2011), dr Renata
Kurpiewska-Korbut (doktorat na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), autorka książki Społeczność
międzynarodowa wobec Kurdów irackich
(2014), Krzysztof Lalik (obecnie doktorant
w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu), autor książki Kurdystan iracki u progu
XXI wieku (2009), dr Marcin Rzepka
(doktorat w Instytucie Orientalistyki UJ,
obecnie pracownik Instytutu Historii
Uniwersytetu Jana Pawła II i Instytutu
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ), autor
książki Konfesyjność przekładu. Kulturowa historia kurdyjskich przekładów Biblii
(2013), dr Karol Kaczorowski (doktorat
w Instytucie Socjologii UJ, obecnie pracownik Katedry Studiów Europejskich
Uniwersytetu Ekonomicznego), autor
książki Religie Kurdów: jezydyzm, Ahl-e
Haqq, alewizm (2015), dr Artur Rodziewicz (Instytut Orientalistyki UJ), autor
wielu artykułów poświęconych tematyce

Uroczyste otwarcie Pracowni Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ; 2008

jezydzkiej. Ta grupa badaczy zajmuje się
tematyką wykraczającą daleko poza realia
Kurdów irackich. Przedmiotem ich badań
jest rzeczywistość Kurdów i Kurdystanu,
wchodzącego dziś w skład Turcji, Syrii,
Iranu i Iraku. Ponadto uwaga badaczy
skupia się także na współczesnej kulturze
kurdyjskiej, mniejszościach religijnych
i etnicznych, jak Jezydzi, alewici czy lud
Ahl-e Haqq, oraz wielu innych aspektach
społecznych, kulturowych i politycznych
regionu.
W 2008 roku, dzięki staraniom ówczesnej dyrektor Instytutu Orientalistyki
UJ prof. Ewy Siemieniec-Gołaś, przy
Zakładzie Iranistyki IO powstała Pracownia Studiów Kurdyjskich, którą kieruje
dr Joanna Bocheńska. Zaś w 2012 roku
grupa badawcza uzyskała pięcioletni grant
w ramach programu Sonata Bis 1 Narodowego Centrum Nauki. Projekt, kierowany
przez dr Joannę Bocheńską i zatytułowany
Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość
i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej, rozpoczął sie w 2013 roku i trwał
do lutego 2018. Jego rezultatem jest książka
wydana pod redakcją Joanny Bocheńskiej
Rediscovering Kurdistan’s Cultures and
Identities: The Call of The Cricket (2018)
opublikowana przez prestiżowe wydawnictwo Palgrave Macmillan w serii „Palgrave
Studies in Cultural Heritage and Conflict”.
Jej współautorami są wszystkie wymienione wyżej osoby. Niektóre z nich, jak Karol
Kaczorowski czy Artur Rodziewicz, realizowali na UJ także indywidualne projekty
badawcze finansowane przez NCN. Ponadto w ramach projektu została powołana do
życia funkcjonująca w trzech językach

(polskim, kurdyjskim i angielskim) strona internetowa www.kurdishstudies.pl.
W latach 2013–2018 publikowane było
tam czasopismo projektowe „Fritillaria
Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies”,
natomiast dziś strona jest platformą na
rzecz promowania w Polsce wiedzy o Kurdach i ich kulturze. Oprócz tego projektu,
w latach 2014–2016 Pracownia Studiów
Kurdyjskich IO UJ we współpracy z Instytutem Kurdyjskim w Brukseli zrealizowała również międzynarodowy projekt
badawczo-dydaktyczny zatytułowany Ez
mafe xwe dizanim! / Znam swoje prawa.
Projekt otrzymał finansowanie w ramach
programu Erasmus Plus i miał na celu
wsparcie rozwoju wiedzy o prawie do
edukacji w języku ojczystym.
Warto podkreślić, że tematyka kurdyjska należy wciąż do pionierskich w skali
światowej. Jest to również przedmiot
badań często zdominowany przez politykę i dlatego prace dotyczące kultury
mieszkańców Kurdystanu należą w dalszym ciągu do unikatowych. Zaś Instytut
Orientalistyki UJ jest bez wątpienia jedynym w Polsce i jednym z nielicznych
na świecie (poza Kurdystanem) miejsc,
gdzie można uczyć się dziś języka kurdyjskiego (dialektu kurmandżi i sorani).
Warto na zakończenie dodać, że do dziś
w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyło się wiele międzynarodowych
konferencji, spotkań, paneli, wystaw i projekcji filmowych poświęconych tematowi
kurdyjskiemu.

Joanna Bocheńska

Instytut Orientalistyki UJ

Karolina Rak

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
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15 maja 2019 został podpisany list intencyjny między Bloomsburg University of Pennsylvania a Uniwersytetem
Jagiellońskim. Dokument o współpracy obu uczelni zapowiadający wymianę materiałów i informacji naukowych, współorganizację konferencji,
prowadzenie wspólnych kierunków
studiów oraz badań i publikacji naukowych, wymianę studencką, a także
wymianę kadry naukowej i administracyjnej podpisali pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek i dr Julie Vandivere (dyrektor Honors
College).
W spotkaniu z amerykańską delegacją, w której uczestniczyła także dr Mykola Polyuha (koordynator Russian and East
European Studies Program), wzięli udział również dziekan Wydziału Polonistyki prof. Renata Przybylska, dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie dr hab. Waldemar Martyniuk, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Filologicznego
ALMA
MATER
210
16 Władysław Witalisz
dr hab.
i dr
hab.nrMichał
Dardziński z Wydziału Geografii i Geologii.

Adam Koprowski

24 kwietnia 2019 Uniwersytet Jagielloński odwiedził ambasador Japonii
w Polsce Tsukasa Kawada. Delegacja z udziałem, między innymi, zastępcy
ambasadora Satoru Takahashi oraz Takita Tae z Wydziału Ekonomicznego
ambasady rozpoczęła wizytę od zwiedzania Collegium Maius. Następnie,
podczas spotkania z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem, prorektorem
UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisławem Kistrynem oraz prof. Piotrem Laidlerem z Zespołu UJ ds. Internacjonalizacji, goście
rozmawiali o rozwoju współpracy z japońskimi uniwersytetami i ośrodkami
naukowymi.

Anna Wojnar

NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM GOŚCILI

Fot. Anna Wojnar

Związki kulturalne i gospodarcze Polski i Armenii, możliwości
rozszerzenia współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi
w Armenii, a także obchody 100-lecia Yerevan State University,
z którym Uniwersytet Jagielloński od pięciu lat prowadzi wymiany pracowniczo-studenckie w ramach programu Erasmus,
były tematem spotkania prorektora UJ ds. dydaktyki prof. Armena Edigariana z ambasadorem Armenii w Polsce Samvelem
Mkrtchianem. Podczas wizyty 15 maja 2019 dyplomaci zwiedzili także Muzeum UJ.

Memorandum of Understanding, porozumienie o współpracy między Uralskim
Uniwersytetem Federalnym im. Pierwszego Prezydenta Rosji Borysa Jelcyna
a Uniwersytetem Jagiellońskim zostało
podpisane 17 maja 2019 podczas wizyty rektora Uralskiego Uniwersytetu
Federalnego prof. Viktora Koksharova
oraz prorektora ds. nauki tej uczelni prof.
Vladimira Khruzaeva na UJ. Delegację
rosyjską przyjął rektor UJ prof. Wojciech
Nowak wraz z dziekanem Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prof. Zbigniewem Madeją, prodziekanem ds.
badań i współpracy międzynarodowej WBBiB prof. Jolantą Jurą, koordynatorem współpracy ze strony WBBiB dr hab. Przemysławem Malcem, prodziekanem ds. dydaktyki Wydziału Filologicznego dr. hab. Władysławem Witaliszem, dyrektorem
Małopolskiego Centrum Biotechnologii prof. Kazimierzem Strzałką oraz dr Marią Kantor z Działu Współpracy Międzynarodowej. Współpracę z rosyjską uczelnią rozpoczęło w 2017 roku Małopolskie Centrum Biotechnologii. Podpisane w maju
porozumienie dotyczy przede wszystkim Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Filologicznego, Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w zakresie krótkoterminowych wyjazdów kadry akademickiej i administracyjnej, wymiany studentów oraz wspólnych konferencji.
ALMA MATER nr 210
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Anna Wojnar

Pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji
prof. Adam Jelonek 20 maja 2019 przyjął gości z
Uniwersytetu w Syczuanie oraz Politechniki Pekińskiej (Beijing University of Technology).
Delegacje chińskie odbyły dwa spotkania na UJ.
Przedstawiciele Uniwersytetu w Syczuanie omówili możliwości pogłębienia współpracy, zaś
prof. Li Guojun z Politechniki Pekińskiej podpisał porozumienie o współpracy akademickiej
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Rozwijaniem
kontaktów jest zainteresowane także środowisko
Akademii Górniczo-Hutniczej, którą reprezentował prof. Piotr Markowski.

21 maja 2019 gościł na Uniwersytecie Jagiellońskim ambasador
Rumunii w Polsce Ovidiu Dranga. Delegację, z udziałem dziekan
Wydziału Socjologii i Psychologii
Uniwersytetu Zachodniego w Timisoarze (Universitatea de Vest din
Timișoara) Mariany Crasovan, przyjął w Collegium Novum prorektor
UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian. Podczas spotkania omówiono
perspektywy dalszej współpracy
z uczelniami rumuńskimi, szczególnie z Uniwersytetem Zachodnim
w Timisoarze.
18
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Ambasador Kazachstanu w Polsce Margułan Baimuchan złożył wizytę na Uniwersytecie Jagiellońskim. 20 maja 2019
z dyplomatą spotkali się rektor UJ prof.
Wojciech Nowak i pełnomocnik rektora
UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek. Przedmiotem rozmów była współpraca UJ z kazachskimi uczelniami, możliwości utworzenia programów wymiany
studenckiej i pracowniczej, a także wspólnych kierunków studiów (programy double degree), w zakresie stosunków międzynarodowych i europeistyki.

Dziekan Wydziału Filologicznego UJ prof.
Elżbieta Górska i prof. Zhou Zhicheng, wiceprzewodniczący rady chińskiej uczelni Beijing
Union University (BUU) w Pekinie, podpisali
porozumienie na szczeblu wydziałowym o wymianie studenckiej pomiędzy Wydziałem Filologicznym UJ a Beijing Union University. 29 maja
2019, podczas wizyty na UJ, goście z Chin zwiedzili Muzeum UJ, a następnie rozmawiali w Sali
Senackiej Collegium Novum z prodziekanem
Wydziału Filologicznego UJ prof. Władysławem
Witaliszem, dyrektor Instytutu Orientalistyki UJ
prof. Barabarą Michalak-Pikulską, dyrektorem
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ prof. Robertem Kłosowiczem
oraz dyrektorem Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie dr hab. Waldemarem Martyniukiem. Podczas spotkania, które prowadził prof.
Piotr Laidler z Zespołu ds. Internacjonalizacji
UJ, przedstawiciele innych Wydziałów UJ zaproponowali obszary współpracy.

ALMA MATER nr 210
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Fot. Anna Wojnar

Uniwersytet Jagielloński współpracuje
z instytucjami z prowincji Henan w środkowych Chinach w zakresie edukacji
i przedsiębiorczości. W opracowaniu
jest porozumienie dotyczące zakresu
i szczegółów podejmowanych przedsięwzięć. W tym celu Uniwersytet Jagielloński odwiedziła 22 maja 2019 delegacja
z prowincji Henan z przedstawicielami
chińskich uczelni, przedsiębiorstw oraz
instytucji kulturalnych. W spotkaniu
z udziałem rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka i pełnomocnika rektora UJ ds. internacjonalizacji, prof. Adama Jelonka
wzięli udział dyrektor Instytutu Konfucjusza UJ dr Bogdan Zemanek oraz wicedyrektor tej jednostki Han Xinzhong.

KRAKOWSKI INSTYTUT KONFUCJUSZA
MA NOWĄ SIEDZIBĘ

Symboliczne otwarcie budynku przy ul. Oleandry 2a; od lewej: prorektor Beiwai prof. Jia Dezhong,
pełniący obowiązki dyrektora Hanbanu Zhao Guocheng, dyrektor Instytutu Konfucjusza w Krakowie
dr Bogdan Zemanek, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, dyrektor IBiDW prof. Adam Jelonek,
ambasador Chin Liu Guangyuan
Anna Wojanr

entrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie”
ma nową siedzibę. Znajduje się ona
w odremontowanym budynku przy
ul. Oleandry 2a.
– Budynek, zlokalizowany w bliskim
sąsiedztwie Biblioteki Jagiellońskiej i Muzeum Narodowego, daje nam nieporównanie większy komfort i swobodę działania.
Nowocześnie wyposażone pomieszczenia,
którymi teraz dysponujemy, umożliwiają
nauczanie na prawdziwie europejskim poziomie. Nowa siedziba, otoczona ogrodem,
sama w sobie jest zaproszeniem do nauki
i poznawania Chin – mówi dyrektor Instytutu Konfucjusza dr Bogdan Zemanek.
Warto też dodać, że czterokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej
dwóch tysięcy metrów kwadratowych jest
również siedzibą Instytutu Bliskiego i Da-

Adam Koprowski

C
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Odremontowany budynek przy ul. Oleandry 2a; po prawej popiersie Konfucjusza. Gmach przebudowano z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, ze
o środowisko naturalne oraz oszczędne gospodarowanie
ALMAszczególną
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surowcami w całym cyklu budowlano-użytkowym. W obiekcie znajdują się sale dydaktyczne, laboratorium językowe, biura dla pracowników oraz aula dla 126 osób

lekiego Wschodu UJ, który funkcjonuje na
parterze i pierwszym piętrze.
Uroczyste otwarcie wyremontowanego
obiektu, zorganizowane 15 maja 2019
w ramach konferencji europejskich instytutów Konfucjusza (European Confucius
Institutes Joint Conference), zgromadziło
wielu wyjątkowych gości, wśród których
nie zabrakło rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka i ambasadora Chińskiej Republiki
Ludowej w Polsce Liu Guangyuana.
– Jestem dumny z tego, że podjęliśmy
strategiczną decyzję o przekazaniu tego
budynku, położonego w samym centrum
historycznego miasta Krakowa, Instytutowi Konfucjusza UJ oraz Instytutowi

nowią niezwykle istotną
platformę dla polsko-chińskiej współpracy
akademickiej. Nowy
budynek, odnowiony
wspólnym wysiłkiem
polskich i chińskich
instytucji, ze szczególnym udziałem Hanbanu
(Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Uroczystość otwarcia, przemawia ambasador Chin Liu Guangyuan
Języka Chińskiego),
będzie przykładem wspaniałych wyników, Instytutowi Konfucjusza ciągły rozwój,
które można osiągnąć dzięki harmonijnej które przyczyniło się też do tego, że jedwspółpracy naszych krajów – mówił rektor nostka ta jako pierwsza w Polsce uzyskała

Podarunek prorektora Beiwai prof. Jia Dezhonga dla krakowskiego Instytutu Konfucjusza; od lewej dyrektor IK, dr Bogdan Zemanek, prof. Adam Jelonek, prorektor
Beiwai, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, dyrektor IK ze strony chińskiej Han Xinzhong

Fot. Adam Koprowski

Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Te
dwie instytucje nie tylko zajmują się nauczaniem języka chińskiego, ale także sta-

Przy tabliczce Modelowego Instytutu Konfucjusza stoją od lewej: prof. Adam
Jelonek, ambasador Liu Guangyuan, dyrektor Hanbanu Zhao Guocheng,
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor Beiwai prof. Jia Dezhong

UJ prof. Wojciech Nowak. W imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego podziękował
Hanbanowi za wsparcie, umożliwiające

tytuł Modelowego Instytutu Konfucjusza.
Słowa wdzięczności za zaangażowanie
w to wspólne przedsięwzięcie skierował
także w stronę Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.
– Instytut Konfucjusza UJ był organizatorem wielu istotnych wydarzeń przyczyniających się do wymiany kulturowej, które zyskały szerokie
poparcie społeczne i zapewniły mu
powszechny rozgłos – akcentował
podczas uroczystości ambasador Liu
Guangyuan. – Modelowe Instytuty
Konfucjusza są wzorami do naśladowania dla instytutów na całym
świecie. Spośród 548 instytutów
działających w 154 krajach jedynie
50 z nich został przyznany ten zaszczytny tytuł. Instytut Konfucjusza
UJ jest jednym z nich. To bardzo
wiele mówi o jego dokonaniach.

Uczestnicy 2019 European Confucius Institutes Joint Conference. W pierwszym rzędzie siedzą członkowie
delegacji chińskich z Hanbanu i Beiwaiu; w środku dyrektor Zhao Guocheng i rektor UJ Wojciech Nowak;
w drugim rzędzie – dyrektorzy europejskich Instytutów Konfucjusza

RPM

ALMA MATER nr 210

21

COLLOQUIUM

MODELOWY INSTYTUT
Rozmowa z dyrektorem Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Instytut Konfucjusza w Krakowie” dr. Bogdanem Zemankiem

□ Ulica Oleandry 2a to obecszafa, odsunięta specjalnie od
ny adres Centrum Języka
ściany, by nie było widać stosu
i Kultury Chińskiej UJ „Inpudeł z podręcznikami, bo biuro
stytut Konfucjusza w Krapełniło też funkcję magazynu.
kowie”. Uroczyste otwarcie
Natomiast w obecnej siedzibie
nowej siedziby Instytutu,
mamy do dyspozycji aulę, pięć
z udziałem wielu wyjątsal wykładowych, czytelnię, lakowych gości, odbyło się
boratorium językowe, specjalny
15 maja 2019. Kiedy 13 lat
pokój do kaligrafii oraz biura
temu krakowski Instytut
i zaplecze socjalne. Wszystkie
Konfucjusza rozpoczynał
nasze pomieszczenia, których
działalność – jako pierwsza
łączna powierzchnia wynosi
tego typu jednostka w Pol1000 metrów kwadratowych,
sce – do dyspozycji miał
znajdują się na dwóch piętrach
tylko jeden pokój. Później
budynku. To nieporównywalna
otrzymał pomieszczenia
zmiana na lepsze.
w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
□ Budynek został odnowiony
przy ul. Radziwiłłowskiej,
wspólnym wysiłkiem polskich
Dr Bogdan Zemanek
skąd w 2019 roku przeproi chińskich instytucji, ze szczewadził się do odremontowanego gmachu zajmowanego gólnym udziałem Hanbanu – Chińskiego Państwowego Biura
wcześniej przez Instytut Geologii UJ. Jak dziś wygląda Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego. Całkowity
sytuacja lokalowa Instytutu, iloma pomieszczeniami koszt inwestycji wyniósł około 17 milionów złotych. Jaki udział
dysponuje?
finansowy miała strona chińska?
■ Na kompleksową modernizację gmachu strona chińska przekazała nieco ponad połowę potrzebnej kwoty. Był to potężny
zastrzyk finansowy, ale przede wszystkim wielki impuls do

Fot. Anna Wojnar

■ Faktycznie, zaczynaliśmy od jednego małego pokoju w budynku przy ul. Gronostajowej 7 na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ. W tym pomieszczeniu mieściły się dwa biurka oraz

Po lewej wejście do budynku przy ul. Oleandry 2a, na pierwszym planie żołnierz Terakotowej Armii, który strzegł także wcześniejszej siedziby IBIDW UJ
przy ul. Gronostajowej 3. Po prawej biblioteka i czytelnia krakowskiego Instytutu Konfucjusza

22

ALMA MATER nr 210

□ Ciekawie zagospodarowane zostało
także otoczenie budynku, w którym
mieści się Instytut. Jakie były założenia tego projektu?
■ Budynek, w którym mieści się Instytut, powstał w latach 60. W bezpośrednim sąsiedztwie mamy modernistyczne
budynki Biblioteki Jagiellońskiej,

Adam Koprowski

realizacji projektu. Ogromny udział
w podjęciu tego wyzwania, a de facto
budowie nowego obiektu – bo ze starego budynku została tylko żelbetowa
rama, miały władze UJ, a zwłaszcza
rektor prof. Wojciech Nowak. To właśnie on podjął ostateczną, strategiczną
decyzję o zaangażowaniu się Uczelni
w realizację przedsięwzięcia.

Moment odsłonięcia tabliczki Modelowego Instytutu Konfucjusza; od lewej: ambasador Liu Guangyuan,
dyrektor Hanbanu Zhao Guocheng oraz rektor UJ prof. Wojciech Nowak

ośrodkami z Chin współpracuje Instytut? Co wchodzi
w skład tej współpracy?

Anna Wojnar

■ Naszym kluczowym partnerem jest Pekiński Uniwersytet Języków Obcych – Beijing Waiguoyu Daxue, w skrócie
Beiwai, w kooperacji z którym krakowski Instytut funkcjonuje. Przy realizacji konkretnych zadań, na przykład
warsztatów czy wykładów gościnnych, współpracujemy na
bieżąco z innymi uniwersytetami, z którymi UJ ma umowy,
na przykład z Uniwersytetem Minzu. Zdarza się też, że
współpraca ma charakter jednorazowy, tak dzieje się, na
przykład, gdy przyjeżdża do nas grupa chińskich artystów.

Wjazd do nowej siedziby IBiDW UJ i CJiKCh UJ z tablicą informacyjną

Muzeum Narodowego czy Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem projektu było, by Instytut wraz z ogrodowym zapleczem,
w elegancki i nowoczesny sposób wpasował się w otoczenie.
I tak właśnie jest. Więcej chińskich nawiązań i inspiracji, ale nie
prostych kopii, można dostrzec w ogrodach powstałych wokół
budynku.
□ Współpraca ze stroną
chińską układa się
harmonijnie. Z jakimi instytucjami czy

Kaligrafia z sentencją
„Przyjaźń wiecznie żywa”

□ Instytut Konfucjusza działa w Krakowie od 2006
roku. Ogromną rolę w jego utworzeniu odegrał nieżyjący już, niestety, prof. Andrzej Kapiszewski. Podczas
uroczystego otwarcia nowej siedziby przy ul. Oleandry
goście z Chin wielokrotnie wymieniali jego nazwisko.
W jakich okolicznościach powstał Instytut? Jak udało
się prof. Kapiszewskiemu do tego doprowadzić?
■ Głównym dziełem prof. Andrzeja Kapiszewskiego był Instytut – a pierwotnie Katedra – Bliskiego i Dalekiego Wschodu,
który uczy o Azji w oparciu o paradygmat studiów regionalnych,
o charakterze przekrojowym i interdyscyplinarnym. Profesor
Kapiszewski miał też pomysł, by wesprzeć
IBiDW instytucjami kulturalno-edukacyjnymi, tworzonymi
we współpracy z Chinami, Koreą, Japonią...
Idea instytutów
Konfucjusza
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Konrad K. Pollesch

Rektor UJ prof. Karol Musioł oraz dyrektor Hanbanu Xu Lin podpisują porozumienie o założeniu
Instytutu Konfucjusza w Krakowie, drugi z prawej ówczesny kierownik Katedry Bliskiego
i Dalekiego Wschodu prof. Andrzej Kapiszewski; Collegium Maius, 2006

■ W ciągu trzynastu lat od zera zbudowaliśmy
rozpoznawalną, solidną markę. Największa w tym
zasługa dr Joanny Wardęgi, która nadała Instytutowi jego obecną formę. Miała oczywiście wsparcie
ze strony naszych chińskich dyrektorów: dr Mao
Yinhui, która obecnie jest dziekanem polonistyki
w Kantonie, Suna Zhongli z Szanghaju i naszego
obecnego dyrektora Hana Xinzhonga. Wszyscy są
absolwentami najstarszej w Chinach, prowadzonej
na wyśmienitym poziomie polonistyki na Beiwaiu
– uczelni, która co roku przysyła nam świetnie przygotowanych do nauczania studentów-wolontariuszy.
Jesteśmy częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego, który
jest marką samą w sobie. Mamy entuzjastyczny i zaangażowany zespół, elastycznie reagujący na wszelkie
wyzwania. Wszystko to razem powoduje, że chcą
z nami współpracować szkoły i instytucje kulturalne.

Konrad K. Pollesch

□ Językiem mandaryńskim jako ojczystym posługuje się 1,4 miliarda ludzi na całym świecie.
Uczących się go cudzoziemców jest w sumie kilkadziesiąt milionów. Kursy nauki języka chińskiego
na wszystkich poziomach zaawansowania, nie tylko
dla studentów, ale także dla osób pracujących,
młodzieży, a nawet dzieci, prowadzi krakowski
Instytut. Ile osób obecnie uczy się tego języka
w ramach jego działalności?

Uroczystość otwarcia Instytutu Konfucjusza; przy stole z podręcznikami do nauki języka
chińskiego stoją od lewej: rektor UJ prof. Karol Musioł, wiceprzewodnicząca Rady Państwa ChRL
Chen Zhili, prof. Andrzej Kapiszewski i dyrektor Hanbanu Xu Lin; 2006

■ Na własnych kursach uczymy chińskiego ponad
czterystu kursantów rocznie. Uczymy też w szkołach
podstawowych i w liceach, w sumie kilkanaście klas.
Nasz „zamiejscowy” – a naprawdę sąsiedzki, Punkt
Konfucjański na AGH liczy około 200 słuchaczy.
W niedawno otwartym Punkcie w Kielcach jest ponad
160 kursantów, do tego dochodzi Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet SWPS Humanistycznospołeczny
w Warszawie.

□ Był Pan pierwszym dyrektorem Instytutu Konfucjusza w Krakowie. W okresie
od marca do czerwca 2010 roku obowiązki
dyrektora pełniła Adina Zemanek. W latach 2010–2018 funkcję tę sprawowała dr
Joanna Wardęga. Od lutego 2018 do lutego 2019 roku – dr Małgorzata Osińska.
Natomiast od marca 2019 roku funkcję tę
ponownie pełni Pan. Jak z perspektywy
czasu ocenia Pan rozwój tej jednostki?
Co jest atutem krakowskiego Instytutu
Konfucjusza?
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Archiwum Instytutu Konfucjusza w Krakowie

była wówczas dość nowa i były spore
obawy przed takim eksperymentem. Czas
jednak pokazał, że ryzyko się opłaciło. Tę
strategię kontynuował później prof. Adam
Jelonek, obecny dyrektor IBiDW. Warto też
podkreślić, że w realizacji idei niebagatelne
znaczenie miało stałe wsparcie ze strony
władz rektorskich.

Warsztaty kaligrafii w drugiej siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul. Radziwiłłowskiej;
po lewej stoją ówcześni dyrektorzy Instytutu: Sun Zhongli i dr Joanna Wardęga

□ W sferze działalności Instytutu znajduje się także wiele innych przedsięwzięć.
Jakich?

Archiwum Instytutu Konfucjusza w Krakowie

Pomyśleć, że zaczynaliśmy od jednej
klasy z dwudziestoma studentami...

Robert Pipała

■ Przede wszystkim mamy bardzo bogatą
ofertę kulturalną. Organizujemy duże imprezy, takie jak gale Chińskiego Nowego
Roku w Auditorium Maximum, na które co
roku przychodzi ponad 1200 osób, a aula
wypełniona jest do ostatniego miejsca. Ponadto prowadzimy cotygodniowe warsztaty,
wykłady, prelekcje o Chinach. Za miesiąc
na obozy letnie wyjedzie do Pekinu 70 Pracownicy, wolontariusze i sympatycy krakowskiego Instytutu Konfucjusza
naszych kursantów. W uniwersyteckim kon- przed Auditorium Maximum UJ; 2011
tekście bardzo ważna jest też stale dostępna
biblioteka z czytelnią. Organizujemy też szkolenia i warsztaty na ■ Trzy osoby pracują w biurze, ale tylko jedna na cały etat.
Ponadto mamy także bibliotekarza (też na połowie etatu), trzech
zamówienie, dla firm, jednostek samorządowych czy szkół.
lektorów i czterech wolontariuszy z Chin (plus trzech w punktach
zamiejscowych), pięciu lektorów pomocniczych, specjalistów od
□ Ile osób co roku korzysta z bogatej oferty Instytutu?
mediów społecznościowych i strony www, a także kilkudziesięciu
■ Konfucjańskiego smoka na dorocznej Paradzie Smoków ogląda praktykantów i wolontariuszy. Jest wiele osób, które współpracują
pewnie z dziesięć tysięcy osób, a to jest tylko jedna impreza... z nami od początku. Konfucjusz jest uzależniający...
Mówiąc jednak poważnie, w imprezach uczestniczy nieraz ponad
1000 osób, a, na przykład, w naszym chińskim programie Uni- □ Jaka jest struktura tej jednostki?
wersytetu Trzeciego Wieku bierze co roku udział stu słuchaczy.
Do tego dochodzą jeszcze kursy języka i warsztaty. Sądzę więc, ■ Nasza pełna nazwa to Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniże nie będzie żadną przesadą, jeśli powiem, że z naszej oferty wersytetu Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie”.
Jesteśmy samodzielnym centrum, działającym w ramach Wyrocznie korzysta około 25 tysięcy osób.
działu Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Wewnętrzna
□ Ile osób jest obecnie zaangażowanych w działalność Insty- struktura jest prosta: dyrektor, zastępca ze strony chińskiej i pracownicy – lektorzy i pracownicy administracyjni. Nad wszystkim
tutu?

Łączący tradycję chińską i krakowską smok konfucjański
na dorocznej Paradzie Smoków; 2016
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Dawid Zieliński

Występ chińskich artystów na gali Chińskiego Nowego Roku w Auditorium Maximum; styczeń 2014

□ A propos stypendiów. Co roku Instytut wysyła na stypendia do Chin kilkanaście osób. Kto i na jakich zasadach może
ubiegać się o taki wyjazd? Co w ramach tego stypendium
jest oferowane?

czuwa Rada Programowa, złożona z przedstawicieli UJ i Beiwai,
na czele której stoją rektorzy obu uniwersytetów.
□ Instytut Konfucjusza ściśle współpracuje z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Jak układa się ta współpraca?

Dawid Zieliński

■ To jednostki siostrzane, trudno byłoby współpracować bliżej.
Wszystkie konferencje dotyczące Chin są robione wspólnie.
Instytut Konfucjusza wspiera imprezy kulturalne, wydawnictwa
pracowników IBiDW, którzy w Instytucie prowadzą wykłady
i inne zajęcia – pomagają też swoimi kontaktami międzynarodowymi. Studenci IBiDW uczą się w Instytucie Konfucjusza,
odbywają tam praktyki i, oczywiście, korzystają z oferty stypendialnej.

Otwarcie konferencji China in Media, Media in China w auli Collegium Maius;
przemawia prof. Adam Jelonek, obok dyrektor IK dr Joanna Wardęga; 2015
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■ Oferta jest coraz bogatsza, od krótkich kursów czterotygodniowych, przez – najpopularniejsze – roczne i półroczne
stypendia językowe, po pełne studia na poziomie licencjackim, magisterskim oraz studia doktoranckie ze specjalizacją
w nauczaniu języka i kultury chińskiej. W zależności od typu
stypendium należy mieć zdany na odpowiednim poziomie
państwowy egzamin HSK – egzaminy takie prowadzimy regularnie – i spełniać kryteria wykształcenia i wieku. Studenci są
zwolnieni z opłat za studia i otrzymują stypendium na naukę.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące stypendiów
znajdują się na naszej stronie internetowej.
□ Warto też dodać, że Instytut Konfucjusza w Krakowie –
jako pierwszy w Polsce – znalazł się w prestiżowym gronie
jednostek, które mogą poszczycić się tytułem Modelowego
Instytutu Konfucjusza. Jak powiedział JE Ambasador
Chin w Polsce Liu Guangyuan, spośród 548 instytutów
działających w 154 krajach na świecie jedynie 50 z nich
został przyznany ten tytuł. 15 maja 2019 w nowym budynku
odbyło się uroczyste odsłonięcie poświadczającej to tablicy.
Do czego zobowiązuje ten tytuł?
■ Jak powiedziałem na spotkaniu z dyrektorem Biura Hanbanu, które nadzoruje i finansuje instytuty Konfucjusza,
tytuł Modelowego Instytutu to nie nagroda, a zobowiązanie.
Oczywiście, każdy polski instytut ma swoje cechy szczególne,
wypracowane programy. My mamy być jednostką wiodącą,
a nasze projekty naśladowane przez inne jednostki. Nigdy nie
„zastrzegaliśmy” sobie żadnych pomysłów.

Jeśli naśladownictwo jest najwyższym komplementem, to muszę przyznać, że cieszy mnie,
kiedy widzę, że inne instytuty organizują podobne do naszych konkursy czy wdrożyły podobne
formy współpracy, na przykład ze szkołami.
□ Jakie zadania, jako dyrektor, wyznaczył
Pan sobie na najbliższe miesiące, a może i lata
zarządzania Instytutem?

Anna Wojnar

Joanna Wardęga

■ Mamy bardzo sprawnie działające programy,
takie jak, na przykład, studia podyplomowe
Współczesne Chiny, realizowane wspólnie
z IBiDW, i wypróbowane systemy nauczania.
Wróciłem po dziesięciu latach do zupełnie innej
jednostki niż ta, którą zakładaliśmy. Dziś to duży,
prężnie działający instytut o ustabilizowanej sy- Na dziesiąte urodziny Instytutu Konfucjusza po Krakowie jeździł konfucjański tramwaj;
tuacji i bogatej ofercie. Nie planuję więc żadnej przed wagonem stoją lektorzy IK, od lewej: Liu Chao, Wang Yan i Mao Rui; 2016
rewolucji. W najbliższym czasie chciałbym natomiast popracować ■ Będziemy rozwijać współpracę z naszymi punktami zamiejscowymi. Będziemy też kontynuować „pracę organiczną u podstaw”,
jeszcze nad nowymi formami nauczania.
bo poziom wiedzy o Chinach jest wśród Polaków wciąż żałośnie
□ Zaraz po uroczystym otwarciu nowej siedziby Instytutu wy- niski. Rozbudujemy również ofertę na najwyższym poziomie,
jechał Pan na tydzień do Chin. Czego dotyczyła ta wyprawa? o kolejne kierunki studiów podyplomowych, ukierunkowanych
na sferę biznesu. Z pewnością większy akcent powinien być
■ Rozmawialiśmy o wsparciu dla badań nad medycyną chińską też postawiony na współpracę między samorządami polskimi
w Krakowie, a także o wspólnych studiach z uniwersytetami i chińskimi. Niemałym wyzwaniem, ale też i wielką szansą będzie
Minzu i z Beiwaiem. Profesor Adam Jelonek, pełnomocnik rektora budowa systemu nauczania w oparciu o platformy e-learningowe.
ds. internacjonalizacji, podpisał w imieniu rektora dwie nowe To na pewno będzie dla nas priorytetową sprawą.
umowy o współpracy z uniwersytetami w Kantonie i Xiamenie.
□ Życzę więc realizacji tych wszystkich planów i dziękuję za
□ W jakim kierunku, Pana zdaniem, powinien rozwijać się rozmowę.
krakowski Instytut Konfucjusza?
Rozmawiała Rita Pagacz-Moczarska

Władze UJ zadbały również
o odpowiednie zagospodarowanie
terenów wokół budynku
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UHONOROWANI PRZEZ STUDENTÓW
S

Laureaci Laudacji Studenckich; od lewej: Dawid Cichocki, Piotr Szumliński, Monika Jurek, Beata Palka,
dr Jarosław Wilamowski oraz ksiądz prof. Krzysztof Kościelniak, który odebrał statuetkę
w imieniu prof. Adama Jelonka

Nagrodę w kategorii Pomocna Dłoń
odebrała Monika Jurek, pracująca w dziekanacie Wydziału Chemii UJ. Jest to
wyraz wdzięczności za wyrozumiałość
i pomoc okazywaną studentom w ich
indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania
administracji uczelni, które umożliwiają
studentom świadome uczestnictwo w życiu akademickim, zwłaszcza poprzez
realizację własnych projektów.
Przyjacielem studenta okazał się
dr Jarosław Wilamowski, wykładowca na
Wydziale Chemii UJ. Statuetkę otrzymał
za wyjątkową troskę o dobro studentów.
Jest dla nich wsparciem nie tylko w procesie kształcenia, ale także w podejmowanej
Fot. Anna Wojnar

tudenci Uniwersytetu Jagiellońskiego
już po raz siódmy nagrodzili osoby,
które swoją postawą i działalnością
w wyjątkowy sposób zasłużyły się dla
społeczności studenckiej. Uroczysta gala
Laudacji Studenckich, z udziałem władz
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz licznych pracowników naukowych i administracyjnych Uczelni, odbyła się 14 maja
2019 w auli Auditorium Maximum.
Zgromadzonych gości powitał przewodniczący Samorządu Studentów UJ
Jakub Bakonyi, przypominając gościom
ideę plebiscytu i zasady przyznawania wyróżnień. Otwarcia gali dokonał rektor UJ
prof. Wojciech Nowak. – Wyróżnienie pracowników Uniwersytetu przez studentów
ma bardzo mocny, jednoznaczny wymiar.
Dla każdego nominowanego i każdego
nagrodzonego jest to gest potwierdzający
sensowność jego pracy. To poczucie jest
niezmiernie ważne, otrzymanie statuetki
bowiem stanowi silny bodziec do dalszego
działania. Dzięki takim przedsięwzięciom
możemy rozwijać działalność Uniwersytetu – zaakcentował rektor.
Statuetki przyznano w trzech kategoriach: Przyjaciel Studenta, Pomocna Dłoń
oraz nagroda honorowa. Dwie pierwsze
miały charakter plebiscytowy: kandydaci
byli zgłaszani przez wydziałowe rady Samorządu Studentów, koła naukowe lub grupę
co najmniej 10 studentów, głosować mogli
wszyscy studenci UJ, za pomocą systemu
USOS. Laureatów nagród honorowych
wybrała kapituła, w skład której wchodzą
studenci zasiadający w Senacie UJ.

przez nich dodatkowej aktywności. Wykazuje zainteresowanie wszechstronnym
rozwojem swoich studentów – zarówno
intelektualnym, jak i społecznym. Nie
pozostaje obojętny na zgłaszane mu
problemy. Jest autorytetem dla swoich
studentów, nie tylko w wykładanej przez
siebie dyscyplinie naukowej.
Podczas gali przyznano także cztery
Laudacje Honorowe za działalność, która
w szczególny sposób przyczynia się do
poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród
pracowników i studentów kultury jakości
kształcenia oraz promowania postawy
prostudenckiej.
Nagrodzeni zostali: Dawid Cichocki,
kierownik Działu Spraw Studenckich
w Centrum Wsparcia Dydaktyki, prof.
Adam Jelonek, pełnomocnik rektora UJ
ds. internacjonalizacji (w imieniu laureata
nagrodę odebrał ksiądz prof. Krzysztof
Kościelniak z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ), Beata Palka z dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki UJ oraz Piotr Szumliński, dyrektor
Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ. Galę
uświetnił występ duetu akrobatycznego –
Veroniki Motty i Pawła Adamusa oraz
koncert Mateusza Ziółko. Organizatorem
wydarzenia jest Samorząd Studentów UJ.

Wr
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Gala Laudacji Studenckich
odbyła się w auli Auditorium Maximum;
14 maja 2019

KAMPANIA PROMOCYJNO-REKRUTACYJNA UJ 2019

P

od hasłem #MisjaUJ, dołącz do UJ
Heroes! Uniwersytet Jagielloński
rozpoczął tegoroczną kampanię promocyjno-rekrutacyjną.
Głównymi bohaterami kampanii są
studenci i doktoranci uczelni – drużyna
UJ Heroes. Do naszych bohaterów dostosowane zostały w sposób metaforyczny

supermoce na wzór popularnych
komiksowych bohaterów. Przedstawiamy: Martę, doktorantkę biologii
z supermocą niewidzialności. Radka,
studenta psychologii, potrafiącego
czytać w myślach. Ariel studiującą International Relations and Area Studies,
która ma moc teleportacji. Michała,
przyszłego archeologa
z supermocą podróżowania w czasie, oraz
Weronikę, studentkę
pielęgniarstwa posiadającą moc szybkości.
Kampania przeznaczona jest głównie
do mediów społecznościowych: Instagram@misjauj, grupa
„Rekrutacja na UJ” na
Facebooku, kanał dla
młodych JUtube UJ
w serwisie Youtube.
Na potrzeby kampanii
stworzony został specjalny film promocyjny z udziałem UJ Heroes
oraz strona internetowa
www.misja.uj.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzania naszych
mediów społecznościowych oraz strony
www.misja.uj.edu.pl
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TYDZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2019
Z

Fot. Anna Wojnar

apewnianie wysokiego poło ponad 1000 uczestników. Jak
ziomu jakości kształcenia na
oceniła dr hab. inż. Justyna Bugaj,
uczelniach: nie sprowadza się do
pełnomocnik rektora UJ ds. jakości
działań związanych z opracowakształcenia, zależało nam, aby osoniem i prowadzeniem atrakcyjnych
by zainteresowane funkcjonowamerytorycznie, konkurencyjnych
niem systemów zapewniania jakości
edukacyjnie programów studiów,
kształcenia lub doskonaleniem
staraniami na rzecz podnoszenia
kompetencji dydaktycznych kadr
stopnia umiędzynarodowienia
akademickich znalazły dla siebie
studiów czy udostępnianiem inodpowiednie propozycje. Mamy
frastruktury odpowiadającej realinadzieję, że cel ten udało się osiązowanym projektom badawczym
gnąć i że za rok stworzymy podobną
i dydaktycznym. Równie ważnym
przestrzeń dla wymiany dobrych
elementem uniwersyteckiej polityki
praktyk, dyskusji oraz doskonalenia
projakościowej jest kształtowanie
się. Wydarzenie jest bardzo ważnym
kultury jakości w środowisku akadeprzedsięwzięciem, które angażuje
mickim, między innymi, wspieranie
społeczność akademicką, nie tylko
inicjatyw służących zdobywaniu
naszego Uniwersytetu. Wspiera rozwiedzy, doskonaleniu kompetencji
wój kultury jakości oraz współpracę
studentów, doktorantów i pracownimiędzy nauczycielami i studentami
ków, promowanie dobrych praktyk
na płaszczyźnie innej niż zajęcia.
czy wzorcowych rozwiązań wypraZależy nam, aby takimi wydarzecowanych przez jednostki Uczelni
niami podkreślić szeroki wymiar
w zakresie organizacji procesu kształjakości kształcenia rozumianej jako
cenia, a także podtrzymywanie debajakość studiowania i jakość pracy.
ty o kierunkach rozwoju szkolnictwa
Wydarzeniem inaugurującym
wyższego w kontekście wypełniania
Tydzień Jakości Kształcenia było
Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Armen Edigarian otwiera seminamisji nauczania i wychowywania
seminarium Zmiany w zakresie
rium Zmiany w zakresie funkcjonowania systemów doskonalenia
nowych pokoleń. Rokrocznie okazją
funkcjonowania systemów doskonajakości kształcenia inaugurującego Tydzień Jakości Kształcenia
do podkreślenia roli i wagi jakości
lenia jakości kształcenia. Uroczykształcenia w polityce Uczelni staje się Ty- została zorganizowana przez Biuro Dosko- stego otwarcia obrad, a tym samym całego
nalenia Kompetencji i inne jednostki Cen- TJK, dokonał prorektor UJ ds. dydaktyki
dzień Jakości Kształcenia (TJK).
Siódma edycja tego wydarzenia, która trum Wsparcia Dydaktyki przy szerokiej prof. Armen Edigarian. Seminarium obejodbyła się w dniach 8–12 kwietnia 2019, współpracy z wydziałami i pozostałymi mowało dwa panele dyskusyjne. Pierwszy,
jednostkami naszej Systemy doskonalenia jakości kształcenia
Uczelni. Tegorocz- – nowe przepisy, nowe pomysły, prowany program Tygo- dzony przez dr hab. inż. Justynę Bugaj,
dnia Jakości Kształ- skupiał się wokół wyzwań stojących
cenia obejmował przed uczelnianymi systemami zapewponad 60 wydarzeń: nienia i doskonalenia jakości kształcenia.
seminaria, debaty, Przykłady podejmowanych działań w tym
warsztaty, szkole- zakresie i kierunki planowanych zmian
nia, konkursy i wy- przedstawili podczas dyskusji zaproszeni
cieczki edukacyjne, reprezentanci innych ośrodków akademicdo udziału w któ- kich: prorektor ds. kształcenia Uniwersyrych zaproszeni zo- tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
stali studenci, dok- dr hab. Beata Mikołajczyk, profesor UAM,
toranci, nauczyciele pełnomocnik rektora ds. jakości kształceakademiccy, absol- nia Politechniki Łódzkiej dr hab. inż. Jacek
wenci oraz kadra Kucharski, profesor PŁ, pełnomocnik rekadministracyjna. tora ds. jakości kształcenia Uniwersytetu
Uczestnicy seminarium w auli Collegium Novum
Z oferty skorzysta- Ekonomicznego w Krakowie prof. Jerzy
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Studenci, finaliści konkursu Best UJ Presentation, współorganizowanego
przez Jagiellońskie Centrum Językowe

studiów czy polityką kadrową. Do udziału
w debacie zostali zaproszeni eksperci PKA
mogący podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami: dr hab. Grzegorz
Bubak z Wydziału Filologicznego, dr hab.
Radosław Rybkowski z Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych, prof.
Krystyna Sztefko, pełnomocnik rektora UJ
ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum oraz przedstawiciel Samorządu Studentów Paweł
Adamiec, pełniący funkcję koordynatora
zespołu ekspertów ds. studenckich PKA.
Jak podkreślali paneliści, fundamentami
współpracy dydaktycznej, opartej na
relacji mistrz–uczeń, są rzetelność i od-

powiedzialność zarówno studentów, jak
i nauczycieli akademickich. Takie warunki
sprzyjają poprawie jakości studiowania
i w konsekwencji przekładają się na satysfakcjonującą realizację przygotowanego
programu studiów.
Kolejną propozycją Tygodnia Jakości
Kształcenia, ściśle związaną z funkcjonowaniem mechanizmów monitorowania
sposobów realizacji programów studiów,
było seminarium Poza granice parametryzacji. O społeczną wartość, etykę
i racjonalność ewaluacji, współorganizowane przez Katedrę Kulturoznawstwa
Międzynarodowego Instytutu Studiów
Międzykulturowych WSMP UJ i Polskie
Towarzystwo Ewaluacyjne. Jak podkreślił dr hab. Leszek Korporowicz z Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych, honorowy prezes PTE,
organizacja seminarium motywowana
była chęcią refleksyjnego i humanistycznego spojrzenia na koncepcję oraz
praktyki działań ewaluacyjnych w warunkach kształcenia uniwersyteckiego,
szczególnie w kontekście sytuacji,
jaką stwarza nowa ustawa o nauce
i szkolnictwie wyższym obowiązująca
obecnie w polskim systemie kształcenia.
Celem seminarium było wskazanie, że
badania, praktyki i koncepcje ewaluacji
w edukacji, a więc refleksyjnego wartościowania działań edukacyjnych, to coś
więcej niż parametryzacja, akredytacja
czy zwykła kontrola, jak najczęstsza
ewaluacja jest postrzegana lub nawet
definiowana, bez uwzględnienia jej
właściwych i znanych już od niemal stu
Anna Wojnar

Kornaś, pełnomocnik rektora ds. jakości
kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk. Wykład wprowadzający do drugiego panelu, zatytułowanego Nowe kryteria oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wygłosiła prodziekan
ds. rozwoju WZKS, sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Maria Próchnicka. Problematyka tej części seminarium
ściśle związana była z wprowadzeniem
nowych kryteriów oceny programowej
Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz
zmian w procedurze akredytacyjnej.
Poruszone zostały zagadnienia związane
ze standardami kształcenia, z wymogiem
podnoszenia poziomu internacjonalizacji

Dr hab. Leszek Korporowicz, honorowy prezes PTE, podczas seminarium Poza granice parametryzacji.
O społeczną wartość, etykę i racjonalność ewaluacji
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Ciekawe pomysły dydaktyczne, w tym przykłady gier i zabaw edukacyjnych, symulacje i projekty stosowane
w szkolnictwie wyższym, zaprezentowali uczestnicy konkursu Teaching Slam
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gier i zabaw dydaktycznych stosowanych
w szkolnictwie wyższym, symulacji, projektów. Okazało się, że dużą popularnością
wśród uczestników cieszą się narzędzia
z zakresu technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, a przede wszystkim
te, które ułatwiają nawiązywanie relacji
studentów ze światem zewnętrznym, pracodawcami. Powodzenie tej edycji skłania
organizatorów do włączenia forum wymiany praktyk w kształceniu akademickim na
stałe do programu TJK.
Inicjatywą, która również pojawiła
się po raz pierwszy, a towarzyszyła jej
intencja promowania najwyższych standardów i umiejętności dydaktycznych
pracowników uczelni, był cykl Wykładów
Mistrzowskich, o wygłoszenie których

Fot. Agnieszka Kowalska

lat konceptualizacji. Uczestnicy spotkania
akcentowali rolę ewaluacji rozumianej
jako proces długofalowy, wykorzystujący
wiele technik i narzędzi, dostarczający
wszechstronnego obrazu badanej sytuacji,
zakorzeniony w wartościach, oparty na
dialogiczności i w konsekwencji prowadzący do efektywnego doskonalenia.
Wykorzystanie takiego podejścia w pracy
dydaktycznej, a także upowszechnienie
technik autoewaluacji bez wątpienia wytycza nową jakość kształcenia.
Zainteresowanie środowiska akademickiego nowymi i nowoczesnymi metodami pracy dydaktycznej, sposobami
podnoszenia poziomu swojego warsztatu
pracy jest bardzo wysokie, co można
było dostrzec podczas szkoleń z zakresu,
między innymi, realizacji transmisji na
żywo w dydaktyce, wykorzystywania
narzędzi internetowych podczas zajęć,
emisji głosu czy konkursu Teaching
Slam. Konkurs został zorganizowany
po raz pierwszy w ramach TJK z inicjatywy Rady na rzecz Doskonalenia
Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi.
Przewodnicząca Rady, dr Iwona Maciejowska, zaznacza, że pomysł Teaching Slam powstał już kilka lat temu
w oparciu o podobne wydarzenia
w innych krajach Europy. Celem tego
konkursu, na krótkie prezentacje ciekawych pomysłów dydaktycznych, jest
nie tylko wymiana przykładów dobrej
praktyki w kształceniu studentów, ale
także wsparcie dla innowatorów oraz
zachęcenie publiczności do nowego
spojrzenia na zajęcia ze studentami. Mimo pewnych obaw o frekwencję w pierwszej edycji konkursu, ze
względu na dużą liczbę zgłoszeń musieliśmy przeprowadzić preselekcję.
W rezultacie zobaczyliśmy przykłady

poproszeni zostali nauczyciele akademiccy najwyżej ocenieni przez uczestników
swoich zajęć. Studenci i uczniowie szkół
średnich mieli okazję wysłuchać prezentacji: prof. Alicji Józkowicz z Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
prof. Ryszarda Laskowskiego z Wydziału
Biologii, dr. Leszka Zaraski z Wydziału
Chemii, prof. Piotra Krasnego z Wydziału
Historycznego, dr hab. Iwony Węgrzyn,
dr hab. Małgorzaty Sokalskiej, prof. Anny
Burzyńskiej z Wydziału Polonistyki, dr.
Grzegorza Blicharza z Wydziału Prawa
i Administracji, dr Agnieszki Nitszke
z Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych.
Organizatorzy TJK zawsze mają na
uwadze potrzeby i oczekiwania studentów związane z ich chęcią doskonalenia
umiejętności, nabywania kompetencji czy
rozwoju osobistego. Stąd przygotowano
wiele propozycji, w tym związanych
z szeroko rozumianym przygotowaniem
się do rozpoczęcia kariery zawodowej:
odbyły się warsztaty poświęcone roli
praktyk studenckich, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zorganizował
wykład w ramach swojego dnia otwartego
Wylęgarnia sukcesu, czyli o co chodzi
w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, na Wydziale Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii zorganizowano treningi
rozmów rekrutacyjnych z dr Justyną Małkuch-Świtalską, trenerem nauki, ekspertką

Wykład Mistrzowski prof. Alicji Józkowicz z Zakładu Biotechnologii Medycznej UJ

Anna Wojnar

z zakresu strategii zarządzania karierą. Ostatnio doszło do tej listy kolejne sło- kształcenia, najważniejszymi punktami
Na wszystkich przygotowujących się do wo: coraz bardziej „multidyscyplinarne” programów wydarzenia są wydziałowe
rozpoczęcia pracy zawodowej czekali stają się prezentacje, częściej łącząc debaty poświęcone jakości kształcenia.
pracodawcy zaproszeni na Targi Pracy elementy z pogranicza kilku dziedzin. W bieżącej edycji odbyły się one na wyzorganizowane przez Biuro Karier UJ. Jurorzy konkursu, którymi są wykładowcy działach Polonistyki, Farmaceutycznym
Była to szansa na bezpośrednie spotka- JCJ, filologii angielskiej, Wydziału Za- i Chemii, podobną formułę przyjął Sejmik
nie z przedstawicielami dużych
międzynarodowych korporacji,
instytucji samorządowych i państwowych oraz ambasadorami EU
Careers Kraków. Dla uczestników
najważniejsze okazały się możliwość skonsultowania dokumentów
aplikacyjnych, poznanie aktualnej
polityki rekrutacyjnej, wymagań
i oczekiwań oraz profilu wybranego
pracodawcy.
Do studentów skierowane były
również warsztaty poświęcone nauce kreatywnego pisania, umiejętności liderskich, rozwoju twórczego
myślenia, metod radzenia sobie ze
stresem oraz prezentacje przygotowane przez Samorząd Studentów
– Ustawa 2.0 a studia na UJ, Radę
Kół Naukowych – Jak uzyskać dofinansowanie projektu w RKN?, Dział
Obsługi Studentów Zagranicznych –
Możliwości wymiany międzyna- Podczas TJK odbyły się wycieczki edukacyjne, między innymi spacer szlakiem dziedzictwa
rodowej i krajowej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – ZintegrUJ
i doktorantów, Jagiellońskie Centrum rządzania i Komunikacji Społecznej oraz Studencki Wydziału Biochemii, Biofizyki
Językowe – Jak poszerzać wiedzę w języku speaker coach z TEDx Kraków, zauważają i Biotechnologii. W spotkaniach uczestobcym na temat, który mnie interesuje? ciągły wzrost poziomu wystąpień. Nagro- niczyli przedstawiciele władz wydziałoKursy tematyczne w Jagiellońskim Cen- dy sprzyjają pogłębianiu i tak wysokich wych, pełnomocnicy dziekanów ds. ewatrum Językowym UJ. Wśród propozycji umiejętności. Poza oferowanym przez JCJ luacji jakości kształcenia, przewodniczący
znalazły się również warsztaty bardziej kursem wybranego języka zwycięzcy mogą Wydziałowych Zespołów Doskonalenia
specjalistyczne, na przykład: podstawy skorzystać z indywidualnego treningu Jakości Kształcenia, pracownicy i stuprogramowania Front-End czy języka z ekspertem TEDx.
denci. Debaty służą swobodnej wymianie
hebrajskiego.
Oferta wycieczek edukacyjnych za- i konfrontacji poglądów, opinii i oczeNajwiększą popularnością wśród planowanych podczas TJK spotyka się kiwań dotyczących jakości studiowania
studentów cieszył się konkurs Best UJ zawsze z miłym przyjęciem uczestników. w danych jednostkach. Poruszana podczas
Presentation, współorganizowany przez W tym roku propozycja obejmowała zwie- nich problematyka dotyczyła, między
Jagiellońskie Centrum Językowe. Zada- dzanie Biblioteki Jagiellońskiej, Ogrodu innymi, analizy programów studiów, oceniem wyłonionych finalistów było zapre- Botanicznego, Obserwatorium Astrono- ny infrastruktury czy systemu wsparcia
zentowanie wybranego tematu w języku micznego, Muzeum UJ Collegium Maius, studentów. Debaty te dowodzą, że takie
angielskim w sposób nie tylko poprawny Narodowego Centrum Promieniowania cechy jak otwartość, partnerstwo, zaanjęzykowo, ale również interesujący Synchrotron SOLARIS, Winnicy nad gażowanie i odpowiedzialność kształtują
i atrakcyjny dla widowni. Jak podkreśla Dworskim Potokiem. Dodatkowo Instytut podstawy współpracy między wszystkimi
Dominika Stopa, organizatorka wydarze- Judaistyki zaproponował wycieczkę po zaangażowanymi w proces kształcenia,
nia ze strony JCJ: „Best UJ Presentation” Kazimierzu Śladami powojennej historii a jednocześnie określają fundamentalne
umożliwia przegląd najlepszych prezenta- Żydów krakowskich, a projekt ZintegrUJ – warunki zapewniające efektywność starań
cji wygłoszonych przez studentów, którzy spacer szlakiem dziedzictwa Uniwersytetu o ciągłe podnoszenie poziomu jakości
pasjonują się swoim kierunkiem, lubią Jagiellońskiego. Wizyty te stanowią atrak- kształcenia akademickiego.
mówić po angielsku i traktują publiczne cyjną formę zapoznania się z działalnością
Więcej informacji na temat Tygodnia Jawystąpienia jak wyzwanie. Prawdziwe badawczą i edukacyjną prowadzoną przez kości Kształcenia można znaleźć na stronie:
połączenie XXI wieku: profesjonalizm, goszczące uczestników jednostki.
www.tjk.uj.edu.pl
pasje i umiejętności komunikacyjne,
Z punktu widzenia celu, jakim jest
Agnieszka Kowalska
a w szczególności umiejętność dzielenia tworzenie płaszczyzny do dyskusji nad
Laura Rabiej
się wiedzą w wystąpieniach publicznych. warunkami i metodami realizacji procesu
Biuro Doskonalenia Kompetencji
Centrum Wsparcia Dydaktyki
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POMNIK STANISŁAWA PYJASA
P

nięcie pomnika odbyło się w 42. rocznicę
śmierci Stanisława Pyjasa, w obecności wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa
narodowego Piotra Glińskiego, działaczy
opozycji demokratycznej z czasów PRL,

rodziny i znajomych zamordowanego oraz
tłumu zainteresowanych osób.
Kim był Stanisław Pyjas, że tak licznie
zgromadzeni chcieli oddać cześć jego pamięci? W latach 70. ubiegłego wieku był
dwudziestokilkuletnim studentem,
mieszkańcem Domu Studenckiego
„Żaczek”. Działaczem opozycji
demokratycznej zaangażowanym
we wspieranie działalności KOR.
Był także młodym człowiekiem ze
swoimi marzeniami, przed którym
cały świat stał otworem. Jego
śmierć w do dziś niewyjaśnionych do końca okolicznościach
wstrząsnęła krakowskim środowiskiem akademickim. Zmasakrowane ciało Stanisława Pyjasa
znaleziono w bramie kamienicy
przy ul. Szewskiej 7 w Krakowie, gdzie został zamordowany
przez ludzi związanych ze Służbą
Bezpieczeństwa. Ówczesne komunistyczne władze starały się
zatuszować całą sprawę.
Śmierć Stanisława Pyjasa
miała ogromne znaczenie dla
całego środowiska studenckiego.
To właśnie po tym tragicznym
wydarzeniu podjęto wśród studentów decyzję o bojkocie juwenaliów. Odprawiona została
wówczas msza święta w intencji
zamordowanego oraz odbył się
„czarny marsz”. Założony został
Studencki Komitet Solidarności,
organizacja, która w latach 70.
prowadziła jawną działalność
opozycyjną. Początkowo działająca tylko w Krakowie, z biegiem
czasu objęła także inne ośrodki
akademickie, a jej działacze odegrali fundamentalne znaczenie
dla powstania późniejszej „Solidarności”.
Wśród młodych ludzi dorastających i żyjących w realiach
komunistycznego kraju nagle
przełamana została bariera strachu. Studenci wyszli na ulice, by
zamanifestować swoją solidarność
i niezadowolenie.
Anna Wojnar

rzed Domem Studenckim „Żaczek”
7 maja 2019 został odsłonięty pomnik
Stanisława Pyjasa ‒ zamordowanego
w 1977 roku przez Służbę Bezpieczeństwa
studenta polonistyki i filozofii UJ. Odsło-
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Grzegorz Murzański

Odsłonięty w maju 2019 roku pomnik
według projektu Dariusza Sitka swym
kształtem przypomina bramę ‒ jako
skojarzenie z bramą kamienicy, w której
Stanisław Pyjas stracił życie, natomiast
pionowo przecinające wizerunek twarzy
kraty mają symbolizować komunistyczne
zniewolenie.
Warto też dodać, że na 12 lat przed
odsłonięciem monumentu upamiętniającego śmierć studenta Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego uchwałą nr 54/X/2007
z dnia 3 października 2007, z inicjatywy
rektora UJ prof. Karola Musioła, ustanowił stypendium im. Stanisława Pyjasa.
Na Wydziale Polonistyki UJ została
także wmurowana tablica pamiątkowa.
O stypendium mogą ubiegać się studenci
polonistyki dwóch ostatnich lat studiów
I stopnia i II stopnia. Kryterium przyznania stypendium jest „postawa etyczna,
praca społeczna, działalność humanitarna

Uroczystość odsłonięcia pomnika Stanisława Pyjasa, przemawia ojciec prof. Jan Andrzej Kłoczowski

Uchwała nr 54/X/2007
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 3 października 2007 roku
w sprawie: ustanowienia stypendium im. Stanisława Pyjasa
Dla upamiętnienia postaci Stanisława Pyjasa i Jego tragicznej śmierci, studenta V roku Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Senat UJ postanawia ufundować stypendium Jego imienia, przyznawanego kaŜdego roku w
rocznicę śmierci dla wyróŜniającego się studenta Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stypendium ustala się w wysokości półrocznej średniej pensji asystenta w UJ. Pierwsze stypendium przyznane
zostanie w roku 2008.
Zasady przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Regulamin
Stypendium imienia Stanisława Pyjasa

§1
Stypendium moŜe otrzymać student dwóch ostatnich lat studiów I stopnia lub student studiów II stopnia, którego
postawa etyczna, praca społeczna na terenie uczelni i poza jej murami, działalność humanitarna w róŜnych
instytucjach i organizacjach społecznych zajmujących się chorymi i niepełnosprawnymi budzi uznanie i
szacunek środowiska akademickiego.
§2
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracowni administracji i
biblioteki, przedstawiciele samorządu studenckiego i kół naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§3
1. Wysokość stypendium jest równa półrocznej średniej pensji asystenta.
2. Stypendium jest wypłacane w formie jednorazowej wypłaty z wypracowanych środków UJ lub
przekazywanych na ten cel darów.
§4
Stypendium przyznaje sic corocznie w rocznice śmierci Stanisława Pyjasa.
§5
1. Stypendium przyznaje Jury składające się z dziekana, 2 nauczycieli akademickich i 2 przedstawicieli
studentów.
2. Jury przewodniczy dziekan Wydziału lub wskazany przez niego właściwy prodziekan.
3. Przewodniczący Jury ustala i ogłasza termin zgłoszeń kandydatów do stypendium.
4. Jury przyznaje stypendium zwykle większością głosów.
Wręczenie laureatowi dyplomu informującego
ogólnouniwersyteckiej uroczystości.

§6
o przyznaniu

stypendium

odbywa

sic

w

§7
Obsługę administracyjna związaną z przyznaniem stypendium prowadzi dziekanat Wydziału Polonistyki.
§8
Na wniosek rady Wydziału Senat UJ moŜe wprowadzić zmiany w niniejszym regulaminie.

trakcie

Zbiory IPN

Dla upamiętnienia postaci Stanisława Pyjasa, tragicznie zmarłego 7 maja 1977 roku studenta
V roku Polonistyki, Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwałą z dnia 3 października 2007 roku ustanowił
stypendium Jego imienia dla wyróŜniającego się studenta Polonistyki.

Stanisław Pyjas, student filologii polskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zamordowany przez SB 7 maja 1977

w różnych instytucjach i organizacjach
społecznych zajmujących się chorymi
i niepełnosprawnymi”. Dotychczas tym
stypendium wyróżnionych zostało kilkunastu studentów, którzy swoją postawą
zasłużyli na szacunek środowiska akademickiego. Stypendium jest przyznawane
corocznie w rocznicę śmierci Stanisława
Pyjasa.

PSz

LITERATURA
https://polonistyka.uj.edu.pl/studia/pomoc-materialna/stypendium-pyjasa
B. Wildstein, Pomnik Stanisława Pyjasa, „Sieci” 2019, s. 10–11.
https://dzieje.pl/aktualnosci/w-42-rocznice-smiercistanislawa-pyjasa-w-krakowie-odslonieto-jego-pomnik
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24760428,odsloniecie-pomnika-stanislawa-pyjasa-piotr-glinski-nie-ma.html
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PERSONAE

SMAK ŻYCIA

– Myślę, że w różnych okresach życia jego smak bardzo się przeobrażał. Teraz, w ósmej
dekadzie, smakuje mi, oczywiście, muzyka, poezja. Ale najbardziej to, że moje życie tak się
ułożyło, że zawsze miałem blisko siebie przyjaciół i ludzi młodych – uczniów. U schyłku to
najważniejsze: życie, które radośnie się ciągle otwiera, gdy moje – pogodnie – zanika – mówi
prof. Stanisław Balbus.

NIEGABINETOWY POLONISTA
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MAGICZNA KAMIENICA

Jerzy Sawicz

Prof. Stanisław Balbus podczas jubileuszu
w auli Collegium Maius; 2014

lologii Polskiej w latach 1978–2002, studenci sobie chwalili. Ale też podkreślali,
że umie Pan wsłuchać się w rozmówcę.

Krótka wymiana opinii na początku
spotkania – czy mnie to uspokaja? Nie
wiem. Wiem za to, że Stanisław Balbus
to jedna z bardziej barwnych postaci
krakowskiej polonistyki, którą jego byli
studenci wspominają tak: „Zanim lądowało
się w czytelni w Gołębniku albo w Jagiellonce za barykadą ze stosów książek, szło
się ze Staszkiem na kawę albo na piwo,
by rozmawiać o sprawach wszelakich, by
uprawiać sztukę prawdziwej konwersacji”.
Wiem także, że nie można o Profesorze
powiedzieć zwyczajnie: polonista. Do tego
określenia bowiem od razu należy dodać,
że to erudyta, który równie ciekawie jak
o literaturze czy o składni języka polskiego
potrafi rozprawiać o muzyce oraz o matematyce. Trzeba dopowiedzieć jeszcze, że
to ceniony teoretyk literatury i jej krytyk,
badacz języka artystycznego, tłumacz,
a zarazem prozaik i poeta, który – jeśli
zachęcić go do wspomnień – z błyskiem
w oku i w sposób niebanalny
może swoimi opowieściami
porywająco zilustrować życie
krakowskiego środowiska artystycznego, z którym związał
się na początku lat 70. Z wieloma osobami nawet zaprzyjaźnił. Ale czy mogło być inaczej, skoro zamieszkiwał czas
jakiś w Domu Literatów przy
ul. Krupniczej? W kamienicy,
o której tak napisał: Na Krupniczej w ogóle bywało rodzinnie, niezależnie od wszystkich
normalnych środowiskowych
przypadłości – animozji, zawiści, sympatii, przyjaźni.
Poznałem to środowisko, [...]
kiedy Krupnicza nie była już
Krupniczą – z Konstantym I.
Fot. Archiwum prywatne prof. Stanisława Balbusa

– Język mówiony, język pisany...
– To dwa odrębne języki. Tak uczyła
prof. Maria Dłuska, która zajmując się
badaniami nad polską fonetyką, prozodią i weryfikacją, wydatnie unowocześniła metodologię tych dziedzin nauki
w Polsce. Ja – jako pilny jej uczeń –
ukułem zaś powiedzenie, że mówiony
język polski od języka pisanego różni
się bardziej niż literacka polszczyzna
od łaciny.
– Są dziennikarze, którzy uważają, że
magnetofonowy zapis rozmowy to świętość. Co Pan na to, jako językoznawca?
– Dobry wywiad prasowy to nie literalne spisanie z taśmy. Jednak musi się go
napisać tak, aby zachować myśl rozmówcy,
także aurę jego języka mówionego.
– Poddaję się więc sprawdzianowi,
choć nasza rozmowa na pewno nie będzie
klasycznym wywiadem. Nie wiem, co
z autoryzacją.
– Zwykle zdaję się na osobę, z którą
rozmawiam. Uważam bowiem, że ja tylko
przekazuję jej materiał, ona
zaś konstruuje tekst. Jest
jego autorem.
– Mistrzu słowa, zatem:
od czego najlepiej zacząć?
– Mój mistrz i przyjaciel,
prof. Henryk Markiewicz,
dał mi kiedyś taką radę: jeśli nie wiesz, jak zacząć, to
zacznij od początku. Zatem
umówmy się od razu: Pani
tutaj rządzi. Jednak uprzedzam, że mam tendencję
do dygresji, nie umiem się
dyscyplinować. Zwłaszcza
od czasu, gdy przestałem
wykładać na uczelni.
– Wielowątkowe, pełne
dygresji wykłady, jakie Pan
prowadził w Instytucie Fi-

Dom rodzinny w Sieradzu przy ul. Wodnej

Gałczyńskim, Jerzym Szaniawskim, Andrzejem Stopką, Stefanem Kisielewskim,
Hanną Mortkowicz-Olczakową, Tadeuszem
Różewiczem, Jerzym Hordyńskim, Wisławą
Szymborską i Adamem Włodkiem, Adamem
Polewką, Ludwikiem Flaszenem, Sławomirem Mrożkiem, Ireneuszem Iredyńskim,
Brunonem Miecugowem, Haliną Poświatowską; niebawem odszedł Stefan Otwinowski, wielokadencyjny prezes krakowskiego
ZLP... Ale wiele z atmosfery zostało. Wciąż
chodziło się „na Krupniczą” – na obiady
(bo była tam dobra i tania stołówka), ale tak
naprawdę do bliskich znajomych, „do siebie”. Maleńkie mieszkanko Tadeusza i Zofii
Nowaków stało się w pewnym momencie
małym ośrodkiem towarzyskim krakowskiej
literatury, niemal „klubem”.
W TOWARZYSKIM TYGLU

Z KRUPNICZEJ DO CZYŻYN

Z matką, Antoniną;
Sieradz, 1957

o literacko-artystycznym tyglu tak tam
napisał: Było to zatem towarzystwo bardzo,
bardzo różnorodne. Zdawałoby się nieraz,

Fot. Archiwum prywatne prof. Stanisława Balbusa

Zatrzymajmy się na chwilę przy kamienicy przy ul. Krupniczej 22, owianej
sławą jej mieszkańców – dziś legendą.
A właściwie w jej oficynie, na parterze.
W dwuizbowym magicznym, a raczej
magnetycznym lokum znanego poety, tłumacza literatury rosyjskiej i węgierskiej,
autora, między innymi, A jak królem, a jak
katem będziesz, nazwanym przez prof. Balbusa „klubem”. Zatem w miejscu, gdzie –
jak on sam przyznaje – zadzierzgnął
większość bliskich kontaktów literackich,
a ściślej: literacko-artystycznych.
Nie sposób, dodam od razu, wymienić dość długiej listy owych „klubo-

wych” kontaktów. Pokuszę
się więc jedynie o wymienienie niektórych: Jerzego
Kwiatkowskiego, Tadeusza
Śliwiaka, Jana Błońskiego,
Marty Wyki, Jerzego Treli,
Ewy Lipskiej, Kornela Filipowicza, Marka Skwarnickiego, Stanisława Stanucha,
Jana Adamskiego, Józefa
Barana, Adama Ziemianina.
Przede wszystkim jednak gospodarzy „klubu”: Tadeusza Liceum im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
że nie do pogodzenia. A jednak w aurze
Nowaka i jego żony Zofii – „kolorowego
wielkiego serca Zosi i otwartości Tadzia
ptaka”, duszy towarzystwa. Ponadto pojakoś się wszyscy godzili i czuli u nich jak
wołam się na wspomnienia mojego interu siebie. Przytoczę jeszcze wymowny,
lokutora zapisane w książce Zosia, gdzie
a zarazem zabawny zapis słów Wisławy
Szymborskiej, która – gdy nadchodziła
druga godzina nad ranem – zaciekle dyskutującym klubowiczom z wdziękiem
perorowała: Kochani, za późno już, żeby
stąd wychodzić. Niech każdy znajdzie sobie jakieś miejsce do spania. Trzeba dać
koniecznie dobry przykład gospodarzom,
którzy muszą być nami nieludzko zmęczeni.

Z pierwszą żoną, Barbarą Sosień, potem profesor literatury francuskiej w IFR UJ; jesień 1968

Pora opuścić nietuzinkowy, nadzwyczaj gościnny „klub” u Nowaków i przypomnieć, że Stanisław Balbus był również
lokatorem kamienicy przy ul. Krupniczej.
W Różnych głosach – obszernej księdze wydanej i ofiarowanej Profesorowi
z okazji jubileuszu 70-lecia, a zarazem
jego odejścia na emeryturę – tak została
opisana mansarda, która przez wiele lat
była mu oazą: Szło się przez sień, obok
stołówki „U Literatów” i najsłynniejszej
szatni świata, gdzie swojego czasu urzędowała unieśmiertelniona po latach przez
Bronisława Maja pani Lola, potem korytarzykiem koło schodów, tylnym wyjściem
na najwyraźniej trójkątne podwórko, po
drodze płosząc koty z kubłów na śmieci
i z trzepaka, na przełaj do drugiej oficyny
i schodami na samą górę – piętra cztery, solidne, krakowskie, wysokie, klatka
schodowa pamiętająca lepsze czasy. Na
tym czwartym piętrze jest jeszcze jedna
kondygnacja, już niższa, na podeście stara
szafa, schodki węższe, docierało się na
metrową może platforemkę, na prawo jakiś
bojler (czy to bojler?), na lewo białe drzwi
z nazwiskiem (sąsiadów): Ziemianinowie...
W kilkanaście lat po Nowakach, którzy krakowskie mieszkanie zamienili na
warszawski Ursynów, prof. Balbus także
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Z rodzicami, Antoniną i Ludwikiem, oraz siostrą Bożeną; Sieradz, czerwiec 1971

W CISZY I SKUPIENIU
Blok, w którym mieszka Profesor,
usytuowany jest z dala od zgiełku miasta.
Pośród zieleni, nieopodal małej rzeczki.
Wiosną i latem musi tu być pięknie!
I cicho – co dla naukowca jest niezwykle
cenne. Zwłaszcza gdy pracuje. Gdy czyta
lub pisze. Jeśli coś tę ciszę ma prawo mu
przerwać, to jedynie muzyka. Ta bowiem
jest na tyle uprzywilejowana, że godzinami może rozbrzmiewać w gabinecie-pokoju gościnnym pełnym książek,
obrazów i fotografii. Zwłaszcza że Stanisław Balbus, miłośnik muzyki klasycznej, ma czego słuchać: jedna ściana od
góry do samego dołu „uszczelniona” jest
półkami z płytami CD, pośród których
najwięcej (aż trzy półki od góry) należy
do Jana Sebastiana Bacha, kompozytora
i organisty niemieckiego epoki baroku.
– Słucha Pan muzyki podczas pisania
lub czytania?
– Albo pracuję, albo słucham. Jedno
i drugie wymaga wyłączności. Abso-
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lutnego skupienia na sobie uwagi. Na
marginesie: lubię, gdy muzyka dociera
do moich uszu z głośników, ale przede
wszystkim uwielbiam słuchać jej przez
słuchawki.
– Cisza w mieszkaniu rzeczywiście
sprzyja umysłowej pracy i muzyce, ale
nie ukrywam, że bardzo intryguje mnie
przeniesienie się Pana z gwarnego centrum miasta na jego obrzeża. Z ruchliwej
ul. Krupniczej do zacisza Kamionki...
Przez chwilę pokój zalega (też) cisza.
Na twarzy Profesora pojawia się lekki,
jakby tajemniczy uśmiech. Sięgając
powoli po małą porcelanową filiżankę
z herbatą zaparzoną w dzbanku, mówi
z namysłem:

Fot. Archiwum prywatne prof. Stanisława Balbusa

opuścił Krupniczą. Było to w roku 2004.
Wynoszenie węgla na czwarte piętro (bez
windy), opalanie mansardy kaflowym piecem stawało się dla niego zbyt uciążliwe.
– Czy zadomowił się Pan już w Czyżynach? – pytam, bo właśnie tam spotykam po raz pierwszy uczonego, któremu
prezydent – w imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej – nadal tytuł profesora zwyczajnego w 1993 roku.
– To bardzo wygodne, dwupokojowe
mieszkanie, na parterze, z ogrzewaniem,
w pięknej, na poły wiejskiej dzielnicy.
Nie tak znów daleko od centrum, kwadrans tramwajem.

– To wszystko stało się za namową
dyrektorki administracyjnej naszego
Instytutu Krysi Nalepy oraz Zosi Nowakowej. Obie panie, wiedząc o udręce
związanej z paleniem w piecach w Domu
Literatów, ośmieliły mnie do złożenia
wizyty u rektora Uniwersytetu...
– ...był nim wówczas profesor Franciszek Ziejka, prawda?
– Tak. Ten już na pierwszej mojej
„rektorskiej audiencji” związanej z prośbą o przydzielenie mi uczelnianego
mieszkania powiedział: „Nie ma żadnych
przeciwwskazań” – odpowiada Profesor.
– Co racja, to racja. Wszak nie tylko
Uniwersytet Jagielloński, ale również
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrodziło już Pana wielokrotnie
za pracę naukowo-dydaktyczną, był
Pan laureatem Nagrody Literackiej im.
Kazimierza Wyki (1992). Ponadto: kierownikiem Katedry Teorii Literatury,
członkiem PEN Clubu, Komisji Poetyki
i Stylistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, wykładał gościnnie
w Szwecji na Uniwersytecie w Goeteborgu, pracował w Komisji Historycznej oraz
w Komitecie Nauk o Literaturze Polskiej
PAN, współorganizował Stowarzyszenie
Polskich Pisarzy i sprawował funkcję jego
wiceprezesa.
– A jeszcze na dodatek, do czego się
przyznaję, byłem kolegą rektora Ziejki
z czasów studiów – tym wyznaniem
Profesor ucina moje dalsze „wyliczanie”.

Promocja doktorska Stanisława Balbusa, aula Collegium Novum –
prorektor Sylwester Wójcik i prof. Maria Dłuska; 1975

PIERWSZE JASKÓŁKI
Fakt: splendorów i funkcji jest rzeczywiście tak dużo, że nie sposób byłoby
wymienić tu wszystkich. Może więc pora
opisać, choć pokrótce, drogę „niegabinetowego uczonego” (sformułowanie
to przynależy do Edwarda Balcerzana,
teoretyka literatury, tłumacza, poety
i prozaika, zapisanego w historii także
jako promotor na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza jedynego doktoratu honoris
causa Wisławy Szymborskiej), która zaprowadziła go na uniwersyteckie szczyty?
Zacznę tę opowieść od początku. Od
Sieradza, miasta położonego w środkowej

wiersz Wiosna. Prasowy
debiut na trzy lata przed
studiami?
„NIE MARUDŹ,
IDŹ NA POLONISTYKĘ”

Fot. Archiwum prywatne prof. Stanisława Balbusa

Maturę Staszek Balbus zdał w 1961 roku.
Wtedy zdał i egzamin
wstępny na Uniwersytet
Jagielloński. Ale prawda
jest taka, że pierwsze po- Z Czesławem Miłoszem po uroczystym obiedzie z okazji przyznania mu
etyckie uniesienia dopa- honorowego obywatelstwa Krakowa; 1993
dły go rzeczywiście wcześnie. W szkole szkoły wybrałem łacinę jako egzamin
podstawowej, gdzie uczył się pod okiem dodatkowy”) i pokusił się nawet o złożenie podania na Uniwersytecie właśnie na
filologię klasyczną. Tyle że po namyśle
(„Bo gdzie po tej łacinie znajdę pracę?”),
za radą swojej mądrej mamy („Co ci, synu,
wychodzi najlepiej? Czytanie i pisanie.
To nie marudź, tylko idź na polonistykę”)
porzucił myśli o uniwersyteckim zgłębianiu matematyki, łaciny czy filozofii,
która też go zaciekawiała. Zdecydował się
studiować filologię polską. W Krakowie,
bo tu miał rodzinę (brat mamy z żoną),
która gościnnie zaoferowała mu pierwszą
przystań. I to gdzie?! U stóp Wawelu,
nieopodal Złodziejskiej Baszty. Na marginesie: jedna z trzech sióstr Stanisława
też jest polonistką. Tyle że studiowała nie
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a na Warszawskim, a do emerytury pracowała – po
zdobyciu odpowiedniego wykształcenia
w Niemczech – jako informatyk.
Z uczestnikami seminarium doktoranckiego; 1992 lub 1993
– Po studiach został Pan na Uczelni.
– To był rok 1966. Po obronie praPolsce, nad Wartą. Tam bowiem w dniu Henryka Pokornowskiego, polonisty cy magisterskiej zostałem asystentem
8 maja 1942 urodził się Stanisław, syn pasjonata. I w liceum, gdzie Halina Wil- w Zakładzie Poetyki i Stylistyki Katedry
Ludwika Balbusa i Antoniny z rodu czyńska – też przyjazna młodym polo- Literatury Polskiej; przewód doktorski
Malinowskich. Tam chodził do szkoły nistka, która dopiero zaczynała pracę otwarłem dwa lata później.
podstawowej, a później do Liceum nauczycielską – prowadziła zajęcia
z języka polskiego. Być może te dwie
im. Kazimierza Jagiellończyka
– Dużo książek czytał Pan w dzieciń- osoby zaważyły, że literatura i język
polski stały się dla ucznia bliskie? Zastwie, w młodości? – pytam.
– Nawet bardzo. W szóstej czy siód- inspirowały go do wyboru kierunku
mej klasie zacząłem też pisać wiersze, studiów? Chociaż... Lubił matematyktóre przypominały Asnyka i Syrokomlę, kę, z którą do dziś jest w komitywie:
a nie poezję współczesną. Na uczniow- zamiast rozwiązywać krzyżówki
skie konto można jeszcze wpisać dwie czy ustawiać pasjansa – rozwiązuje
„powieści” – jedną jakby erotyczną, zadania z algebry, dla czystej przydrugą historyczno-przygodową. Ot, taka jemności. W szkole średniej, o czym
grafomańska twórczość pisarska piętna- może warto też wspomnieć, uczył
się prywatnie greki, ale najwięcej
stolatka.
– Albo inaczej: pierwsze jaskółki. Tu radości dostarczała mu nauka łaciod razu dopowiem: w Wikipedii prze- ny. Był w niej tak dobry, że z tego
czytałam, że w 1958 roku harcerskie przedmiotu zdał egzamin maturalny
pismo „Na przełaj” opublikowało Pana („Jako pierwszy uczeń w historii Z doktorantkami: Magdaleną Heydel i Ewą Mrowczyk;
1993
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Stanisław Balbus w swoim mansardowym mieszkaniu w Domu Literatów przy ul. Krupniczej 22; 1995

Praca magisterska Stanisława Balbusa
utorowała mu drogę do naukowej kariery.
Profesor Henryk Markiewicz o rozprawie
Stylizacja i zagadnienia prozy poetyckiej,
przygotowanej pod okiem prof. Marii
Dłuskiej, tak napisał: Studium świadczy
o wysokim i wielostronnym przygotowaniu naukowym autora. Do tej oceny prof.
Kazimierz Wyka dopisał: Zgadzam się
całkowicie z powyższą opinią, a także
propozycją druku. Słowem: luminarze
wysoko ocenili magistranta. Ale też
absolwent polonistyki na dobrą opinię
solidnie zapracował. I to od pierwszego
roku studiów! Do swoich programowych
zajęć na filologii polskiej dorzucił sobie
przecież wiele innych.
– Przez rok uczęszczałem dodatkowo
na wykłady z teorii muzyki (muzykologia), rok jako wolontariusz studiowałem
statystykę i probabilistykę na Wydziale
Matematyki, od pierwszego do trzeciego
roku studiów z zaciekawieniem (na filozofii) słuchałem wykładów prof. Izydory
Dąmbskiej, prof. Władysława Stróżewskiego, wówczas asystenta Romana
Witolda Ingardena. A na „moich” polonistycznych studiach równolegle chodziłem na dwa seminaria magisterskie –
i do promotorki pracy magisterskiej
prof. Dłuskiej, i do prof. Markiewicza na
zajęcia z metodologii badań literackich.
Interesowało mnie jeszcze językoznawstwo. Moim mistrzem na tym polu był
prof. Jerzy Kuryłowicz, wybitny uczony,
zajmujący się, między innymi, językoznawstwem ogólnym i porównawczym,
który na Uniwersytecie Jagiellońskim
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pełnił funkcję kierownika Katedry Językoznawstwa Ogólnego.
To wielostronne zaciekawienie, rozszerzane latami – i tu, i tam. Dziś o Profesorze
wiemy, że jego zainteresowania to, między
innymi: teoria tekstu akustycznego i języka
poetyckiego, semiotyka literacka, hermeneutyka, poetyka historyczna, problemy i strategie interpretacji poezji, prozodia i wersologia.

Fot. Archiwum prywatne prof. Stanisława Balbusa

I TU, I TAM

prof. Mieczysława Karaś, ówczesny rektor
UJ) uznali za wartą przetłumaczenia na
język francuski i wydrukowania jako
książki. Chcieli – mówiąc w skrócie –
aby z „partyturą” odczytu mowy ludzkiej
mogli się zapoznać także naukowcy z innych krajów.
– Francuski znałem wtedy bardzo
słabo, uczyłem się go dopiero od mojej
ówczesnej żony, Barbary Sosień, później
profesor w Instytucie Filologii Romańskiej. I ona to na francuski książkę tę
przetłumaczyła – dopowiada Stanisław
Balbus, który tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1975 roku.
W chwilę później Profesor wprowadza mnie w arkana wiedzy o ludzkiej
mowie, o predyspozycjach do głośnego
czytania, które tkwią w tekście literackim.
Mówi: Tekst literacki w zapisie jest w tym
podobny do tekstu muzycznego, że stanowi jakby partyturę wszystkich możliwych
jego głośnych odczytań.
Do skupienia uwagi na akustyce
tekstu literackiego zachęciły Profesora
prace badawcze prof. Dłuskiej. Dla niej
wiersz „śpiewał”, uważała, że wszystkie
tajemnice najbardziej bogatego utworu

Z prof. Teresą Walas i Czesławem Miłoszem; Kraków, 1999

AKUSTYKA TEKSTU
Praca doktorska Stanisława Balbusa,
z pogranicza teorii literatury i językoznawstwa, została uznana – podobnie jak praca
magisterska – za wyjątkowo ciekawą. I nowatorską. Aktualizację akustyczną tekstu
literackiego – przygotowaną również pod
kierunkiem prof. Marii Dłuskiej – recenzenci
oraz uczelniani decydenci (między innymi

poetyckiego tkwią właśnie w języku – on
śpiew postanowił przenieść... na prozę.
– Muzyczny potencjał w poezji Iłłakowiczówny odnaleźli nawet tacy kompozytorzy jak Witold Lutosławski; poetka
podczas pisania wyśpiewywała frazy,
szukając odpowiedniego rytmu. W swej
biografii Oriana Fallaci przyznaje, że
napisany przez siebie tekst zawsze przed
oddaniem do druku czytała na głos. Tak

O Wisławie Szymborskiej, Lektury obowiązkowe. Szkice do lektur
szkolnych (to we współpracy z Włodzimierzem
Maciągiem), Zosia. Tę
ostatnią książkę, notabene, uznano w Krakowie –
w czerwcu 2015 roku –
za książkę miesiąca.
Pośród trzystu publikacji prof. Balbusa Z Wisławą Szymborską na promocji książki o Kornelu Filipowiczu;
poczesne miejsce zaj- aula Wydawnictwa Literackiego, Kraków, 2000
mują też opracowania
edytorskie, między innymi Maria Dłuska.
DLA PRZYPOMNIENIA
Prace wybrane i Henryk Markiewicz. Prace
wybrane, Stulecie Przybosia (współpraca
„Trwało z przerwami”. Zatrzymam się
z Edwardem Balcerzanem) oraz Ostrożnie przy tych przerwach na chwilę. Choćby po
z literaturą (współpraca z Włodzimierzem to, by przypomnieć czas, który Stanisław
Boleckim). Ponadto opracowania literac- Balbus – związany z „Solidarnością” od
kie, a wśród nich te związane z twórczo- 1980 roku – pewnie dobrze sobie zapaścią Tadeusza Nowaka: I co na niebie, i co miętał. Odczuł na własnej skórze. I to
na ziemi, Jeszcze ich widzę, słyszę jeszcze, dosłownie.
Jak w rozbitym lustrze, Bramy czułości.
– Wiem, że udzielał się Pan w nieza– W Wydawnictwie Literackim recen- leżnym życiu literackim, współpracował
zował Pan książki.
z krakowskimi periodykami wydawanymi
– To była praca na zlecenie. Jako tak bez debitu. Czy był Pan działaczem „Sozwany recenzent wewnętrzny opiniowa- lidarności”?
łem przysłane do Wydawnictwa teksty
– Nie mam natury ani działacza, ani
przed ich drukiem.
przywódcy. Gdy koledzy chcieli mnie wy– Był czas, bodaj w latach 70., gdy brać na przewodniczącego „Solidarności”
słuchałam Pana w radiu...
na polonistyce, to uznałem, że nieuczciwe
– W krakowskim radiu, także w te- z mojej strony byłoby wejść w tę rolę, skolewizji miałem pogadanki, audycje lite- ro mam na koncie przynależność do PZPR.
rackie, prezentowałem recenzje książek. Co prawda zrzekłem się legitymacji na
Trwało to, z przerwami, prawie trzy rok przed stanem wojennym, podczas
dekady.
grudniowego zjazdu delegatów Związku

czyniła i Teresa Torańska, reporterka –
wtrącam.
– Dla mnie głośne czytanie, wsłuchiwanie się (słyszenie) w „melodię” tekstu
jest oczywiste. Aby tekst był dobry, musi
układać się we frazę. Chce Pani zobaczyć,
jak wygląda „zapis muzyczny” prozy?
Profesor wstaje z fotela, sięga na półkę po książkę – pracę doktorską. W niej
bowiem przedstawił ów zapis: na trójlinii,
niczym w zeszycie nutowym, zaznaczył
modulowanie głosu osoby czytającej.
Wysokość i nasilenie dźwięku – co może
warto podkreślić – przebadał solidnie za
pomocą... fletu prostego tenorowego.
Cóż, zainteresowanie od dzieciństwa
muzyką, studia na muzykologii, a nawet
pewne matematyczne przygotowanie
przydały się bardzo uczonemu w pracach
badawczych nad akustyką („muzyką”)
prozy.
Ogromna wiedza z teorii literatury wykorzystana przez prof. Balbusa
w rozprawie Między stylami. Strategie
intertekstualne w procesie historycznoliterackim została wysoko oceniona przez
recenzentów. Na podstawie tej właśnie
pracy naukowiec – w roku 1989 – uzyskał
stopień doktora habilitowanego.

Jako uczeń Balbus pisywał wiersze.
Jako student dla swej twórczości pisarskiej
znalazł już miejsce na łamach paru gazet.
Jako naukowiec mógł liczyć na coraz szerzej otwarte drzwi nie tylko redakcji czasopism, ale i wydawnictw książkowych.
Dość powiedzieć, że dziś Profesor ma na
swym koncie ponad trzysta publikacji naukowych, krytycznoliterackich, literackich
oraz opracowań wydawniczych. Jeśliby
jednak te publikacje przyszło przypisać
do konkretnych mediów i wydawców,
wygląda to tak: drukowały polonistę
czasopisma naukowe – „Ruch Literacki”,
„Pamiętnik Literacki”, „Teksty”, „Zeszyty Naukowe UJ”, „Przestrzenie Teorii”.
Gościł na łamach czasopism literackich:
„Życia Literackiego”, „Tygodnika Kulturalnego”, „Tygodnika Powszechnego”,
„Nurtu”, „Twórczości”, „Miesięcznika
Literackiego”, „Arki”, „Brulionu” „NaGłosu”, „Dekady Literackiej”. Ponadto
wydał kilka książek: Intertekstualność
a proces historycznoliteracki, monografię
Między stylami, Poezja w czasie marnym.
O metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza
Nowaka, Świat ze wszystkich stron świata.

Fot. Archiwum prywatne prof. Stanisława Balbusa

Z BIEGIEM CZASU

W krakowskim mieszkaniu w Czyżynach: z żoną, Zofią Iwańską-Nowak,
i Wisławą Szymborską; 2006
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NARODZINY PRZYJAŹNI

dokończone powieści: Jeszcze ich słyszę,
widzę jeszcze, Jak w rozbitym lustrze.
– W „Życiu Literackim” poznał Pan
również Wisławę Szymborską, z którą też
przyjaźnił się do końca jej życia.
– A znajomość nasza zaczęła się od
kawy, na którą zaprosiła mnie Wisława,
która wówczas w „Życiu Literackim”
prowadziła tzw. pocztę literacką. Zapytała mnie, „czym się interesuję”. Odpowiedziałem, że poezją; o Szymborskiej
jeszcze do tego czasu nic nie napisałem.
Długo się w sobie zbierałem, by to zrobić. Odważyłem się dopiero wtedy, gdy
zachwycił mnie, wprost oczarował jej
wiersz Wszelki wypadek. O tym jednym (!)
wierszu napisałem... cały artykuł. Włodzimierz Maciąg to wydrukował, co mnie
uszczęśliwiło, a zarazem ośmieliło do
dalszej współpracy z „Życiem”. Po wydaniu tomu Szymborskiej pod tym tytułem
napisałem o jej poezji dużo większą rzecz.
Nosiła tytuł Wisława Szymborska – czyli
o potrzebie poezji.

Fot. Archiwum prywatne prof. Stanisława Balbusa

Zamiast rozpamiętywać
ciemną stronę przeszłości, odwołam się teraz do lat znacznie
wcześniejszych. Do czasu, gdy
Stanisław Balbus torował sobie
drogę do mediów i wydawnictw, gdy wchodził w świat
nauki i pisarstwa. Na początek
zajrzyjmy razem z nim do
„Życia Literackiego”. Tam
przecież zaniósł (w 1967 roku)
swój pierwszy tekst krytycznoliteracki Mały nie realizm,
dotyczący powieści Ajol Stanisława Czycza. Włodzimierz
Maciąg, który wówczas był
(także) redaktorem tego tygodnika, pracę przyjął, uważnie
przeczytał i zachęcił młodego
recenzenta-debiutanta, by pomyślał o napisaniu następnej
rozprawy. I to w miarę szybko.
– Ta następna dotyczyła
W TAJNEJ LOŻY ADMIRACJI
wierszy Tadeusza Nowaka –
objaśnia Profesor. Bardzo się
Jeszcze przez chwilę rozmawiam
zachwyciłem jego tomikiem
Profesor Balbus z żoną, Zofią Iwańską-Nowak;
z
Profesorem
o wierszach Szymborskiej,
W
jutrzni
(1966).
To
był
po2006
czątek mojej znajomości z tym podczas gdy w uszach dźwięczy mi limeLiteratów Polskich w Warszawie (tam wybitnym poetą, prozaikiem, tłumaczem, ryk polskiej noblistki:
chciano mi narzucić instrukcje partyjne, między innymi, literatury rosyjskiej i wępodporządkować mnie im, a ja przecież gierskiej. Nasza znajomość z czasem przeChoć Balbus na pustyni Gobi
byłem nie delegatem partii, a ZLP!), rodziła się w wielką, serdeczną i dozgonną
Horyzont swą postacią zdobi
i złożyłem ją w Komitecie Uczelnianym przyjaźń. Po śmierci Tadeusza wydałem –
„Eee – rzecze Uzbek do Tadżyka
natychmiast po powrocie do Krakowa – wraz z jego żoną, Zofią – dwie jego nieNic z tego dla nas nie wynika
ale jednak w partii byłem.
Niech sobie robi to w Nairobi”.
– Działaczem Pan nie był, więc...
– ...w ramach Latającego UniI jeszcze taki dwuwiersz, też przez
wersytetu prowadziłem wykłady
nią napisany:
(zazwyczaj na temat zamówiony przez
organizatorów) na różnych uczelStanisław Balbus, same kości
niach. Także dla robotników w Nowej
Przystosowany do wieczności.
Hucie. Pamiętam dobrze te spotkania.
Zwłaszcza to, które w pięknym pałaPoetka uwielbiała tworzyć limeryki
cyku w stylu rosyjskiego renesansu
i inne rymowanki, toteż dała się wciązgromadziło chyba z trzysta osób.
gnąć do zabawy w Tajną Lożę LimeCzy pytać Stanisława Balbusa
ryczną, założoną przez uczniów Balbusa
o rewizje w jego domu? O konfiskatę
i prof. Teresy Walas w 1997 roku. Zreszjego księgozbioru? O chęć wydaletą nie tylko ona. Do elitarnego grona
nia go z Uczelni za udział, razem ze
limerystów – a zarazem żartobliwych
studentami, w manifestacji przeciwadmiratorów prof. Teresy Walas – nalerządowej? O inne jeszcze restrykcje?
żeli, między innymi, Stanisław BarańNie, nie będę. Wiem przecież, że
czak, Władysław Stróżewski, Andrzej
nauczyciel wielu pokoleń polonistów
Borowski, Ewa Bukojemska, Agnieszka
często bywał zatrzymywany przez miFulińska, Leszek Kołakowski, Roman
licję i ZOMO. Raz nawet został mocno
Laskowski, Filip Mazurkiewicz, Lepobity przez tak zwanych nieznanych
onard Neuger, Ewa Lipska, Władysław
Spacer w Warszawie z żoną, Zofią Iwańską-Nowak; 2007
sprawców.
Markiewicz. I, oczywiście, założyciele
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Pani doktór Walasówna z Ujotu
Od znajomych wymaga polotu.
Więc wszyscy, którzy chcieli
Kawę z nią pić przy niedzieli
Limeryki układali w strugach potu.
Na wspomnienie Loży Profesor lekko
się uśmiecha, wstaje z fotela i podchodzi
do bibliotecznej półki. Po chwili wraca do
stolika, wykłada przede mną ładnie wydaną książkę o wyjątkowo długim tytule:
Liber Limericorum – to jest Wielka Xięga
Limeryków i Innych Utworów Ku Czci Jej
Wysokości Królowej Loży Teresy Walas
jako też przy Innych Okazjach Sposobnych
przez Limeryczną Lożę Jej Admiratorów
Ułożonych.
– Profesor Markiewicz w jednym ze
swoich mądrych esejów zwrócił uwagę
na... centrum limeryczne, jakim w latach
90. stała się uniwersytecka polonistyka
– mówię.
– Limerykami bawiliśmy się świetnie!
Pamiętam, na przykład, takie wczasy
z Teresą w Krynicy Morskiej, kiedy
Ewa Bukojemska – znakomita pianistka
i przyjaciółka Teresy, która tam z nami
była, poprosiła o lekcję limerykopisania.
No i we trójkę, na plaży, ułożyliśmy taki:
Pewien facet nad Bałtykiem
owijał się z zimna łykiem
ale to ubranko z łyka
ciągle zimny wiatr przenika
więc ucieka z plaży z kwikiem
– Lubi Pan nadal pisać limeryki? –
pytam
– Czasem to robię, choć rzadko mam
ochotę. I okazję. Po śmierci Zosi świat mi
się jakoś zupełnie przeinaczył.
W ŚWIECIE ZOSI
Nie miałam odwagi zapytać, kim jest ta
białowłosa, ładna kobieta na fotografiach
oprawionych w ramki i porozstawianych
w kilku, może nawet kilkunastu miejscach
pokoju. Teraz wiem. To Zosia. Ukochana

druga żona pana Stanisława,
która odeszła prawie sześć
lat temu – choć przecież
wciąż jest obecna w jego
życiu, w jego pamięci. Intensywnie. Tak bardzo intensywnie, że o swojej wielkiej
miłości pięknie i szczerze
kiedyś opowiedział Agnieszce Pietruszce w wywiadzie
przeprowadzonym przez nią
dla miesięcznika „Znak” (nr
743). Mnie poruszyły szczególnie te jego słowa: Moja
ostatnia miłość była i jest
najważniejsza. Najważniejsza ze wszystkich miłości W swoim gabinecie na Wydziale Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej
poprzednich i najważniejsza podczas seminarium magisterskiego; 2007
ze wszystkiego, cokolwiek mnie w długim Beethovena, a przede wszystkim Bacha
i jego Wariacji Goldbergowskich.
moim życiu spotkało.
– Zosia to nie była miłość od pierwPrzyznam jednak, że znacznie bardziej
niż wywiad wzruszyła książka Profesora, szego wejrzenia. Ona rodziła się powoli,
którą ofiarował mi, mówiąc: Niech i u pani z biegiem czasu. I można powiedzieć, że
z nią połączył mnie znów Tadeusz – słyszę.
pamięć o Zosi trwa.
– Znów? – powtarzam za rozmówcą
Zosia – bo imię żony nosi literacka
książka – to chyba najpiękniejszy dar, jaki zaakcentowane mocno słowo.
– Tak. Tym razem pośmiertnie i jakby
mężczyzna może dać uwielbianej przez
siebie kobiecie! Aż żal, że wybranka nie magicznie. Bo wcześniej poznał mnie ze
może już się nim nacieszyć. Bo trzeba swoją żoną bodaj w 1970 roku, na przyjęciu
obiektywnie przyznać: jednym tchem u wspólnych znajomych. Od tamtego czasu
czyta się wiersze, krótkie opowiadania nasze koleżeństwo powoli zamieniało się
oraz dłuższą opowieść o Zofii, wdowie w przyjaźń; dość często bywałem w „klupo Tadeuszu Nowaku, która wiele lat po bie” u Nowaków przy Krupniczej, ale też
śmierci męża związała się ze Stanisławem w ich „nowym klubie” na warszawskim
Balbusem – „starym”, sprawdzonym Ursynowie, gdzie wciąż roiło się od gości
w trudnych chwilach przyjacielem. Trze- (Kapuścińscy, Myśliwscy, Kuśniewiczoba przyznać jeszcze i to, że
po lekturze Zosi człowiek
wpada w głęboką zadumę,
gdy do jego świadomości
dotrą – zamieszczone przez
wydawcę na „skrzydełku”
– słowa Ewy Lipskiej, które
o książce mówią, że To przejmujący zapis bólu, śmierci,
miłości. Bliska nam: Zosi
i mnie, Wisława Szymborska
napisała kiedyś: „Umarłych
wieczność dotąd trwa, dokąd
pamięcią im się płaci”...
Czarno-białych, w kolorze sepii, a także barwnych
fotografii nie brak w zasięgu oka Profesora. Brakuje
Przy pracy; 2010
mu Zosi. Kobiety, z którą
potrafił godzinami rozmawiać, ale i go- wie, Herbertowie, Bryll, Bereza, Siemion)!
dzinami milczeć – zwłaszcza wtedy, gdy Podstawą tej przyjaźni był jednak Tadeusz,
z głośników radiowej wieży lub samocho- którego twórczość bardzo ceniłem i śledzidowego radia sączyła się muzyka Mozarta, łem uważnie, często poddając ją analizie
Fot. Archiwum prywatne prof. Stanisława Balbusa

Loży, studenci Stanisława Balbusa i Teresy
Walas: Ewa Mrowczyk (obecnie wykładowczyni uniwersytetu w Bristolu), Michał
Rusinek (sekretarz Wisławy Szymborskiej,
a obecnie prezes fundacji jej imienia oraz
teoretyk literatury) i Magda Heydel – dziś
doktor habilitowany, wybitna tłumaczka literatury angielskiej, która takim limerykiem
admiracyjnym do Tajnej Loży zachęcała:
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Profesor wśród uczniów na uroczystości (spóźnionego) jubileuszu 70-lecia. Od lewej: dr hab. Łukasz Tischner,
dr hab. Artur Grabowski, dr hab. Tomasz Bilczewski, dr Piotr Sobolczyk, dr hab. Magdalena Heydel,
prof. Stanisław Balbus, prof. Andrzej Hejmej, mgr Anna Stec, z tyłu dr Tomasz Majkowski z żoną Małgorzatą,
pierwsza z prawej mgr Katarzyna Grzybowska, z przodu dr hab. Dorota Wojda; aula Collegium Maius, 2014

w artykułach naukowych czy w książkach
poświęconych jego poezji. O trwałym
związku z Zosią, dziesięć lat po śmierci
Tadeusza, zadecydował impuls...
Urywam tu wspomnienia Profesora.
Kto ciekaw pięknej opowieści o impulsie,
który przyjaźń zamienił w miłość – odsyłam go do Zosi. Powiem tylko, że to chęć
i potrzeba utrwalania pamięci o Tadeuszu
Nowaku (zmarłym w 1991 roku), nade
wszystko jego bogatego dorobku pisarskiego, zbliżyła do siebie tych dwoje oddanych mu ludzi. Tyle że teraz Stanisław
Balbus pragnie utrwalać pamięć już nie
tylko o Tadeuszu, ale i o kobiecie, z którą
był do ostatnich chwil jej życia. Wiersz
Rozsypane paciorki pamięci wzrusza:

i nie jest
bez Ciebie teraz
strzępy
tego
gdy– – –
Mój czas
na niby
tyle w nim Ciebie dla mnie
ile mnie
bez Ciebie
te rozsypane we mnie
paciorki pamięci
to Ty?
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Nie ma już Tadeusza. Nie ma Zosi. Nie
ma wielu innych przyjaciół. W 2012 roku
przyszedł czas i na inne odejście – na uniwersytecką emeryturę. Czy dla Profesora
to odejście znaczy zbratanie się z kanapą
lub wygodnym fotelem? Nie sądzę. Wszak
jeszcze przez parę lat, prowadząc semina-

Fot. Archiwum prywatne prof. Stanisława Balbusa

Jesteś
bo byłaś
w czasie który był

ANI KANAPA, ANI WYGODNY FOTEL

Pokazała, jak Zbigniew Herbert – poprzez
tłumaczenia jego poezji i dramaturgii,
rozmowy z nim, piśmiennictwem o nim –
zakorzeniał się i wrastał w kulturę niemiecką, wnosząc tam polską tradycję –
mówi Profesor.
Krótka recenzja, choć rozmowa
z moim interlokutorem o Herbercie,
o doktorskiej dysertacji jest znacznie
dłuższa. Profesor przede wszystkim rad
jest z tego, że autorka rozprawy („znakomicie mówiąca po niemiecku”) pokazała twórcę Pana Cogito z perspektywy
europejskiej.
– Czy ma Pan swoich ulubionych
poetów? Pisarzy? – takiego pytania nie
powinnam chyba pominąć w rozmowie
ze Stanisławem Balbusem.
– Oczywiście! Lalkę Bolesława Prusa uznaję za jedno z najwybitniejszych
dzieł polskiej literatury, przeczytałem
ją z dziesięć razy. Lubię też wracać do
noblisty Thomasa Manna. Zwłaszcza do
jego powieści Doktor Faustus, którą – na
audiobooku – wspaniale czyta Gustaw
Holoubek – mówi Profesor. I sięga po
słuchawki, po jedną z setek płyt, której
zapewne posłucha, jak tylko opuszczę
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Na spotkaniu jubileuszowym w auli Collegium Maius – z siostrami, Marysią i Bożeną,
obok prof. Alicja Baluch, w tyle z lewej dr hab. Michał Rusinek, z prawej dr hab. Tomasz Bilczewski

rium magisterskie, spotykał się ze studentami. A i jesień ubiegłego roku dostarczyła
mu moc wrażeń – kolejna jego „wychowanka” obroniła pracę doktorską, której
był promotorem. Również inspiratorem.
– To była świetna praca! Ciekawa.
Transkulturowa. Odkrywcza i ważna.

jego dom. Albo inaczej: jak opuszczę
„to bardzo wygodne, dwupokojowe
mieszkanie, na parterze, z ogrzewaniem,
w pięknej, na poły wiejskiej dzielnicy.
Nie tak znów odległe od centrum, kwadrans tramwajem...”.

Teresa Bętkowska

Nowa interpretacja sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku

K

się także państwa Kaukazu, Armenia
i Azerbejdżan oraz Gruzja, położone na
granicy geograficznej Europy i Azji. Ich

związki z europejską tradycją nie są tak
oczywiste jak państw leżących między
Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym, ale najnowsza historia tych krajów
potwierdza ich zwrot w stronę Starego
Kontynentu. Wszystkie są członkami
Partnerstwa Wschodniego ‒ programu

Unii Europejskiej wspierającego współpracę z krajami leżącymi na wschód od
jej granic, a wojna gruzińsko-rosyjska
w 2008 roku stała się pretekstem do
potwierdzenia gruzińskich związków
z Zachodem i problematycznych relacji
z Rosją, od której wpływów kraj ten
chciał się uwolnić. Warto podkreślić, że
znakiem otwarcia krajów kaukaskich na
kontakty z Europą jest także wsparcie
dla sztuki współczesnej, której efektem
jest aktywny udział tamtejszych artystów w międzynarodowym życiu artystycznym czy budowa nowych instytucji
pokazujących sztukę XX wieku i sztukę
najnowszą powstającą w dialogu z kulturą europejską.
W książce weryfikuję rozpowszechnione w literaturze przedmiotu przekonanie, że najważniejszą wartością
po 1989 roku było porzucenie modernistycznej autonomii i ideologicznej
neutralności dzieła sztuki na rzecz
politycznego zaangażowania, definiowanego w różny sposób, przede wszystkim
jako społeczny aktywizm, projekty partycypacyjne czy mająca polityczny wymiar
estetyka. Analiza najnowszej sztuki może
być jednak pisana w odniesieniu do zupełnie odmiennego zespołu pojęć, które
unikają upraszczających kategorii polityczności, odnosząc się zarówno do tra-

Wikimedia Commons

siążka Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989
roku pokazuje, w jaki sposób koniec komunizmu i następujące po nim przemiany
kulturowe ukształtowały środkowoeuropejską sztukę współczesną i jej treści
ideowe. Wielu twórców zaangażowało
się bezpośrednio na rzecz zmian, tworząc
prace komentujące bieżące wydarzenia
albo wyznaczające, ich zdaniem, właściwe
kierunki, w jakich podążać miała transformacja. Inni analizowali zachodzące
zmiany z dystansu, ale nie pozostawali
wobec nich obojętni, pokazując ich różnorodne konteksty i historyczne źródła,
wynikające z tożsamości kulturowej poszczególnych krajów, regionów, a nawet
centrów artystycznych. Sztuka współczesna odegrała też ważną rolę w procesie
budowania pamięci o czasach komunizmu,
z jednej strony kontestując minioną epokę,
a z drugiej podkreślając trwałość jej śladów
oraz konieczność refleksji na temat ich
negatywnych i pozytywnych konsekwencji.
Definiując geografię badań i wyznaczając granice Europy Środkowo-Wschodniej adekwatne do studiów nad czasami
transformacji, za kluczowe kryterium
uznałem nie tyle położenie geograficzne
czy poszukiwanie środkowoeuropejskiego
genius loci, ile opowiedzenie się po stronie
przynależności do Europy, definiowanej
jako wspólnota wolnych narodów, które
łączą najbardziej podstawowe wartości
zakorzenione w greckiej filozofii, prawie
rzymskim i judeochrześcijańskiej religijności. Punktem odniesienia nie powinno
być więc wspólne doświadczenie komunizmu lub dzisiejsze problemy związane
z budową demokracji i gospodarki wolnorynkowej, ale zakorzenione w dłuższej
perspektywie historycznej tradycje, w imię
których odwracano się od totalitarnej
przeszłości i rozpoczynano nowy rozdział
w historii regionu. W konsekwencji do
Europy Środkowo-Wschodniej zaliczam
zarówno kraje wyszehradzkie, bałtyckie
i bałkańskie, jak i państwa powstałe
w wyniku rozpadu ZSRR poszukujące na
nowo swojego związku z Europą, takie
jak Mołdawia, Białoruś i Ukraina. W tak
zdefiniowanym regionie powinny znaleźć
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SZTUKA CZASÓW TRANSFORMACJI

Rimantas Lazdynas, Łańcuch Bałtycki, Litwa, 23 sierpnia 1989, fotografia dokumentalna
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środkowoeuropejskiego regionu chcą
współdecydować.
W pierwszym rozdziale przedstawiam
postulat odwrócenia powszechnie przyjmowanej perspektywy badawczej, sytuującej Europę Środkowo-Wschodnią na
marginesie historii sztuki. Hipotetycznie
przyjmując, że może stać się ona jednym
z artystycznych centrów, wskazuję na
te zjawiska w sztuce, które kwestionują
środkowoeuropejski prowincjonalizm,
takie jak utrzymywanie niezależnej sieci
kontaktów w świecie, wypracowywanie
oryginalnych idei traktowanych przez naśladowców jako wzorcowe czy międzynarodowe znaczenie twórców wywodzących
się z regionu, między innymi litewskiego
filmowca Jonasa Mekasa czy czeskiego
projektanta Ladislava Sutnara. Rozdział

Z archiwum autora

Muzeum Narodowe w Krakowie

postulatem badawczym jest
także odnajdywanie kontynuacji między sztuką powstającą
po 1989 roku a przedwojenną
awangardą, czego wyrazistym
przykładem są współczesne
nawiązania do konstruktywizmu i surrealizmu. W ten
sposób podkreślona zostaje
ciągłość historyczna w rozwoju
sztuki XX wieku, dla której
doświadczenie komunizmu
jest tylko jednym z punktów
odniesienia, a nie przełomowym wydarzeniem radykalnie
zmieniającym historię sztuki.
W konsekwencji należy zakwestionować przekonanie,
że współczesna sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej
powstaje w cieniu marksistowskiej utopii i jest spadkobiercą
jej idealizmu, który próbuje
ocalić, przeciwstawiając się
urynkowieniu dzieła sztuki, a jednocześnie angażując
w proces społecznej zmiany.
Skala problemów jest zupełnie
inna, a wielowątkowość i różnorodność powstających dziś
Marcin Maciejowski, Sytuacja się zmieniła, 2010, olej na płótnie, prac pozwala widzieć w nich
200 x 140
refleksję przede wszystkim na
dycji ikonologicznej i ikonograficznej, jak tematy dotyczące tożsamości kulturowej
i literaturoznawstwa, antropologii kultury regionu i jego miejsca we współczesnej
czy studiów nad dziedzictwem. Istotnym Europie, o której przyszłości mieszkańcy

Z archiwum autora

Okładka książki Stwórz sobie państwo! Krótka
historia Odrobinii. 1945–2014 Bohdan i Michał
Slezkinowie, red. Krzysztof Gutfrański, wydawnictwo towarzyszące wystawie Państwo, BWA Zielona
Góra, 2014

Wystawa Unia słowacko-polska, Kasárne/Kulturpark w Koszycach, Galéria Alfa, 2014,
sala z pracami Marcina Maciejowskiego, Jakuba Woynarowskiego i Wilhelma Sasnala
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drugi to polemika z postrzeganiem sztuki
politycznej, realizowanej w oparciu o instytucje sztuki, jako realnego narzędzia
zmiany rzeczywistości. W przeciwieństwie do projektów artystycznych, pozostających często wyłącznie wydarzeniami
środowiskowymi, wyróżniam działania
różnorodnych grup i organizacji obywatelskich z udziałem artystów, które odegrały
istotną rolę, między innymi, podczas Jesieni Ludów 1989 roku, jak Łańcuch Bałtycki
czy artystyczne wsparcie dla ukraińskiego
Majdanu w 2014 roku. Kolejne dwa roz-

dycjami narodowymi
i regionalnymi w sztuce współczesnej, podkreślając ich znaczenie
jako kontestacji procesów globalizacyjnych,
odnajdując je, między
innymi, w głośnej pracy czeskiego artysty
Davida Černego pod
tytułem Entropa (2009),
w krzywym zwierciadle
pokazującej pokutujące
w Europie narodowe Vladas Urbanavičius, Łuk na bulwarze, 2009, Wilno
stereotypy. Inspiracje
te, ignorowane zazwyczaj przez współ- Docenienie jedności europejskiej idzie tu
czesną krytykę i historię sztuki, okazują w parze z postulatami takiego definiowania
się kluczowe dla interpretacji wielu prac, Starego Kontynentu, gdzie region środkoco więcej ‒ przypominają, że w 1989 woeuropejski traktowany jest podmiotowo,
roku odrzucono komunizm nie tylko a nie jako przejściowa strefa pomiędzy
w imię swobód obywatelskich, ale także Wschodem i Zachodem.
W książce omówiona zostaje dzianarodowej niepodległości. Najnowsza
sztuka odnosi się do tych kwestii według łalność wybranej grupy artystów, którzy
własnych zasad, wymykając się prostym pokazują kulturową ciągłość między
kategoriom polityki historycznej i unikając czasami współczesnymi a przeszłością,
zarówno ich przesadnej gloryfikacji, jak dowodząc, że sztuka współczesna nie tylko
i deprecjacji. W konsekwencji, w ostatnim nie kwestionuje, ale jest kontynuacją historozdziale, pokazuję, w jakim stopniu sztuka rycznego dziedzictwa, do którego historii
czasów transformacji wskazuje na wartość potrafi dopisać nowy rozdział. Opisywani
regionalnych historii dla kształtowania w książce twórcy pokazują, że nawet jeżeli
się współczesnej tożsamości europejskiej posługują się językiem akceptowanym
i rolę, jaką w procesie tym odgrywać mogą w ramach globalnego świata sztuki, potrakraje z Europy Środkowo-Wschodniej. fią wypowiedzieć w nim treści oryginalne,
wynikające z analizy ich własnej kultury
i historii. Badania nad najnowszą sztuką
Książka dr. hab. Andrzeja Szczerskiego Transformacja. Sztuka w Europie ŚrodkoEuropy Środkowo-Wschodniej mają istotne
wo-Wschodniej po 1989 roku, która ukazała się niedawno nakładem Wydawnicznaczenie wobec odradzania się podziałów
twa Uniwersytetu Jagiellońskiego, na tegorocznych Poznańskich Targach Książki
w Europie, a także negatywnych skutków
otrzymała wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół
procesów globalizacyjnych wzmacniająWyższych im. ks. Edwarda Pudełki. Warto dodać, że Wydawnictwo UJ wydacych dominację dawnych i nowych cenło także wersję anglojęzyczną książki, która dystrybuowana jest przez Columbia
trów nad prowincjami. We współczesnym
University Press w Nowym Jorku.
świecie powinniśmy zdobyć się na nową
– Publikacja dr. hab. Andrzeja Szczerskiego porusza bardzo istotny problem, którefleksję na temat sztuki z Europy Środkory nie doczekał się całościowego opracowania ani w polskiej, ani w zagranicznej
wo-Wschodniej, która nie koncentruje się
literaturze przedmiotu – pisze w recenzji prof. Tomasz Gryglewicz z Instytutu Hina myśleniu postkolonialnym i nie buduje
storii Sztuki UJ. – Książka wypełnia więc istotną lukę w naszej wiedzy dotycząnapięcia między zachodnią historią sztucej najnowszej sztuki polskiej oraz sztuki naszych bliższych i dalszych sąsiadów.
ki narzucającą swoje hierarchie w imię
Autor umiejętnie łączy w swoim tekście problematykę ogólną ze szczegółowo
uniwersalizmu a środkowoeuropejskim
zaprezentowanymi według przyjętej przez niego koncepcji przykładami dzieł
partykularyzmem. Przypominanie o isti projektów artystycznych twórców wywodzących się z państw Europy Środkowonieniu specyficznego regionu w środku
-Wschodniej. Pomaga mu w tym także doświadczenie kuratorskie – był kuratorem
Europy i o jego wartości stanowić może
paru istotnych wystaw poświęconych sztuce współczesnej.
głos na rzecz docenienia europejskiego
Dr hab. Andrzej Szczerski jest historykiem sztuki, wykłada w Instytucie Historii
pluralizmu, opartego o współistnienie wySztuki UJ. Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Merazistych tożsamości narodowych, który to
nem i Uniwersytecie w St. Andrews. Autor publikacji poświęconych sztuce XIX
pluralizm zawsze był ostoją europejskich
i XX wieku oraz sztuce współczesnej, w tym książek Modernizacje. Sztuka i arwartości, w tym przede wszystkim wolności
chitektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918–1939 (Łódź
i poczucia kulturowej wspólnoty Starego
2010), Views of Albion. The Reception of British Art and Design in Central Europe,
Kontynentu.
1890–1918 (Oxford 2015) i Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze
Z archiwum autora

działy podejmują kwestie pamięci i historii,
podkreślając, że sztuka współczesna odnosi
się nie tylko do niedawnej komunistycznej
przeszłości, ale sięga także do wydarzeń
z innych epok, doceniając ich znaczenie
dla Europy Środkowo-Wschodniej po 1989
roku. Artyści analizują zarówno procesy
odnajdywania wydarzeń z przeszłości,
jak i świadomego o nich zapominania,
jak w pracy rumuńskiego twórcy Cipriana
Mureşana Komunizmu nie było (2006).
Dyskusje o historii miały i wciąż mają
kluczowe znaczenie dla definiowania
procesów transformacji, nie tylko dlatego,
że pozwalają przezwyciężyć traumatyczne
doświadczenie totalitaryzmu, ale także
zwrócić uwagę na różnorodne tradycje, do
których chcemy dziś nawiązywać, poszukując podmiotowości regionu w europejskim
i światowym kontekście. W dalszej części
książki podkreślam znaczenie dziedzictwa
surrealizmu dla sztuki po 1989 roku, przede
wszystkim adekwatność groteskowej i surrealistycznej wyobraźni do opisania paradoksów postkomunistycznej transformacji.
Osobny rozdział poświęcam zdobywającej
sobie dziś coraz większą popularność
historii alternatywnej, oferującej artystom
nieograniczoną wolność komentowania
zarówno przeszłości, jak i współczesności,
a przede wszystkim uniknięcia odwołań
do bieżących dyskusji politycznych. Na
zakończenie omawiam inspiracje tra-

polskiej XX wieku (Kraków 2015). Kurator wystaw, między innymi, Symbolism
in Poland and Britain w Tate Britain w Londynie (2009), The Power of Fantasy.
Modern and Contemporary Art from Poland w BOZAR Centre for Fine Arts w Brukseli (2011) Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm w Muzeum
Architektury we Wrocławiu (2016–2017) i #dziedzictwo w Muzeum Narodowym
w Krakowie (2017–2018).

Andrzej Szczerski

Instytut Historii Sztuki UJ
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Rozmowa z dr. Piotrem Kołodziejczykiem z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
którego zespół od kilku lat prowadzi pionierskie badania w Jordanii

Adam Koprowski

SCIENTIA

PIERWSZE ŚLADY OSADNICTWA W JORDANII

Widok na dolinę Dana z historycznej osady Dana

□ Kilkunastoosobowy zespół, którym Pan dowodzi, prowadzi
badania w południowej Jordanii od pięciu lat. Dlaczego wybór
padł akurat na ten region świata?
■ Trudno nie być pod wrażeniem potencjału archeologicznego
i przyrodniczego południowej części tego kraju. Te niesamowite
krajobrazy powodują, że myślimy o potędze, sile i pięknie natury,
ale dla archeologów jest tu coś więcej. Znajduje się tu mnóstwo
zabytków, które pozwalają nam zajrzeć głęboko w historię ludzkości. To dla każdego badacza przeszłości miejsce niezwykłe,
ponieważ to tutaj rodziła się ludzka cywilizacja, powstawały
pierwsze stałe osiedla, rozwijało się rolnictwo czy wreszcie
wynaleziono ceramikę i rozpoczęto obróbkę i produkcję metali.
W końcu to tutaj Nabatejczycy stworzyli niezwykłą Petrę, Rzymianie budowali swoje forty i umocnienia graniczne, a krzyżowcy
niezdobyte zamki.
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□ Jaki jest cel badań finansowanych z grantu Narodowego
Centrum Nauki?
■ W ramach wieloletniego projektu gromadzimy informacje,
które pomogą zrekonstruować zmiany zachodzące na tym ważnym obszarze w latach 3700–1950 p.n.e., czyli w pierwszej fazie
epoki brązu. Celem mojego zespołu nie jest odkrywanie pięknych
zabytków, lecz odtworzenie tego, co działo się w południowej
Jordanii w tym ważnym okresie. W archeologii często bywa tak,
że odpowiadając na jedno pytanie, tworzy się kilka kolejnych. Ale
po tych kilku latach prac jesteśmy niemal pewni, że w tym regionie
funkcjonowało dobrze rozwinięte pasterstwo, które zresztą jest
tu obecne do dziś, z tą różnicą, że kilka tysięcy lat temu klimat
bardziej sprzyjał tej gałęzi rolnictwa. Drugą kwestią jest udział
tej ludności w pionierskim wydobyciu rud miedzi w kopalniach
u wylotu pobliskiej Doliny Feynan, które trafiały następnie do

pierwszych „przetwórni” w rejonie Akaby
nad Morzem Czerwonym, a potem do
Egiptu pierwszych faraonów.

mocno dawały nam się we znaki. Niestety,
tegoroczna zmiana terminu nie do końca
okazała się szczęśliwa. Przez pierwsze dwa
tygodnie nasze prace komplikowały obfite
opady deszczu, co powodowało, że dojazd
na wykopaliska był mocno utrudniony.
Zdarzały się nawet dni z opadami śniegu.
Trzeba podkreślić, że dotarcie do naszych
stanowisk jest również sporym wyzwaniem
w suche dni. Prowadzą do nich wąskie,
strome i kamieniste drogi bez żadnych
zabezpieczeń. Na szczęście, od początku
kwietnia aura była dla nas łaskawsza
i mogliśmy intensywnie realizować nasze
założenia.

□ Pański zespół rozpoczął wykopaliska
w kilku wyjątkowych miejscach i odnalazł zabytki dotąd nieznane nauce. Które z nich uważa Pan za najcenniejsze?

■ Pięć lat badań przyniosło już wymierne
efekty. W rejonie miejscowości Shawbak
natrafiliśmy na gigantyczny kompleks
osadniczo-gospodarczy. Z kolei w oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów górskiej
dolinie odkryliśmy coś zupełnie niezwykłego: osadę istniejącą tutaj w okresie
neolitu ceramicznego, z kamiennymi
□ Jak wygląda standardowy dzień zemurami i centralnym budynkiem. Podejspołu, którym Pan kieruje w Jordanii?
rzewamy, że mógł to być dom wodza lub
rodzaj wczesnej świątyni. Wokół murów
■ Od lat stacjonujemy w wiosce Dana
Dr Piotr Kołodziejczyk
znaleźliśmy sporo zabytków gospodarokoło 20 kilometrów na południe od Atczych: rozcieracze, żarna, groty strzał,
-Tafila. Dzień zaczynamy śniadaniem,
ale również znaczną jak na tamte czasy ilość ceramiki ‒ naczy- które zazwyczaj rozpoczyna się o godzinie 7. Mój zespół jest
nia zasobowe, prawdopodobnie do przechowywania zapasów podzielony na dwie grupy. Jedna ekipa wyjeżdża w teren i tam
żywności. Sukces tym większy, że jest to najdalej wysunięta na prowadzi zaplanowane działania. W bazie z kolei pracują osoby, które inwentaryzują i opisują materiał
przywieziony z wykopalisk lub ten pozyskany w latach poprzednich, ponieważ
jest go tak dużo, że nie jesteśmy w stanie
opracować go do końca w danym sezonie.
W terenie zostajemy zazwyczaj do godziny
15, w zależności od tego, jakie są potrzeby.
Mniej więcej godzinę później jemy wspólnie lunch zakupiony w drodze powrotnej.
Po południu zazwyczaj odbywają się prace
porządkowe i dokumentacyjne. O godzinie
19.30 zasiadamy do kolacji.
□ Jakie są efekty tegorocznych wiosennych badań?

wschód osada neolitycznej kultury Jerycho IX, jaką do tej
pory odkryto. Nasze badania trzeba uznać za pionierskie,
ponieważ nikt wcześniej nie prowadził prac wykopaliskowych w tym niedostępnym, górskim terenie.
□ Tegoroczna ekspedycja rozpoczęła się wcześniej niż
w ubiegłych latach, bo w połowie marca. Czym było to
podyktowane?

Fot. Adam Koprowski

Podczas prac wykopaliskowych na stanowisku Ain Sawan

■ Przeprowadziliśmy prace wykopaliskowe na kolejnych stanowiskach, do których
dostać się można jedynie wąskimi, stromymi i kamienistymi drogami. Udało nam
się odkryć ponad 80-metrowej długości
mur wykonany z dużych bloków kamien-

■ Poprzednie wyprawy odbywały się we wrześniu. W tym
czasie panują tu jednak dość wysokie temperatury, które

Archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
na stanowisku Ain Sawan
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Fot. Adam Koprowski

Dolina Dana

nych wypełnionych ziemią. Ta dobrze zachowana i solidna
konstrukcja, znajdująca się na płaskim zboczu, mogła otaczać
tymczasowe obozowisko, pastwiska bądź pola uprawne. Jej pochodzenie wstępnie oszacowaliśmy na epokę żelaza lub okres
nabatejsko-rzymski. W innym miejscu mieliśmy z kolei do
czynienia z rodzajem konstrukcji osadniczych prawdopodobnie
również z okresów późniejszych. Skrywały one sporo ceramiki,
a także przedmioty metalowe, na przykład nóż. Zamierzamy też
nadal pracować nad materiałami z lat ubiegłych, których do tej
pory nie udało się opracować i zadokumentować. Dodatkowo
pracujemy także nad próbkami do badań laboratoryjnych, na
podstawie których można dokładnie datować odkryte struktury. Będą one wykonywane przez laboratoria w Poznaniu
i Gliwicach.
□ Ważną kwestią jest też działalność popularnonaukowa.
W jaki sposób upowszechniają Państwo swoje osiągnięcia?
■ Niewątpliwie jest to ważny element naszego projektu. Chcemy
dzielić się nie tylko wiedzą o okresie późnej prehistorii, ale również o regionie, w którym pracujemy: jak żyje tutejsza ludność,
jaka jest jej kultura i tradycje, jakie ma elementy pozytywne
i te, być może, dla nas negatywne lub niezrozumiałe. Działania
popularyzatorskie przeprowadzamy również wśród lokalnej
społeczności. W tym celu trzeci rok współpracuje z nami Katarzyna Radziwiłko z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zadaniem jest organizowanie
działalności popularyzatorskiej, na przykład spotkań z dziećmi,
młodzieżą i studentami miejscowych uczelni.
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Tak zwany Grobowiec Urny w Petrze –
jeden z grobowców królów nabatejskich

□ W ostatnim czasie archeolodzy
z Uniwersytetu Jagiellońskiego
opracowali również pierwszy profesjonalny cyfrowy przewodnik po
południowej Jordanii. Skąd taki
pomysł?

Fot. Adam Koprowski

■ Stworzyliśmy go, aby przybliżyć
czytelnikom ten niezwykły region,
pełen archeologicznych skarbów i zapierających dech krajobrazów. Przewodnik to także jedyny kompleksowy
serwis poświęcony polskim badaniom
naukowym prowadzonym w Jordanii.
Znajdują się w nim informacje o historii polskiej naukowej obecności
w tym kraju oraz relacje z aktualnie
prowadzonych wykopalisk i innych
projektów badawczych. Zadanie to
zostało sfinansowane ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach programu DUN
i zostało zrealizowane we współpracy
z Fundacją Euklidesa.
□ Podczas pobytu na Bliskim
Wschodzie po raz kolejny ambasador RP w Jordanii Andrzej
Świeżaczyński spotkał się z członkami kierowanego przez Pana
zespołu. Jak układa się współpraca

z polską placówką dyplomatyczną
w Ammanie?
■ Jest to niewielka i stosunkowo
młoda placówka, ale bardzo życzliwa
i starająca się nam zawsze pomóc
w każdy możliwy sposób. Nasza
współpraca zaowocowała, między
innymi, wspólnie przygotowywaną
sesją naukową poświęconą polskim
badaniom w Jordanii, której towarzyszyła wystawa fotografii. Wydarzenie to odbyło się na Uniwersytecie
Haszymidzkim w Zarqa i uświetniło
cykl uroczystości z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Również w tym roku planowane
są kolejne akcje upowszechniające
nasze krakowskie badania naukowe
na Bliskim Wschodzie. To bardzo
ważne, że polskie przedstawicielstwo
dyplomatyczne w Jordanii wspiera
nasze działania i żywo interesuje się
nie tylko wynikami naukowymi, ale
także naszymi warunkami pobytu
i bezpieczeństwem. Jesteśmy za to
bardzo wdzięczni i mamy nadzieję na
dalszą współpracę.

Rozmawiał Łukasz Wspaniały
Biuro Prasowe UJ
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Pixabay

GRZYBY JADALNE
W PROFILAKTYCE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

W

edług ostatnich badań naukowych
zaleca się po 40. roku życia jedzenie
300 gramów na dzień świeżych owocników grzybów jadalnych w celu poprawy
procesów związanych z pamięcią
Grzyby, zarówno do celów dietetycznych, jak i leczniczych, stosuje się od tysięcy lat i są one prawdopodobnie najstarszymi z udokumentowanych naturalnych
surowców leczniczych. Przede wszystkim
wykazują wiele działań o zasadniczym
znaczeniu w profilaktyce tak zwanych
chorób cywilizacyjnych.
O długiej historii wykorzystywania
grzybów jako surowców leczniczych
świadczy zastosowanie owocników grzy-
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bów z rodzaju Polyporus, które posiadał
przy sobie słynny Ötzi. W 1991 roku
turyści znaleźli w Alpach, na wysokości
ponad 3000 metrów n.p.m., ciało człowieka, początkowo uznane za należące
do tragicznie zmarłego turysty. W wyniku
badań okazało się jednak, że szczątki mają
około 5300 lat, a ich zaskakująco dobry
stan wynikał z tego, że zamarzły w lodowcu. Odkrycie wywołało sensację na
skalę światową, a znalezionego człowieka
nazwano Ötzi, czyli Człowiek Lodu. Przy
jego zwłokach stwierdzono, oprócz broni,
obecność gatunku grzyba nadrewnowego
Fomitopsis oficinalis (białoporek brzozowy). Na podstawie wyników badań na-

ukowych, przeprowadzonych na próbkach
pochodzących z jego organizmu, stwierdzono, że Ötzi cierpiał na bardzo wiele
schorzeń: miażdżycę (co obala tezę, że
jest to współczesna choroba cywilizacyjna
i w istocie wynika ze złej diety), chorobę
wrzodową, zwyrodnienia stawów, choroby
pasożytnicze, stany zapalne oraz wiele ran
na ciele. Badacze ustalili, że Ötzi był też
zakażony włosogłówką – pasożytniczym
gatunkiem nicienia, wywołującym bóle
brzucha i anemię. F. oficinalis wykazuje
wszystkie działania, które były skuteczne
w leczeniu przypadłości Człowieka Lodu,
i z tego powodu stosował go jako remedium, które miało leczyć towarzyszące

mu choroby. Historia ta jest dowodem, że
owocniki F. oficinalis (uznanego obecnie
za gatunek leczniczy) były prawdopodobnie najstarszym z surowców naturalnych
o działaniu multiterapeutycznym.
Grzyby były i są podstawowymi surowcami leczniczymi w tradycyjnej medycynie ludowej wielu kultur: na przykład,
w medycynie japońskiej gatunek Lentinula
edodes (twardnik japoński, potocznie shiitake), w chińskiej medycynie tradycyjnej
Ganoderma lucidum (lakownica żółtawa,
potocznie lingzhi lub reishi) były uważane
za panaceum.
Owocniki grzybów zbierano i stosowano od pradawnych czasów, szczególnie
w medycynie Dalekiego Wschodu, ale też
jako element medycyny ludowej Zachodu.
W Europie po raz pierwszy (już w IV wieku p.n.e) właściwości lecznicze grzybów
opisał Hipokrates. Pierwsze informacje
o stosowaniu grzybów w lecznictwie
polskim ukazały się w czasopismach
etnograficznych w drugiej połowie XIX
wieku. W farmakopei polskiej II znajdują
się monografie dotyczące Faex medicinalis
(Saccharomyces cerevisiae – drożdży lekarskich), będących źródłem witamin oraz
znajdujących zastosowanie jako środek
do sporządzania tabletek, a w aktualnej
farmakopei XI swoją monografię posiada
gatunek nadrewnowy Poria cocos (Polyporaceae).
Mykoterapia jest nauką zdefiniowaną
w roku 1974, kiedy to na konferencji
naukowej w Japonii grupa mykologów
rozpoczęła dyskusję na temat właściwości leczniczych grzybów. Wyodrębniona

została grupa grzybów, która ze względu
na swoje właściwości określana jest
jako grzyby lecznicze. Wśród gatunków
leczniczych przeważają grzyby z taksonu
Basidiomycota (Podstawczaki). Za gatunki
jadalne uznanych jest około trzech tysięcy gatunków grzybów, z czego sto jest
pozyskiwanych z upraw komercyjnych,
ale tylko dziesięć spośród nich na skalę
przemysłową. Potencjał leczniczy grzybów wytwarzających owocniki (w tym
też gatunków nadrewnowych) jest coraz
lepiej poznany, ale ciągle przed naukowcami jest jeszcze wiele pracy, aby w pełni
skorzystać z właściwości leczniczych tych
organizmów.
Grzyby zwyczajowo są kojarzone
z niewielkimi organizmami rosnącymi
w lasach. Naturalnym środowiskiem
bytowania grzybów jest gleba, chociaż
w początkach ewolucji organizmów

Fot. Bożena Muszyńska

Boletus edulis – borowik szlachetny

Macrolepiota procera – czubajka kania

wielokomórkowych nie zawsze tak było –
w dewonie „naziemne lasy” były zbudowane z grzybów. Przed powstaniem roślin
naczyniowych grzyby zwane Prototaxites
tworzyły kilkumetrowe owocniki, które
zapoczątkowały procesy glebotwórcze,
ponieważ wytwarzały do środowiska
kwas szczawiowy, wiążący wapń ze skał.
Obecnie wiemy, że reakcje te powodowały
kruszenie skorupy ziemskiej, a następnie
elementy nieorganiczne skał, mieszając
się z obumarłymi organizmami, tworzyły
glebę. Dzięki temu rośliny zyskały środowisko i zaczęły się rozwijać i osiągać coraz
większe rozmiary, a grzyby wniknęły do
wytworzonej przez siebie gleby, by ją
eksplorować i mieć władzę nad dostępem

Leccinum scabrum – koźlarz babka

do jej składników, przez co decydując o jakości życia wszystkich roślin, następnie
roślinożerców i mięsożerców. Z tego powodu grzyby kontrolowały i kontrolują pozostałe elementy łańcucha pokarmowego.
Obecnie większość gatunków grzybów
to organizmy mikroskopijne, a tylko
część wytwarza duże owocniki (przede
wszystkim grzyby podstawkowe), które
bywają aż tak ogromne jak owocniki
purchawicy olbrzymiej o obwodzie do
135 cm (historycznie stosowane były do
hamowania krwawień).
Ważną rolę w przyrodzie spełniają
grzyby symbiotyczne. Symbioza jest to
współżycie dwóch organizmów należących do różnych gatunków, które jest korzystne dla każdego z partnerów. Mikoryza
to rodzaj symbiozy grzybów z roślinami
naczyniowymi, a w przypadku grzybów
wytwarzających owocniki – z drzewami.
Grzyb otrzymuje od drzewa część asymilatów wytworzonych w procesie fotosyntezy
i w zamian dostarcza drzewu substancji
mineralnych. Dzięki mikoryzie drzewa
zwiększają powierzchnię chłonną korzeni
oraz zyskują ochronę przed patogenami
z powodu działania substancji antybiotycznych wydzielanych przez grzybnię
do gleby (na przykład pieczarka wydziela
antybiotyk agarodoksynę). Dzięki grzybom istnieją lasy, bo to właśnie one przekształcają obumarłą materię w przyswajalne dla roślin, rozpuszczalne w wodzie
związki nieorganiczne. Należy zaznaczyć,
że grzyby przetwarzają ogromne ilości
biomasy zawierającej celulozę, hemicelulozę i ligninę, regenerując środowisko
naturalne bez produkcji odpadów. Rozkład
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Bożena Muszyńska

Piotr Zięba

Andrzej Bossowski

z dębem. Znajomość rejonu – w regionach występowania dureguł mikoryzy może żych obszarów leśnych jest wyższe. Wiele
być wykorzystywana krajów na świecie zamieszkują osoby,
podczas zbierania które są mykofilami (kraje azjatyckie,
grzybów.
Rosję, Polskę, Czechy, Słowację czy
W wielu krajach Francję). We Włoszech grzybobranie jest
zbieranie dziko ro- zajęciem elitarnym, ponieważ trzeba być
snących grzybów posiadaczem specjalnej licencji upraww celach konsump- niającej do zbioru grzybów. Koszt wynosi
cyjnych jest zwycza- równowartość około 200 złotych na rok
jem i jest tak przede (podatek od zbioru grzybów) i jedynie
Imleria badia – podgrzybek brunatny
wszystkim w Eu- niekiedy emeryci mogą być zwolnieni
ropie wschodniej. z opłat. W ramach pozwolenia są też ograGrzyby oraz miód niczenia, na przykład co do zbioru praww społecznościach dziwków (trzy kilogramy jednorazowo).
słowiańskich stano- Turyści, aby zbierać grzyby w tym kraju,
wią składnik potraw także muszą mieć opłacone pozwolenia.
„rytualnych”. Bez W lasach za brak legitymacji lub zbiór
nich nie może się ponad normę można dostać mandat od
odbyć, na przykład, specjalnych służb leśnych. W niektórych
nasza tradycyjna krajach (Wielka Brytania) to szacowne
wieczerza wigilijna. hobby, jakim jest grzybobranie, podlega
Dla kultury grzybo- istotnemu ograniczeniu ze względu na
brania charaktery- to, że większość obszarów leśnych jest
styczne jest to, że własnością prywatną i przebywanie w nich
wiedza o jadalnych osób postronnych jest zakazane.
grzybach przekazyGrzyby zalicza się obecnie do tzw.
Pleurotus citrinopileatus – boczniak cytrynowy
wana jest z poko- żywności funkcjonalnej, czyli zgodnie
zachodzi w sposób tlenowy, wywołując lenia na pokolenie. Istnieją jednak kraje z przepisami Unii Europejskiej są proznany każdemu, przyjemny charaktery- (Francja), w których na wydziałach far- duktami wykazującymi udokumentowany
styczny zapach ściółki w lesie (ten, który maceutycznych studenci mają wykładaną badaniami naukowymi korzystny wpływ
właśnie kojarzymy z lasem i który działa mykologię i ich obowiązkiem po studiach na zdrowie człowieka ponad ten, który
na chodzących po lesie relaksująco). jest bycie konsultantem i doPowstałe w ten sposób związki nieorga- radcą w aspekcie znajomości
niczne są łatwo przyswajalne przez rośliny dziko rosnących grzybów.
i pozwalają im rozwijać się w lesie. Co W Krakowie, na Wydziale
godne jest podkreślenia, około 70 procent Farmaceutycznym UJ CM,
dwutlenku węgla potrzebnego roślinom są prowadzone zajęcia, niedo fotosyntezy pochodzi z metabolizmu stety tylko fakultatywne, na
zachodzącego w grzybach podczas rozkła- temat znaczenia leczniczego
du martwej materii (ściółki) do związków i toksykologicznego grzybów
nieorganicznych. Jeśli rozważać grzybowe wielkoowocnikowych.
naj-, to posiadają one niezwykły rekord:
W Polsce, podobnie jak
najstarszym i największym organizmem w innych krajach słowiańna świecie jest słynna opieńka z Oregonu skich, zbieranie grzybów jest
(opieńka miodowa), której grzybnia zaj- bardzo popularne, zwłaszmuje obszar 886 hektarów i liczy 2400 lat. cza wśród mieszkańców wsi
Te z grzybów, które zawiązują owoc- i małych miast. Brak jednak
niki (10 procent populacji), budują sieć szczegółowych danych dotypołączeń z drzewami, z którymi tworzą czących konsumpcji grzybów
mikoryzę (symbiozę). Dotyczy to wie- leśnych w Polsce. Przyjmuje
lu tzw. „grzybów kapeluszowych”, na się, że średnie spożycie tych
przykład borowikowatych (Boletaceae). grzybów wynosi rocznie kilka
Wiele gatunków grzybów wytwarzają- kilogramów na osobę, a, na
cych owocniki mikoryzuje z określonymi przykład, w Czechach jedna
rodzajami drzew, na przykład koźlarz osoba zjada statystycznie poczerwony z brzozami, maślak żółty z mo- nad 10 kilogramów świeżych
drzewiami, podgrzybek brunatny z sos- grzybów rocznie. Wielkość
Sutorius luridiformis – borowik ceglastopory
nami, a borowik szlachetny najchętniej spożycia uzależniona jest od

tyków. Istnieją obecnie firmy farmaceu- pokarmowego, powodując spadek jego
tyczne specjalizujące się w produkcji pre- stężenia całkowitego we krwi oraz frakcji
paratów przeciwnowotworowych, w tym LDL, nie zmieniając przy tym stężenia
ekstraktów z grzybów czy suplementów frakcji HDL. Mechanizm tego zjawiska nie
diety w różnych formach. Zainteresowa- jest w pełni poznany, jednak udowodnionie tematem grzybów jadalnych (rosnąca no, że błonnik znajdujący się w grzybach
ciągle liczba badań) sugeruje, że materiał może stanowić dobrą alternatywę dla tego
ten – podawany bezpośrednio czy w for- pochodzącego z innych pokarmów. Efekt
mie ekstraktów – jest dobrze tolerowany hipocholesterolemiczny może być spowoi bezpieczny dla organizmu człowieka.
dowany zmianą wchłaniania składników
Po raz pierwszy właściwości przeciw- odżywczych z przewodu pokarmowego
nowotworowe grzybów opisano w 1957 związanego z obecnością błonnika w dieroku, natomiast ich znaczenie jako środ- cie, oddziaływaniem na wydzielanie jelików skutecznych w profilaktyce oraz towe (bądź trzustkowe), a także pośrednim
leczeniu chorób nowotworowych zostało wpływem na metabolizm lipoprotein czy
potwierdzone w badaniach klinicznych kwasu żółciowego. Biorąc pod uwagę
w ostatnich latach. Głównymi związkami stosunkowo dużą zawartość błonnika oraz
odpowiedzialnymi za ten efekt
są polisacharydy grzybowe
i ich połączenia z peptydami
czy steroidami. Wykazano, że
ludzkie makrofagi posiadają receptor polisacharydowy
wysoce specyficzny wobec
cząsteczek glukozy i mannozy,
skąd może wynikać działanie
przeciwnowotworowe polisacharydów posiadających te
właśnie ugrupowania.
Owocniki grzybów jadalnych stanowią bardzo dobre
źródło błonnika pokarmowego,
który ma działanie odtruwające
organizm człowieka z metali
ciężkich oraz stymuluje rozwój Pleurotus ostreatus – boczniak ostrygowaty
mikrobioty jelitowej.
Ściany komórkowe owocników niewielką zawartość tłuszczu, grzyby jagrzybów zawierają mieszaninę elementów dalne mogą stać się elementem diety, która
włóknistych i elementów macierzy, które ma na celu przeciwdziałanie miażdżycy.
są bogate w chitynę oraz polisacharydy,
Dzięki obecności w grzybach dużej
takie jak β-D-glukany i mannany. Te ilości glukanów (zwiększających lepelementy ściany komórkowej grzybów kość treści pokarmowej) oraz chityny
nie podlegają trawieniu w przewodzie pobudzone zostaje wydzielanie kwasów
pokarmowym człowieka, przez co żółciowych oraz steroidów obojętnych.
stanowią błonnik pokarmowy. Całkowita W kwaśnym środowisku żołądka wystęzawartość błonnika waha się przeciętnie pujące w cząsteczkach chitozanów grupy
od 2,7 do 4 gramów na 100 gramów ja- aminowe przyjmują ładunek dodatni i łądalnych części owocników. Właściwości czą się z ujemnie naładowanymi resztami
fizykochemiczne oraz masa cząsteczkowa kwasów żółciowych. Niskie pH sprawia,
chitozanów izolowanych z grzybów jest że kompleksy chitozanów z kwasami żółidentyczna z izolowanymi z oskórka chi- ciowymi stają się nierozpuszczalne i są
tynowego skorupiaków.
wydalane z organizmu.
Chitozany obniżają stężenie frakcji
Chityna i jej częściowo deacetylowana
LDL cholesterolu (we krwi i w wątrobie) postać – chitozan są powszechnie stosowaoraz triacyloglicerydów w surowicy. ne w przemyśle farmaceutycznym. StanoStwierdzono, że związki te zmniejszają wią nie tylko nośniki dla wielu leków, ale
w ten sposób ryzyko powstania chorób także same są składnikami preparatów,
układu krążenia. Wpływają również na w szczególności odchudzających. Efekt
wchłanianie cholesterolu z przewodu odchudzający wiąże się z czasowo zmniejBożena Muszyńska

wynika z obecności w nich uznanych za
niezbędne składników odżywczych. Na
podstawie analizy składu chemicznego
owocników grzybów jadalnych można
stwierdzić, że są one pełnowartościowym
produktem spożywczym zawierającym
wszystkie podstawowe składniki niezbędne dla wzrostu i rozwoju organizmu
człowieka oraz podtrzymywania jego
procesów życiowych.
Biologicznie i leczniczo aktywne
metabolity grzybów są używane w terapii poważnych schorzeń: chorób układu
krążenia, cukrzycy, miażdżycy, chorób
nowotworowych, dysfunkcji organizmu
wywołanych przez wolne rodniki, oraz
posiadają działanie neuroprotekcyjne (według ostatnich badań naukowych zaleca się
po 40. roku życia jedzenie 300 gramów
na dzień świeżych owocników grzybów
jadalnych w celu poprawy procesów związanych z pamięcią).
Wartość energetyczna grzybów wynosi około 50–70 kcal w 100 gramach.
Zawartość wody w owocnikach grzybów
(podobnie jak w innych organizmach
żywych) waha się od 70 do 95 procent, a susz grzybowy zawiera od 3 do
25 procent przyswajalnych białek, do
5 procent węglowodanów, 0,5–3,5 procent
tłuszczu, a także witaminy B1, B2, B6, H,
PP i prowitaminę witaminy A, β-karoten
(pieprznik jadalny, popularnie nazywany kurką, jest najlepszym źródłem tego
związku), E, D (jednym z pokarmów
o najwyższej zawartości witaminy D 3
jest pieczarka dwuzarodnikowa), liczne
pierwiastki (między innymi chrom, cynk,
fosfor, kobalt, magnez, mangan, miedź,
potas, sód, srebro, wapń, selen, żelazo).
Wykazano, że borowik szlachetny jest
najlepszym źródłem pokarmowym selenu
(zawartość: 20 µg/g suchej masy), którego
wszyscy mamy niedobór w diecie, a co się,
niestety, przekłada na wzrost zachorowań
na choroby nowotworowe.
Wartość dietetyczną i leczniczą grzybów jadalnych udowodniono i potwierdzono, oznaczając w ich owocnikach związki
biologicznie aktywne i o znaczeniu prozdrowotnym.
Według współczesnego stanu wiedzy
na temat grzybów jadalnych, a w tym
dziko rosnących, i ich potencjału prozdrowotnego wydają się one być interesującą
alternatywą dla poprawy jakości życia przy
jednoczesnym obniżeniu ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych, przez
co można je zaliczyć do grupy nutraceu-
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ki, żelaza, cynku oraz
od autooksydacji nienasyconych kwasów
tłuszczowych.
Owocniki grzybów
są cennym źródłem
pełnowartościowego
białka, które zawiera
aminokwasy proteinogenne (w tym egzogenne), więc mogą być one
Pleurotus eryngii – boczniak mikołajkowy
alternatywą dietetyczną
szoną przyswajalnością lipidów z różnych dla produktów pochodzenia zwierzęcepokarmów. Efektywność chitozanu została go (co tłumaczy powód, dla którego są
udowodniona poprzez pracę badawczą tak ważnym źródłem pokarmowym dla
skupiającą się na dwóch grupach ochotni- ssaków leśnych, a w medycynie tradyków będących na diecie niskokalorycznej. cyjnej nazywane były mięsem lasów).
Pacjenci przyjmujący regularnie w ciągu W licznych badaniach udowodniono, że
miesiąca chitozan redukowali wagę kompozycja wolnych i związanych amiznacznie szybciej: w grupie badawczej nokwasów występujących w grzybach jest
zmniejszenie masy ciała wynosiło siedem porównywalna do występujących w protekilogramów, natomiast w grupie kontrolnej inach zwierzęcych, co jest ważne dla diety
ten ubytek wynosił zaledwie trzy kilo- człowieka, zwłaszcza odkąd pojawia się
gramy. Oprócz korzystnego wpływu na coraz więcej chorób, których przyczyną
metabolizm tłuszczów oraz efekt zmniej- jest mięso ssaków. Bardzo korzystna dieszenia masy ciała badania wykazały także tetycznie jest też obecność w owocnikach
grzybów enzymów. Nawet w małych
poprawę metabolizmu cukrów.
W owocnikach grzybów występują ilościach pobudzają one apetyt, ułatwiają
również takie substancje jak naturalne trawienie i przyswajanie pokarmu.
Innymi grupami szerzej zbadanych
statyny o działaniu obniżającym poziom
cholesterolu (działanie przeciwmiażdży- związków są również liczne związki
cowe). Gatunkami, dla których wykazano fenolowe, terpenowe, indolowe o dzianajwiększą zawartość lowastatyny, są łaniu antyoksydacyjnym, przeciwboczniaki: ostrogowaty, mikołajkowy starzeniowym oraz przeciwzapalnym.
W owocnikach grzybów jadalnych
i cytrynowy.
Grzyby jadalne, mimo że są niskokalo- zidentyfikowano znaczne ilości kwasów
ryczne ze względu na niewielką zawartość fenolowych: kwas p-kumarowy, cynamotłuszczów w postaci gromadzonego oleju, nowy czy też, występujący w największej
są bogate w najcenniejsze dla zdrowia ilości, kwas protokatechowy. Należy
wielonienasycone kwasy tłuszczowe, jednak pamiętać, że nie bez wpływu na
w tym te o aktywności przeciwzapalnej zawartość związków fenolowych i ogólną
i aktywującej układ immunologiczny or- aktywność przeciwutleniającą grzybów
ganizmu człowieka (kwas α-linolenowy). pozostają procesy przetwórcze, jakim są
Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że one poddawane przed spożyciem. Spoowocniki grzybów zawierają także sub- śród związków oznaczanych w grzybach
stancje zapachowe nadające potrawom jadalnych obok polisacharydów to właniepowtarzalny aromat i smak, to wartość śnie kwasy fenolowe stanowią najważich jako produktu spożywczego znacznie niejszą grupę związków o aktywności
wzrośnie. Zidentyfikowano około 150 antyoksydacyjnej. Porównując wyniki
substancji nadających grzybom zapach. badań nad akumulacją poszczególnych
Główną grupę związków odpowiedzial- kwasów fenolowych i kwasu cynamonych za charakterystyczny grzybowy nowego w grzybach, należy zauważyć,
aromat stanowią alkohole zawierające że podgrzybek brunatny był gatunkiem
osiem atomów węgla i związki karbony- po raz pierwszy poddanym analizie na
lowe, a wśród nich 1-oktanol, 3-oktanol, zawartość tych związków. Interesujące
3-oktanon, 1-kaprynol-3-ol, 1-oktynol- jest, że właśnie w tym gatunku stwier-3-ol i 1-kaprynol-3-on. Zapach grzybów dzono ich najwięcej: kwas protokatechozależy także od zawartości aminokwasów, wy, kwas p-hydroksybenzoesowy, kwas
nukleotydów, azotu, fosforu, potasu, siar- p-kumarowy i kwas cynamonowy.
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Na podstawie przeprowadzonych oznaczeń wykazano, że nawet przetworzone
grzyby nadal zawierają związki indolowe,
w tym między innymi L-tryptofan, 5-hydroksytryptofan i melatoninę o znaczeniu
antyoksydacyjnym, przeciwstarzeniowym,
a nawet przeciwdepresyjnym. Największą zawartość serotoniny stwierdzono
w owocnikach maślaka zwyczajnego.
W wielu gatunkach grzybów jadalnych
dziko rosnących udowodniono obecność
nadtlenku ergosterolu. Wykazano, że nadtlenek ergosterolu oddziałuje cytotoksycznie na niektóre nowotwory. Inny związek –
teanina, uważana za główny związek
antyoksydacyjny i prozdrowotny zielonej
herbaty, znajduje się w znaczących zawartościach w podgrzybku brunatnym.
Pieprznik jadalny jest gatunkiem,
w którego owocnikach oznaczono lakazę –
enzym charakterystyczny dla gatunków
grzybów nadrewnowych. Związek ten ma
stwierdzoną aktywność przeciwnowotworową (rak szyjki macicy).
Związki wyizolowane z grzybów
posiadają działanie przeciwbakteryjne
i przeciwgrzybicze, wykazując aktywność
wobec Staphylococcus aureus, Bacillus
subtilis, Mycobacterium – M. aurum
i M. tuberculosis, Candida albicans i Aspergillus Niger. Hamują również wzrost
mikroorganizmów odpowiedzialnych za
choroby skóry: Pityrosporum ovale, Staphylococcus epidermidis i Propionibacterium acnes. W piśmiennictwie naukowym
szeroko opisano antywirusowe działanie
ekstraktów z owocników grzybów, jak
również wyizolowanych z nich związków.
Efekt przeciwwirusowy wykazują, na
przykład, triterpenoidy.
Podsumowując, w tym krótkim tekście
zarysowane tylko zostało zagadnienie
ogromnego potencjału grzybów jadalnych,
czyli leczniczych, w tym dziko rosnących,
które ze względu na to, że „naukowo”
są dopiero odkrywane, w krótkim czasie mogą stać się odpowiedzią na brak
w medycynie nowych skutecznych terapii
i leków chorób cywilizacyjnych. Odrębnym zagadnieniem jest biotechnologiczne
pozyskiwanie, w tym wzbogacanych,
grzybni do produkcji preparatów leczniczych. A dla osób, które nie są miłośnikami
grzybobrania, zawsze pozostają grzyby
pochodzące z upraw – jako doskonała
żywność funkcjonalna.

Bożena Muszyńska

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej,
Wydział Farmaceutyczny UJ CM

ŚWIATOWY DZIEŃ
NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO

C

stwa Nadciśnienia Tętniczego, przy współpracy prof. Danuty Czarneckiej kierującej
I Kliniką Kardiologii, Elektrokardiologii
Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego i Collegium
Medicum w postaci obchodów Dnia Nadciśnienia Tętniczego wpisuje się w program
działań Międzynarodowego Towarzystwa
Nadciśnienia May Measurement Month
(Maj miesiącem mierzenia ciśnienia).
W ramach MMM w 2019 roku zorganizowaliśmy w Krakowie już po raz

trzeci kampanię informacyjną, a studenci
Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmacji
i lekarze specjaliści z I Kliniki Kardiologii,
Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz
Nadciśnienia Tętniczego UJ CM wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego oraz
udzielali porad na temat zapobiegania
chorobom układu krążenia.
W poprzednich edycjach MMM,
w 2017 i 2018 roku, na całym świecie
łącznie przebadano aż 2,7 miliona osób.
W Polsce w ramach kampanii MMM 2017

Maria Magdalena Szafran

horoby układu krążenia to główna
przyczyna zgonu osób dorosłych.
Nadciśnienie tętnicze jest chorobą podstępną, często niedającą żadnych objawów,
a do jej rozpoznania konieczne jest prawidłowe wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie prowadzi do zwiększenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu,
niewydolności serca, a nawet zgonu. Z powodu powikłań podwyższonego ciśnienia
corocznie umiera 10 milionów osób.
Według wyników badania NATPOL 2011
jedna trzecia dorosłych Polaków (około 9
milionów osób) choruje na nadciśnienie
tętnicze (32 procent). Niestety, szacuje się,
że nawet 30 procent osób z nadciśnieniem
nie jest świadomych choroby. A nawet
gdy już mają postawioną diagnozę, dobrą
kontrolę ciśnienia osiąga jedynie jedna
czwarta z nich. Stąd tak ważne jest wykonywanie regularnych pomiarów ciśnienia
tętniczego u osób dorosłych – ich wynik
jest podstawą rozpoznania choroby.
Celem zwiększenia świadomości problemów, jakie niesie nadciśnienie tętnicze,
z inicjatywy Światowej Ligi Nadciśnienia
Tętniczego oraz Międzynarodowego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
dzień 17 maja ustanowiono Światowym
Dniem Nadciśnienia Tętniczego, który
obchodzony jest na całym świecie.
Inicjatywa dr hab. Agnieszki Olszaneckiej i dr hab. Wiktorii Wojciechowskiej z
krakowskiego oddziału Polskiego Towarzy-

Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego na Małym Rynku; od lewej: dr Katarzyna Olszewska,
dr Maryla Kocowska, dr hab. Wiktoria Wojciechowska, tech. Anita Jarosz, dr hab. Agnieszka Olszanecka
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stwierdzono podwyższone ciśnienie, nie
miała świadomości jego występowania.
Co więcej, z grupy osób leczonych na
nadciśnienie prawidłową kontrolę wartości ciśnienia stwierdzono tylko u jednej
trzeciej (33,2 procent). Autorzy badania
podsumowują, że światowa inicjatywa
wykonywania przesiewowych pomiarów
ciśnienia pozwoliła na wykrycie 224 285
osób z nieleczonym nadciśnieniem i 111
214 z nadciśnieniem leczonym niewystarczająco skutecznie.
Podsumowaliśmy także dane uzyskane z pomiarów ciśnienia w Krakowie. W ramach akcji Światowy Dzień
Nadciśnienia w poprzednich edycjach
przebadaliśmy 419 osób, u 79 z nich
wykryliśmy po raz pierwszy podwyższone wartości ciśnienia. Bardzo ważnym
aspektem naszej akcji była edukacja
dotycząca poprawności wykonywanych
samodzielnie pomiarów ciśnienia. Popełnienie na tym etapie błędów, a potem
Fot. Agnieszka Olszanecka

zmierzono ciśnienie u 5834 osób, nadciśnienie stwierdzono u 35 procent osób, ale
aż 47 procent z nich nie było leczonych.
Publikacja wyników pierwszej akcji
MMM z 2017 roku ukazała się w kwietniu 2019 roku w prestiżowym „European
Heart Journal”. Inicjatywa miała miejsce
w 80 krajach świata, przebadano 1 504 963
osoby. Średni wiek badanej grupy to 45,3
roku, kobiety stanowiły 59,5 procent
uczestników. Kryteria nadciśnienia tętniczego (choć do jego rozpoznania powinno
się, zgodnie z obowiązującą definicją i zaleceniami, przeprowadzić kolejne pomiary,
na oddzielnych wizytach) spełniało 33,4
procent. Zasadniczym celem akcji było
jednak nie tyle rozpoznanie nadciśnienia,
ile zwiększenie wiedzy na temat własnych
wartości ciśnienia, świadomości zagrożeń
wynikających z choroby nadciśnieniowej
oraz konieczności regularnego wykonywania pomiarów ciśnienia. Wystarczy zaznaczyć, że aż 40,5 procent osób, u których
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często ich powielanie, prowadzić może
do nieprawidłowych wniosków nieadekwatnego postępowania leczniczego.
Ważną kwestią jest wykonywanie pomiaru
ciśnienia odpowiednim urządzeniem, które
powinno posiadać świadectwo walidacji
wykonanej w standardowych warunkach.
W gabinecie lekarskim pierwszy pomiar
ciśnienia powinien być wykonany na obu
ramionach, z zastosowaniem mankietu
o odpowiednim rozmiarze, dostosowanym
do obwodu ramienia. Zbyt wąski mankiet
może prowadzić do fałszywego zawyżenia odczytu wartości ciśnienia. W czasie
pomiaru należy także skontrolować częstość akcji serca, ponieważ spoczynkowa
częstość akcji serca jest niezależnym
czynnikiem ryzyka chorobowości sercowo-naczyniowej oraz incydentów zakończonych zgonem.
Warto podkreślić, że związek ryzyka
sercowo-naczyniowego z wartościami ciśnienia jest związkiem liniowym, który
jest zaznaczony już od wartości 115/70
mmHg dla każdej dekady życia. Arbitralna decyzja o rozpoznaniu choroby
– nadciśnienia tętniczego – od pewnych
progowych wartości ciśnienia (≥ 140/90
mmHg) jest brzemienna w skutki, zarówno
w wymiarze indywidualnego pacjenta,
jak i zdrowia publicznego w aspekcie
orzeczniczym, kosztów diagnostyki
i terapii. Obecne wytyczne utrzymały kategorie „ciśnienia optymalnego”
(< 120/80 mmHg), „prawidłowego” (120–
129 mmHg oraz 80–89 mmHg) i „wysokiego prawidłowego” (130–139 mmHg
i 85–89 mmHg), podkreślając w ten sposób
związek kolejno wzrastających wartości
ciśnienia i ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Do rozpoznania nadciśnienia
konieczne są jego wielokrotne pomiary
ze względu na fizjologiczne zjawisko
zmienności ciśnienia. Autorzy ostatnich
rekomendacji podkreślają rolę pozagabinetowych pomiarów ciśnienia tętniczego,
zarówno na etapie rozpoznania nadciśnienia, jak i kontroli leczenia. Wyniki
pomiarów wykonywanych samodzielnie,
w domu, są niższe niż te uzyskiwane w gabinecie, a wartości 140/90 mmHg ciśnienia
gabinetowego korespondują z wartościami
135/85 mmHg z pomiarów domowych i ze
średnią dobową z 24-godzinnej rejestracji
na poziomie 130/80 mmHg. Pomiary
domowe i monitorowanie całodobowe
ciśnienia pozwalają na wykrycie tzw. nadciśnienia białego fartucha i nadciśnienia
maskowanego (utajonego). Wielokrotnie
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wykonywane pomiary ciśnienia pozwalają
na poprawę dokładności jego oceny.
W ramach inicjatywy MMM pomiary
ciśnienia u każdej z badanych osób były
wykonywane trzykrotnie. Podobnie jak
na całym świecie, w pomiarach w Krakowie obserwowaliśmy istotne różnice
ciśnienia w kolejnych pomiarach. Średnia
pierwszych pomiarów ciśnienia w analizowanej przez nas grupie osób wynosiła
136,4/81,1 mmHg, kolejne pomiary były
niższe – 131,1/78,8 mmHg i 129,9/78,1
mmHg. Czynnikami determinującymi
wielkość spadku ciśnienia w kolejnych
pomiarach była przede wszystkim wartość
pierwszego odczytu. Zauważyliśmy też,
że kobiety charakteryzują się większym
spadkiem ciśnienia w kolejnych pomiarach i że zmienność ciśnienia jest większa
u osób młodych.
Bardzo ważne jest przekazanie wiedzy
o zmienności ciśnienia pacjentom z nadciśnieniem i osobom wykonującym pomiary
samodzielnie. Różnice między kolejno
wykonywanymi pomiarami mogą być
znaczne, ale nie powinno to budzić niepokoju i obaw. Prawidłowo wykonany
pomiar domowy ciśnienia stanowi średnią z wielu pomiarów wykonywanych
przez co najmniej trzy dni, a najlepiej
6–7 kolejnych dni, przed każdą wizytą
lekarską, rano i wieczorem, w cichym
pomieszczeniu po pięciominutowym
odpoczynku, u siedzącego pacjenta, ze
wspartymi stopami i plecami. W czasie
każdej sesji powinny być wykonane dwa
pomiary ciśnienia w odstępach 1–2-minutowych. Średnia z tych kilkudziesięciu
odczytów koreluje doskonale z wynikami
24-godzinnej rejestracji ciśnienia, ma
także bardzo dużą wartość predykcyjną
w przewidywaniu powikłań nadciśnienia,
w tym zmian subkliniczych, jak przerost
mięśnia lewej komory, pogrubienie ściany
tętnicy szyjnej czy zwiększone wydalanie
albumin w moczu. Wykonywana w opisany powyżej sposób precyzyjna ocena
ciśnienia samodzielnie w domu w sposób
wartościowy przekłada się na decyzje na
temat postępowania i ewentualnie wdrożenia lub korekty leczenia farmakologicznego podczas wizyty lekarskiej.
Nadciśnienie rzadko jest schorzeniem
izolowanym, stąd ważne jest rozpoznawanie i kontrola wszystkich innych współistniejących czynników ryzyka chorób
układu krążenia – w tym palenia tytoniu,
podwyższonego poziomu glukozy, cholesterolu oraz nieprawidłowej masy ciała

Lekarze z zespołu I Kliniki Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego: Marcin
Marzec, Magdalena Bijak, Mateusz Gaczoł

i otyłości brzusznej. Profilaktyka chorób
układu krążenia, w tym nadciśnienia
tętniczego obejmuje zdrowe odżywianie
i regularną aktywność fizyczną, oczywiście bezwzględnie przeciwwskazane jest
też palenie tytoniu. Odpowiednia dieta ma
bardzo duży wpływ na całkowite ryzyko
sercowo-naczyniowe, w tym także na wartości ciśnienia tętniczego krwi. Aktualne
wytyczne towarzystw naukowych rekomendują zwiększone spożycie warzyw,
świeżych owoców, ryb, orzechów, nienasyconych kwasów tłuszczowych (oliwa
z oliwek), niewielkie spożycie czerwonego
mięsa oraz spożywanie niskotłuszczowych
produktów mlecznych. Regularny wysiłek
fizyczny obniża ryzyko sercowo-naczyniowe poprzez korzystny wpływ na czynniki
ryzyka, obniża ciśnienie tętnicze, zmniejsza poziom cholesterolu frakcji LDL,
zmniejsza insulinooporność i wpływa na
redukcję masy ciała. Takie efekty dotyczą
zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a korzystne działanie wysiłku fizycznego obserwuje
się w bardzo szerokim przedziale wiekowym, od dzieciństwa do późnej starości.
Należy zachęcać poszczególne osoby do
znalezienia sobie takiego rodzaju aktywności, którą mogą realizować na co dzień.
Najlepiej przebadany i rekomendowany
sposób wysiłku to trening aerobowy. Obejmuje ona codzienną aktywność, taką jak
aktywne przemieszczanie się (jazda na rowerze lub chodzenie), nasiloną pracę w gospodarstwie domowym, prace ogrodowe,
aktywność zawodową i w czasie wolnym
od pracy, lub ćwiczenia: spacerowanie
szybkim krokiem, nordic walking, piesze
wycieczki, jogging, bieganie, narciarstwo
biegowe, jazda na rolkach, wiosłowanie
lub pływanie.

Jak widać, nic nie straciły na znaczeniu
słowa doktora Wojciecha Oczki, lekarza
króla Stefana Batorego, który twierdził,
że ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas
gdy żaden lek nie zastąpi ruchu, i zalecał
swoim pacjentom jazdę konną, zapasy,
szermierkę, piłkę i tańce.
Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej
chorobą bezobjawową, której rozpoznanie
mogą umożliwić dobrze zorganizowane
populacyjne badania przesiewowe lub
częste pomiary ciśnienia. Akcje takie jak
MMM czy Światowy Dzień Nadciśnienia
mogą nie tylko poprawić wykrywalność
czy skuteczność leczenia nadciśnienia, ale
zintegrowane wysiłki lekarzy, studentów
kierunków medycznych, w tym wydziału
lekarskiego, wydziału farmacji, kierunku
dietetyka czy wydziału pielęgniarstwa,
mogą przekładać się na organizację lepiej
funkcjonującej multidyscyplinarnej opieki
i prewencji chorób układu krążenia.

Agnieszka Olszanecka

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii
Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM
LITERATURA:
T. Beaney, L.M. Burrell, R.R. Castillo i inni, May Measurement Month 2018: A Pragmatic Global Screening Campaign To Raise Awareness of Blood Pressure by the International Society of Hypertension, „European Heart Journal”
2019, May 1.
A. Tykarski, K. Filipiak, A. Januszewicz i inni, Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Wytyczne
Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, „Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce” 2019, nr 5 (1), s. 1–86.
M. Schönborn, A. Trynkiewicz, M. Cebeńko, D. Czarnecka,
A. Olszanecka, Variability of Subsequent Blood Pressure
Measurements Carried out Among Adult Volunteers, „Arterial Hypertension” 2019, nr 23 (1), s. 22–29.
B. Williams, G. Mancia, W. Spiering, i inni, Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension of the
European Society of Hypertension and the European Society of Cardiology: ESH/ESC Task Force for the Management
of Arterial Hypertension, „Journal of Hypertension” 2018,
36 (12), s. 2284–2309.

ALMA MATER nr 210

59

INTERNETOWA
BAZA WYNALAZKÓW
C

entrum Transferu Technologii CITTRU
jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego powołaną do wspierania naukowców
w zakresie szeroko pojętej współpracy
z otoczeniem biznesowym. Jednym z głównych obszarów działania CTT CITTRU
jest zarządzanie własnością intelektualną
UJ, w tym wynalazkami powstającymi na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Ważną sferą
działań CTT CITTRU jest także promocja
komercyjnych usług badawczych realizowanych przez zespoły badawcze UJ na
zlecenie zewnętrznych partnerów.
W celu ułatwienia dostępu do szerokiej
oferty Uniwersytetu oraz identyfikacji szczególnie interesujących wynalazków i ofert
kilka lat temu została stworzona internetowa
baza ofert Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępna pod adresem www.sciencemarket.pl.
Pozwala ona na wygodne i sprawne przeszukiwanie portfolio technologicznego
i usługowego UJ z uwzględnieniem dziedzin
nauki znajdujących się w obszarze szczególnego zainteresowania ze strony biznesu,
między innymi: chemii, farmacji, medycyny,
biotechnologii, ochrony środowiska czy
fizyki. Warto przy tym zauważyć, że oferta
UJ obecna w bazie dotyczy nie tylko nauk
ścisłych. Baza umożliwia również podjęcie
współpracy z wykorzystaniem unikatowych
kompetencji zespołów badawczych z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.
Moderatorzy, mając na uwadze ciągły rozwój technologii oraz rosnące wymagania użytkowników, ulepszyli bazę ScienceMarket,
która uzyskała nowoczesny design i nowe
funkcjonalności. Przy okazji tych zmian
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ScienceMarket został rozbudowany o ofertę
komercyjnych usług badawczych konsorcjanta UJ w projekcie „Inkubator Innowacyjności 2.0” – Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie oraz o nową bazę programów
open source, która w przyszłości pozwoli na
dostęp do programów i materiałów powstających na Uniwersytecie Jagiellońskim i udostępnionych na zasadzie licencji otwartej.
Dzięki wprowadzonym zmianom baza
ScienceMarket.pl stała się jeszcze bardziej
przejrzysta i użyteczna. Ważnym usprawnieniem jest także możliwość korzystania
z niej na różnorodnych urządzeniach
mobilnych.
Co właściwie oferuje nam baza
ScienceMarket poza łatwiejszym dostępem
z każdego miejsca na świecie? Dzięki niej
możemy przejrzeć całą ofertę Uniwersytetu
lub wyszukać oferty jedynie z interesujących nas konkretnych dziedzin nauki.
Oprócz ułatwionego przeglądania oferty
Uczelni możemy szybko dowiedzieć się,
jakie są zalety interesującej nas technologii,
jaki jest jej etap rozwoju, w jaki sposób jest
chroniona oraz jakie są możliwe formy
współpracy. Poza wieloma prezentowanymi informacjami ScienceMarket jest także
idealnym punktem do szukania pierwszego
kontaktu z CTT CITTRU. Do każdej oferty
są dołączone dane kontaktowe brokera nadzorującego konkretną technologię – dzięki
temu możliwa jest bezpośrednia interakcja z opiekunem danego projektu, który
będzie w stanie udzielić wyczerpujących
informacji o technologii i przeprowadzić
cały proces zmierzający do nawiązania

współpracy. To bardzo wygodne narzędzie.
A to dopiero początek.
ScienceMarket jest także skierowany
do osób, które poszukują doświadczonej
kadry naukowców do przeprowadzenia
dla nich badań czy opracowania ekspertyzy. Na stronie, poniżej wyszukiwarki
wynalazków, znajduje się wyszukiwarka
komercyjnych usług badawczych. Tutaj
także można przejrzeć całą ofertę Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie albo tylko
interesujące nas branże. Baza prezentuje
oferty poszczególnych jednostek obu
uniwersytetów – nierzadko unikatowe
kompetencje naukowców, dostępną aparaturę oraz rodzaje usług badawczych, które
mogą wykonać. Gdy już zostanie zidentyfikowana katedra czy zakład, który może
zrealizować oczekiwaną usługę badawczą,
baza umożliwi także odnalezienie danych
kontaktowych do osoby, która pomoże
dopełnić formalności przed wykonaniem
zlecenia.
Na głównej stronie ScienceMarketu
widnieje także wyszukiwarka programów
open source, jednak, niestety, jest ona jeszcze w rozbudowie. W przyszłości będą się
tam pojawiać raporty oraz programy. Warto
tam zajrzeć przynajmniej od czasu do czasu!
Na stronie znajdują się także aktualności – są to ciekawe informacje i artykuły
dotyczące nowych odkryć i wynalazków
dokonanych przez naukowców na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dalszej sekcji
strony można poznać zespół CITTRU –
brokerów oraz specjalistów od badań zleconych. Są to profesjonaliści, którzy najlepiej
znają oferty swoich wydziałów, którymi
się opiekują.
Aby jeszcze bardziej ułatwić kontakt
z CTT CITTRU, na stronie znajduje się
formularz kontaktowy.
ScienceMarket jest bazą, która stale
zmienia się i rozwija. Portfolio technologiczne i usługowe oferowane przez CTT
CITTRU jest konsekwentnie rozbudowywane o kolejne oferty wynalazków
i usług badawczych. Dlatego też
warto tę stronę odwiedzać w poszukiwaniu nowych możliwości
rozwoju własnej działalności.
Dotychczasowe sukcesy CTT CITTRU i naukowców Uniwersytetu
Jagiellońskiego w obszarze współpracy z otoczeniem biznesowym
pokazują realne korzyści osiągane
zarówno przez naukowców, jak
i przedsiębiorców. A o to przecież
nam wszystkim chodzi.

Karolina Barnaś
CTT CITTRU

NIE! DLA PLASTIKU

T

worzywa sztuczne to jedne z materiałów obecnie najbardziej zagrażających środowisku i zdrowiu człowieka.
Ich eliminacja, zgodnie z zapisami
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ograniczenia wpływu
niektórych produktów z Tworzyw sztucznych w środowisku, ma nastąpić w ciągu
najbliższych lat.
Projekt „NIE! DLA PLASTIKU”
to próba ograniczenia ilości produktów
jednorazowego użytku wykonanych
z różnych tworzyw sztucznych. Celem
akcji jest sprawdzenie, czy lokale gastronomiczne, z których produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

jest trudno wyeliminować, posiadają
w swojej ofercie takie produkty oraz
w jakim stopniu są do takiej eliminacji
przygotowane. Przegląd (inwentaryzację)
lokali gastronomicznych już rozpoczęto.
Udział w akcji polega na wypełnieniu
skonstruowanej na potrzeby akcji krótkiej
anonimowej ankiety w odwiedzanych lokalach. Ankieta, jak i więcej szczegółów
akcji są dostępne na stronie www.niedlaplastiku.pl, na której można znaleźć także
odnośniki do mediów społecznościowych
z dodatkowymi informacjami na temat
„NIE! DLA PLASTIKU”. Inwentaryzacja lokali to pierwszy etap projektu.
Zespół badawczy zamierza pójść dalej,

rozmawiając z właścicielami, personelem i klientami lokali o tym, czy wiedzą
o idących zmianach i czy są przygotowani
do wprowadzenia zapisów Dyrektywy.
Konsekwentne „NIE!” każdego z nas
dla jednorazowych produktów z plastiku,
jak też rozpowszechnianie informacji na
ten temat daje szansę na przygotowanie
się do wyeliminowania tworzyw sztucznych z życia. Jako klienci lokali możemy
wywierać wpływ na ich ofertę.

Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Zapraszamy na stronę www.niedlaplastiku.pl
oraz do wypełniania ankiety.

Fot. Facebook / Nie dla plastiku

ZESPÓŁ PROJEKTU
Prof. Małgorzata Grodzińska-Jurczak pracuje w Instytucie Nauk o Środowisku na Wydziale Biologii UJ. Jej
działalność naukowa, dydaktyczna i edukacyjna dotyczy społecznych uwarunkowań ochrony oraz przeciwdziałania i ograniczania oddziaływań ludzkiej
działalności na środowisko. Jest dobrym przykładem
naukowczyni interdyscyplinarnej. Dużo uwagi, czasu i
emocji poświęca popularyzacji nauki, aktywnie współpracując z samorządami lokalnymi, przyrodniczymi
organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody.
Wojciech Dybek jest studentem kierunku ochrona
środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje
go zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na populację ludzką. Anna Jurczak studiuje psychologię na
Inicjatorka projektu prof. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (w środku)
Uniwersytecie Jagiellońskim. Ważnymi zagadnieniami
oraz Wojciech Dybek i Anna Jurczak
są dla niej poznawczo-społeczne korelaty ludzkiego
zachowania oraz terapia z uczestnictwem zwierząt (hipo- i kinoterapia). Dodatkowo angażuje się w badania psychologiczne i kampanie społeczne. Nie są jej obojętne zmiany zachodzące w otaczającym
nas nr
środowisku.
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TYDZIEŃ MÓZGU W KRAKOWIE
MA JUŻ PONAD 20 LAT
K

było przewidzieć, jak duże będzie zainteresowanie tą problematyką. Okazało się,
że na konferencję przyszło więcej osób,
niż mogła pomieścić aula, i niektórzy nie
mogli wejść do środka.
Tematy dotyczące mózgu, zwłaszcza
człowieka, zawsze intrygują, ale w edukacji, zarówno na poziomie podstawowym
i średnim, jak i wyższym (na kierunku
biologia), niewiele czasu poświęca się
na zgłębianie wiedzy dotyczącej układu
nerwowego. Do lat 90. ubiegłego stulecia
wiedziano stosunkowo niewiele na temat funkcjonowania mózgu oraz chorób
psychicznych i neurologicznych, dopiero
„dekada mózgu” – ostatnie 10 lat ubiegłego stulecia, i przeznaczenie znacznych
środków finansowych na badania nad móz-

giem w USA pogłębiły naszą wiedzę
w tym zakresie. Wiele ważnych odkryć
zostało nagrodzonych Nagrodą Nobla.
Mózg zawsze był przedmiotem zainteresowania naukowców,
zwłaszcza odkąd stwierdzono, że
steruje on nie tylko organizmem,
ale także jest źródłem osobowości,
myśli, decyzji, uczuć. Z prostego
oglądania tego narządu niewiele można wywnioskować. Wiadomo, że mózg
jest intensywnie ukrwiony, i dlatego
Arystoteles uznał, że jest to narząd do
chłodzenia krwi, a za siedlisko wyższych
uczuć starożytni filozofowie uważali
serce. Na początku badań nad mózgiem
nie było odpowiednich metod i narządzi
badawczych. Dopiero obserwacja pacjentów po uszkodzeniach mózgu i badania
na zwierzętach pozwoliły odkryć, jakimi
funkcjami steruje mózg i gdzie są zlokalizowane procesy związane z rejestrowaniem wrażeń zmysłowych, sterowaniem
motoryką, zapamiętywaniem. Pierwsze
metody mikroskopowe i barwienie komórek pozwoliły oglądać komórki nerwowe –
neurony przewodzące impulsy nerwowe
i komórki glejowe, pełniące wiele ważnych, dodatkowych funkcji w mózgu.
Zarejestrowano też elektryczną aktywność całego mózgu, a następnie udało się
zarejestrować aktywność grup neuronów,
pojedynczych neuronów, a nawet kana-

Fot. Archiwum Elżbiety Pyzy

onferencje popularnonaukowe
Tydzień Mózgu mają w Krakowie długą historię. Warto przypomnieć, że zaczęło się od jednodniowej konferencji w 1999
roku pod hasłem Co wiemy
o funkcjonowaniu mózgu przed
końcem XX wieku, która została
zorganizowana w auli Collegium Nowodworskiego UJ przy
ul. św. Anny 12, mogącej pomieścić
160 osób. Zgodę na objęcie patronatem
konferencji i nieodpłatne udostępnienie
auli wyraził ówczesny prorektor UJ
ds. Collegium Medicum prof. Stanisław
Konturek, do którego udałam się z pomysłem organizacji takiej konferencji. Profesor przyjął go z entuzjazmem, chociaż
miał wątpliwości, czy na konferencję przybędzie wystarczająca liczba słuchaczy.
Z projektem konferencji udałam się też do
prof. Jerzego Vetulaniego, którego znałam
dzięki kontaktom naukowym z Instytutem
Farmakologii PAN w Krakowie. Wspólnie
ustaliliśmy listę prelegentów, na której
oprócz prof. Vetulaniego i mnie znaleźli
się neurobiolodzy z Instytutu Zoologii UJ:
Grzegorz Hess, Krzysztof Janeczko, Marian Lewandowski, oraz Instytutu Farmakologii PAN: Ryszard Przewłocki, a także
CM UJ – Andrzej Szczudlik. Konferencja
była organizowana w celu popularyzacji
wiedzy i badań nad mózgiem, ale trudno

Prof. Elżbieta Pyza zapowiada wykład prof. Jerzego Vetulaniego
Neurobiologia zachowania seksualnego; Tydzień Mózgu 2005

Prof. Jerzy Vetulani podczas wykładu wygłoszonego w ramach
Tygodnia Mózu w budynku Wydziału Chemii UJ; 2005

jedynym wykładowcą, który
wygłaszał co roku wykład,
i był to wykład zawsze na
inny temat. To zaangażowanie
Profesora trwałoby pewnie
do dziś, gdyby nie wypadek
komunikacyjny i w konsekwencji śmierć Profesora
w 2017 roku.
Kiedy zaczynaliśmy
w Krakowie przygodę z popularyzacją neuronauki, takie
imprezy w Polsce organizowane były tylko w Warszawie. EDAB koordynował
wtedy BAW w 27 krajach,
od USA i Kanady przez kraje europejskie, aż po Turcję
i Afrykę Południową. Jak już
wspomniałam, pomimo obaw
o frekwencję nasze, krakowskie wykłady w 1999 roku
zgromadziły więcej uczestników, niż było miejsc w auli
Collegium Nowodworskiego,
a słuchacze siedzieli na podłodze, parapetach okiennych
i wszędzie, gdzie to było możliwe. W związku z takim zainteresowaniem, w kolejnym
roku (2000) wykłady zaplanowaliśmy na cały tydzień, w sali
wykładowej Instytutu Zoologii
UJ, a zamiast Dnia Mózgu
narodził się Tydzień Mózgu.
Udało mi się też zdobyć duże
dofinansowanie na organizację
tej imprezy z International
Brain Research Organization.
W 2000 roku głównym organizatorami konferencji było
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, a współorganizatorem Uniwersytet
Jagielloński. W ostatnich latach
do organizatorów dołączył
Instytut Farmakologii PAN
w Krakowie. W 2000 roku,
podobnie jak w roku 1999, na
wszystkich wykładach było
więcej chętnych niż miejsc
w sali. W skali światowej ta
impreza również rozrosła się,
bo uczestniczyło w niej już
41 krajów, a wykłady były
organizowane przez aż 1100
ośrodków. Do organizatorów
dołączyły ośrodki naukowe
z Japonii, Chin, Australii, Ma-

Plakaty Tygodnia Mózgu 2015 i 2014

Zagadnienia poruszane podczas Tygodnia Mózgu
od lat gromadzą liczną publiczność

Od lewej: prof. Anna Marchlewska-Koj i prof. Jerzy Vetulani

Fot. Archiwum Elżbiety Pyzy

łów jonowych znajdujących się w błonie
komórkowej neuronów. Funkcjonowanie
mózgu można było rzeczywiście podglądnąć dopiero dzięki metodzie przyżyciowego obrazowania, i to nie tylko u zwierząt,
ale także u człowieka. Do tej pory do badań
funkcjonowania mózgu u zdrowych osób
i do diagnozowania chorób mózgu są stosowane różnorakie metody obrazowania:
rezonans magnetyczny (MRI) i modyfikacje tej metody, pozytonowa tomografia
emisyjna (PET), tomografia komputerowa
i inne metody, stale ulepszane. U zwierząt
funkcjonowanie mózgu można także
śledzić przyżyciowo po wprowadzeniu
metodami genetycznymi barwników znakujących dany typ neuronu, a nawet można
takie neurony aktywować lub hamować
poprzez bezpośrednie działanie światła
lasera o określonej długości fali.
Idea popularyzacji wiedzy o mózgu
i nauk pokrewnych, ogólnie nazwanych
neuronauką (w tłumaczeniu z języka angielskiego słowa neuroscience), przyszła
ze Stanów Zjednoczonych. Będąc na
konferencji amerykańskiej organizacji
Society for Neuroscience, która każdego roku gromadzi tysiące (nawet ponad
30 tysięcy), neurobiologów z całego
świata, dowiedziałam się, że w Stanach
Zjednoczonych od 1992 roku funkcjonuje organizacja Dana Alliance for Brain
Initiatives, wspierana przez fundację The
Charles A. Dana Foundation (DANA),
zrzeszająca wybitnych neurobiologów,
w tym noblistów, którzy, między innymi,
zajmują się popularyzacją neuronauki.
W 1997 roku działalność rozpoczęła
europejska agenda DANA – The European
DANA Alliance for the Brain (EDAB)
i regularnie, każdego drugiego tygodnia
marca, w wielu miejscach na świecie zaczęto organizować Brain Awareness Week
(BAW). W 1999 roku zgłosiłam do EDAB
krakowską imprezę.
Od chwili powstania EDAB wspiera
merytorycznie i finansowo organizatorów BAW i niejednokrotnie krakowskie
Tygodnie Mózgu otrzymywały małe
dotacje na organizację konferencji oraz
materiały promocyjne. Dofinansowanie
otrzymywaliśmy też z MNiSW. Osobą,
która doradzała mi od początku tej imprezy
w sprawach programowych, był prof. Jerzy
Vetulani, nie tylko znany uczony, ale także
świetny, charyzmatyczny popularyzator
neuronauki. Profesor Vetulani nie tylko był
zaangażowany w redagowanie programu
kolejnych Tygodni Mózgu, ale był także
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Wernisaż wystawy Iwony Siwek-Front w Piwnicy pod Baranami,
w tle portret prof. Jerzego Vetulaniego

Fot. Archiwum Elżbiety Pyzy

W 2001 roku wykłady
wygłosili profesorowie: Irena Nalepa,
Jerzy Vetulani, Władysław Lasoń i Andrzej Pilc z Instytutu
Farmakologii PAN,
Leszek Kaczmarek
i Małgorzata Kossut z Instytutu Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie, Grzegorz
Wystawa malarstwa Iwony Siwek-Front Mózg w Piwnicy Hess, Elżbieta Pyza,
towarzysząca Tygodniowi Mózgu 2016 Krzysztof Janeczko
z Instytutu Zoologii UJ oraz Edward
Nęcka i Jan Kaiser
z Instytutu Psychologii UJ. Wykłady
dotyczyły metod badań mózgu, snu, pamięci, świadomości,
plastyczności mózgu,
wpływu narkotyków
i steroidów na mózg
oraz chorób neuropsychiatrycznych
i neurodegeneracyjnych.
Istotnymi doniesieniami na początku
XXI wieku było potwierdzenie, że mózg
jest plastyczny, a jego
Publiczność w holu Auditorium Maximum oczekuje na wykłady
Tygodnia Mózu; 2016 morfologia i funkcjonowanie zależy od
sygnałów
ze
środowiska
zewnętrznego
lezji, Indii, Pakistanu, Kenii i Wenezueli.
i
wewnętrznego.
U
porzuconego
przez
W 2000 roku stało się jasne, że w kolejnym
matkę
potomstwa
komórki
w
mózgu
się
stuleciu, XXI, zrozumienie, jak funkcjonudegenerują.
Z
kolei
wiele
czynności
aktyje mózg, będzie jednym z największych
wujących różne rejony mózgu, na przykład
wyzwań dla nauki.
W 2001 roku Tydzień Mózgu w Krako- gra na instrumencie muzycznym, rozwija
wie odbył się pod hasłem Badania mózgu mózg. U muzyków stwierdzono powiękw służbie człowieka. Oprócz otwartych szony obszar kory ruchowej mózgu, więkwykładów zorganizowaliśmy wystawę szy móżdżek i większe ciało modzelowate,
Mózg 2001 w Muzeum Przyrodniczym które łączy obie półkule mózgu.
Badania nad mózgiem napędzane są
Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt
nie
tylko ciekawością, ale stały się też
PAN w Krakowie oraz konkurs plastyczny
koniecznością,
biorąc pod uwagę wydla dzieci i młodzieży na temat mózgu. Na
dłużenie
życia
obywateli
społeczeństw
ten konkurs napłynęły setki prac z całej
zachodnich
i
generalnie
starzenie się
Polski. Najlepsze były potem wystawiotych
społeczeństw.
Ten
proces
zachodzi
ne razem z wystawą Mózg 2001 w wielu
również
w
Polsce.
Ludzie
żyją
dłużej,
miejscach w Polsce; do dziś jestem w poale
wraz
z
wiekiem
nasilają
się
problemy
siadaniu niektórych z tych prac. W Krakowie regularnie od 2001 roku odbywały zdrowotne, między innymi demencje,
się też konferencje prasowe, a imprezą które dotykają 0,5 procent osób w wieku
zainteresowała się prasa, radio i telewizja. 65–70 lat, ale już 20 procent powyżej 80 lat
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i 30 procent powyżej 90. roku życia. Powyżej 65. roku życia choroba Parkinsona
dotyka jedną na 100 osób, a Alzheimera
osiem osób na 100. Ponadto istotnym problemem medycznym są też udary mózgu,
migreny, epilepsja, schizofrenia, depresje,
ból, zaburzenia uczenia się, a także uszkodzenia rdzenia kręgowego.
Ponieważ zainteresowanie Tygodniem
Mózgu wciąż rosło, w kolejnych latach musieliśmy znaleźć większe sale wykładowe.
Przez wiele lat swoją aulę udostępniał nam
Wydział Chemii UJ, a po wybudowaniu
Auditorium Maximum UJ, w 2006 roku,
wykłady przeniosły się do auli w tym budynku i na niektórych wykładach, przede
wszystkim prof. Vetulaniego, gromadziło
się nawet więcej niż 1200 osób.
Od 2005 roku każdy Tydzień Mózgu
miał oryginalny plakat reklamujący konferencję. Od 2006 roku plakaty te projektuje Wojciech Kołek. Od 2006 roku także
wszystkie wykłady są już publikowane
w czasopiśmie przyrodniczym „Wszechświat”, wydawanym przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika.
W 2005 roku konferencji pod hasłem
Problemy współczesnej neurobiologii
towarzyszyła wystawa grafiki Engram
Moniki Niwelińskiej, w 2006 wystawa
prac Marianny Stuhr pt. Ślady, a w 2015
wystawa malarstwa Iwony Siwek-Front
Mózg w Piwnicy.
W kolejnych latach wykładowcami,
oprócz osób wymienionych powyżej, byli
też: Marek Moskała, Jerzy Aleksandrowicz, Ryszard Tadeusiewicz, Krzysztof
Selmaj, Dominika Dudek, Maria Kapiszewska, Jolanta Skangiel-Kramska,
Andrzej Urbanik, Andrzej Jasiński, Marek
Binder, Barbara Płytycz, Anna Marchlewska-Koj, Piotr Popik, Barbara Łukomska,
Urszula Sławińska, Jerzy Silberring, Jacek Bomba, Jolanta Zawilska, Bogusław
Habrat, Barbara Przewłocka, Jerzy Wordliczek, Ewa Pisula, Krzysztof Wędzony,
Stanisław Głażewski, Wojciech Froncisz,
Jerzy Z. Nowak, Tomasz Trojanowski,
Jolanta Zagrodzka, Lucyna Antkiewicz-Michaluk, Marta Dziedzicka-Wasylewska, Richard S.J. Frackowiak, Krzysztof
Turlejski, Marta M. Białecka-Pikul, Witold
Libionka, Jacek Mrukowicz, Wodzisław
Duch, Anna Grabowska, Piotr Wolski,
Małgorzata Kajta, Bogdan Wojciszke,
Jacek Kuźnicki, Jolanta Rabe-Jabłońska,
Małgorzata Filip, Krystyna Gołembiowska, Janusz Heitzman, Ewelina Knapska,
Joanna Mika, Jacek Jaworski, Rafał Ry-

globalną edukację neurobiologiczną na świecie. Obecnie
międzynarodowy Tydzień
Mózgu organizowany jest
przez 5600 instytucji w 120
krajach. Na stronie internetowej https://dana.org/baw
można dowiedzieć się o imprezach odbywających się
w marcu w różnych miejscach na świecie. Historię
krakowskiego Tygodnia Mózgu oraz bieżące informacje
Aula w Auditorium Maximum podczas Tygodnia Mózgu; 2016
można z kolei prześledzić na
stronie internetowej PTP im. Kopernika procesów i informowaniu o osiągnięciach
(www.ptpk.org/tydzien_mozgu.html).
naukowych, również tych, których dokoPomimo 20 lat prezentowania różno- naliśmy w naszych laboratoriach. Pomimo
rodnej tematyki dotyczącej mózgu w czasie znaczących osiągnięć naukowych, postępu
licznych konferencji Tygodnia Mózgu w medycynie wciąż mocną pozycję ma
temat ten nie został jeszcze wyczerpany. pseudomedycyna, ale mamy nadzieję, że
Dla badaczy mózg wciąż zawiera liczne nasza działalność edukacyjna pro publico
tajemnice, ale postęp naukowy jest jednak bono przywraca wiarę w naukę i upowszechnia neuronaukę w społeczeństwie.
Obecnie już wiemy, że badania nad mózgiem, zaburzeniami w jego funkcjonowaniu mają i będą miały kluczowe znaczenie
dla jakości naszego życia w przyszłości.
Rozwój neuronauki niesie też pewne
zagrożenia, dlatego wraz z rozwojem
metod obrazowania mózgu narodziła się
neuroetyka, czyli nauka o tym, w jakim
stopniu można wykorzystać, na przykład,
obrazy mózgu danej osoby do zdobywania
informacji o tej osobie. Inne zagadnienia
neuroetyczne to jak ograniczyć i wyeliminować sterowanie emocjami, wyborami
poprzez bodźce, które działają na podświadomość. Jak ograniczyć wpływ treści
internetowych, które wywołują depresję,
napięcie emocjonalne i które sieją dezinformację. Wreszcie należy uświadomić
społeczeństwu, że zdrowie, także dobrze
funkcjonujący mózg, zależy od nas saArtykuły opracowane na podstawie wykładów
mych, od trybu życia, właściwej diety,
wygłoszonych podczas Tygodnia Mózgu są publiaktywności fizycznej, unikania ekspozycji
kowane w piśmie przyrodniczym „Wszechświat”
na substancje toksyczne i uzależniające.
ogromny i tajemnice mózgu są syste- Aktualnym tematem jest też właściwe
matycznie odkrywane. Chociaż postęp wykorzystanie komórek macierzystych
w badaniach neurobiologicznych, wiele do naprawy uszkodzeń mózgu i rdzenia
wyników tych badań i ich kliniczne zasto- kręgowego oraz budowa interfejsów
sowanie przyczyniło się do opracowania komputer ‒ mózg. Takich tematów, które
nowych metod diagnostycznych i terapii w najbliższej przyszłości będą przedstachorób układu nerwowego, to wiedza wiane i dyskutowane, jest więcej i mam
ta nie dociera w wystarczający sposób nadzieję, że Tydzień Mózgu będzie nadal
do społeczeństwa. Prawdopodobnie te odgrywał ważną rolę w edukacji społezagadnienia są zbyt trudne dla niespe- czeństwa.
cjalistów i dlatego nam – neurobiologom
Elżbieta Pyza
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
tak zależy na upowszechnianiu wiedzy
Wydział Biologii UJ
o mózgu, wyjaśnianiu skomplikowanych
Archiwum Elżbiety Pyzy

guła, Katarzyna Łukasiuk, Jan Rodrigez-Parkitna, Bożena Kamińska-Kaczmarek,
Rafał Czajkowski, Max Bielecki, Tadeusz
Marek, Leonora Bużańska, Bogusława
Budziszewska, Elżbieta Szeląg, Agnieszka Nikiforuk, Michał Skalski, Katarzyna
Starowicz-Bubak, Mariusz Stasiołek,
Katarzyna Radwańska, Jan Barciszewski,
Paweł Boguszewski, Janusz Rybakowski,
Monika Matusiak, Małgorzata Skup, Filip
Rybakowski, Joanna Pera.
Wszyscy wykładowcy są neurobiologami, neurologami, psychiatrami lub
psychologami o dużej wiedzy i znaczącym dorobku naukowym z ośrodków
naukowych Krakowa (UJ, AGH i Instytut
Farmakologii PAN), Warszawy (Instytut
Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego
PAN, Instytut Psychiatrii i Neurologii,
SWPS, Instytut Medycyny Doświadczalnej
i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego, Międzynarodowy Instytut Biologii
Komórkowej i Molekularnej, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu), Gdańska (SWPS),
Lublina (Uniwersytet Medyczny), Łodzi
(Uniwersytet Medyczny, Instytut Centrum
Zdrowia Matki Polki), Torunia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) i Poznania
(Uniwersytet Medyczny, Instytut Chemii
Bioorganicznej PAN), a także z Wielkiej
Brytanii i Szwajcarii.
W 2011 roku do komitetu organizacyjnego konferencji Tydzień Mózgu dołączyła
prof. Irena Nalepa z Instytutu Farmakologii PAN. Pojawiły się nowe imprezy
towarzyszące: w 2016 roku program muzyczno-naukowy Rozumie mój, w którym
wystąpił Jerzy Vetulani i Leszek Długosz,
pokazy filmów, w 2018 kursował Autobus
Neurobiologiczny, a w 2019 Statek Neurobiologiczny. Pomysłodawcą i głównym
organizatorem Autobusu i Statku Neurobiologicznego jest Rafał Ryguła z Instytutu
Farmakologii PAN w Krakowie. W czasie
kilku godzin kursowania autobusu i statku
przedstawiono krótkie wykłady i zadania
angażujące uczestników. Od trzech lat Tydzień Mózgu odbywa się pod honorowym
patronatem rektora UJ prof. Wojciecha
Nowaka, a w organizację przedsięwzięcia
angażuje się Dział Promocji UJ.
EDAB, organizator Brain Awareness
Week (Tygodnia Mózgu) w Europie, liczy obecnie 155 członków, pięciu z nich
to laureaci Nagrody Nobla, z 27 krajów.
Obie organizacje: Dana Alliance for Brain
Initiatives (DABI) i The European Dana
Alliance for the Brain (EDAB), które
wspiera The Dana Foundation, koordynują
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COPERNICUS FESTIVAL 2019
Język jest dla nas niczym woda, w której się zanurzamy.
Nurkując, nie myślimy o tym, że sami w znacznym stopniu składamy się z wody.

„To właśnie język czyni nas ludźmi” –
to zdanie powracało wielokrotnie podczas
tegorocznej edycji Copernicus Festival.
Jesteśmy, jak podkreślił Charles Taylor,
„zwierzętami językowymi”. Trudno sobie
wyobrazić, żeby świat ludzki przestał
mówić (a nawet pisać – choć to drugie
już łatwiej). Najprostszym, a zarazem
najuczciwszym podsumowaniem tego, co
się działo w trakcie sześciu festiwalowych
dni, byłoby chyba zdziwienie: jak wieloma
językami można mówić o języku! Część
zaproszonych gości opowiadała o tym, jak
język jest zbudowany i jak działa – zarówno język jako taki, jak i polszczyzna, którą
posługujemy się współcześnie. Inni proponowali podróż do źródeł języka – a trzeba
się było cofnąć prawie dwa miliony lat.
Jeszcze inni wciągnęli nas w namysł nad
tym, czym właściwie jest informacja i jak
wygląda polityka informacyjna („język
życia”) naszych organizmów. Wreszcie
mogliśmy też spojrzeć na refleksję o języku
jako istotną część historii kultury i budowania naszej tożsamości. Choć wśród
tegorocznych gości festiwalu zabrakło
poetek i poetów, to jednak słowo „poezja”
i problem poetyckości co rusz powracały
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Fot. Adam Koprowski

Wykład prof. Paula Daviesa

Wojciech Bonowicz i Magdalena Heydel

w kolejnych wystąpieniach i dyskusjach.
Elżbieta Tabakowska stwierdziła wręcz –
a potem udowodniła – że „wszyscy jesteśmy poetami”. Potwierdziło się to, o czym
część poetów mówi od dawna: że poezja
nie posługuje się jakimś osobnym, elitarnym językiem, lecz korzysta z tych samych

możliwości, z jakich korzystają na co dzień
inni użytkownicy języka. Tyle że robi to
bardziej świadomie, a nawet ostentacyjnie,
obnażając nie tylko ukryte mechanizmy
języka, ale też automatyczność naszych
językowych zachowań. Ciekawe, że stosunkowo niewiele mówiło się podczas

festiwalowych spotkań o „mowie nienawiści”. Chyba nie ma innego sposobu,
by wydobyć się z tego, co „nienawistne”,
jak wskoczyć na inny poziom mowy.
Festiwalowe spotkania pokazały, że jest
to możliwe: na moment znaleźliśmy się
w innym (także językowo) świecie. Tym,
którzy się do tego przyczynili, przesyłam
jedno z najpiękniejszych słów, jakie polszczyzna ma w swoich zasobach: dziękuję!
W wydarzeniach festiwalowych wzięło
udział 7500 widzów. Tematem przyszłorocznej edycji będzie czas.

Wojciech Bonowicz
Daniel Everett, antropolog: Język
ma około 1,5–2 milionów lat. – Neandertalczycy i Homo sapiens narodzili się już

Prof. Renata Przybylska i dr hab. Małgorzata Majewska

Prof. Jerzy Bralczyk

Prof. Daniel Everett

Prof. Elżbieta Tabakowska

Fot. Adam Koprowski

Prof. Paul Davies

Wykład prof. Daniela Everetta

w językowym świecie. Homo erectus nie
miał tak złożonego języka jak my, ale mógł
przekazać w nim wszystko to, co dyktowała
mu jego kultura.
Elżbieta Tabakowska, kognitywistka: Codzienny język nie odbiega
tak bardzo od języka poezji. Posługuje
się podobnymi zabiegami – metaforami,
metonimią. Język nigdy nie mówi wszystkiego, zawsze coś pozostawia domysłom.
Im więcej możliwości metonimicznych
dopełnień, tym bardziej bylibyśmy skłonni
uznać tekst za literacki.
Charles Taylor, filozof: Żadne dziecko
nie nauczy się języka pozostawione samo
sobie – ten proces wymaga kontaktów
z innymi ludźmi. Jest obarczony silnym
ładunkiem emocjonalnym. Opiera się
na bliskości, trosce, miłości. To dla nas
moment „pierworodny”. Wszystkie inne
nasze umiejętności i zdolności zależą od
niego.
Jerzy Bralczyk, językoznawca: Czy
język potrzebuje troski? Ludzie tak to
widzą. Krytykują zmiany, które następują
w języku, jego ubożenie. Ale to nie język
ubożeje, tylko mowa, czyli jego użycie.
Z dystansem podchodzę do skarg, że
język się psuje. Nieakceptowane zmiany
językowe biorą się z akceptowanych zmian
społecznych.
Paul Davies, kosmolog: Fenomen
życia może zostać wyjaśniony poprzez
prawa fizyki, ale będą to prawa innego
rodzaju niż te, którymi posługujemy się
dzisiaj. Językiem życia jest informacja.
Pierwszym krokiem do wyjaśnienia, czym
jest życie, będzie stworzenie nowej fizyki
opartej na pojęciu informacji.
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FESTIWAL NAUKI I SZTUKI W KRAKOWIE

J

Kwiatkowski (1888–1974), inżynier
chemik, ekonomista, minister przemysłu
i handlu oraz wicepremier i minister skarbu polskiego rządu w latach 30. XX wieku
twórca, między innymi portu w Gdyni.
W programie po raz pierwszy zorganizowano Kawiarenkę Naukową w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Krakowa przy
ul. Brackiej 10, gdzie można było wziąć
udział w debatach na aktualne tematy

z różnych dziedzin nauki. Otwarte dla
szerokiej publiczności, krakowian, turystów, dzieci i młodzieży było miasteczko
festiwalowe na Rynku Głównym w dniach
16 do 18 maja 2019. Przez trzy dni studenci i pracownicy uczelni oraz instytutów
badawczych zapoznawali zwiedzających
z osiągnięciami naukowymi, a także pokazywali możliwości zastosowania ich
w codziennym życiu.

Fot. Anna Wojnar

uż po raz 19. odbył się w tym roku
Festiwal Nauki i Sztuki, którego
głównym organizatorem był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Oprócz
szkół wyższych Krakowa zagadnienia
nauki zaprezentowały instytuty Polskiej
Akademii Nauk i Instytut Ekspertyz Sądowych, Urząd Statystyczny w Krakowie
i Muzeum Archeologiczne. W tym roku
patronem Festiwalu był inż. Eugeniusz

Otwarcie 19. Festiwalu Nauki i Sztuki na Rynku Głównym,
przemawia rektor UJ prof. Wojciech Nowak
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Rektor AST prof. Dorota Segda i rektor UJ prof. Wojciech Nowak
w namiocie Wydziału Polonistyki UJ

Studenci różnych kierunków dzielili się swoją wiedzą. Dysponowali atrakcyjnymi, często profesjonalnymi, pomocami naukowymi

Dzieci i młodzież co roku z zainteresowaniem odwiedzają festiwalowe miasteczko

Fot. Anna Wojnar

Wiele obserwacji i eksperymentów zwiedzający mogli wykonać samodzielnie
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rozlicznych opracowaniach
pióra historyków poświęconych
początkom naszego Uniwersytetu
pojawia się od czasu do czasu imię papieża Urbana V, który zaangażował się
w dzieło powołania w Krakowie uniwersytetu. 1 września 1364 wydał tzw.
bullę konfirmacyjną, czyli dokument
potwierdzający prawa i przywileje
krakowskiej uczelni co do wydawania
dyplomów powszechnie uznawanych
w świecie akademickim. Badacze
zwracają uwagę na jego wcześniejszą,
przed wyborem na Stolicę Piotrową,
karierę uniwersytecką (z wykształcenia Urban V był bowiem prawnikiem, wykładał prawo kanoniczne

na uniwersytecie w Montpellier,
a następnie w Awinionie), ale na
tym właściwie zatrzymują się
w swoich wywodach.
Urban V zasługuje na szczególną uwagę polskich historyków, zapisał bowiem piękną
kartę w dziejach europejskiego szkolnictwa wyższego. Był
równolatkiem naszego króla
Kazimierza zwanego Wielkim.
Urodził się w 1310 roku w szlacheckiej rodzinie Grimoardów,
w niewielkim zamku, istniejącym
do dziś, w Grizac (dep. Lozère),
zmarł zaś w pięć tygodni po
Kazimierzu, w dniu 19 grudnia
1370. Biografia jego układa
się we wspaniałą opowieść
o człowieku, który po studiach
na uniwersytetach w Montpellier i Tuluzie wstąpił do zakonu benedyktynów (Auxerre,
Clermont, Marsylia). Wkrótce dał się poznać jako nie
tylko wybitny uczony, ale
przede wszystkim utalentowany dyplomata (jako legat papieża Innocentego VI odbył wiele podróży
dyplomatycznych do Włoch). Po
śmierci papieża Innocentego w dniu
12 września 1362 zgromadzeni na konklawe w Awinionie kardynałowie nie
zdołali wybrać papieża ze swojego grona. Zgodzili się natomiast jednomyślnie powierzyć tę godność Guillaume
Grimoardowi, skromnemu opatowi benedyktynów z Marsylii, który właśnie
przebywał w poselstwie do Neapolu.
W największej tajemnicy sprowadzili
go zatem do Awinionu i tu powierzyli
mu urząd namiestnika Chrystusowego. Ponieważ Urban V nie był ani
kardynałem, ani nawet biskupem,
członkowie konklawe najpierw udzie-

Portret Kazimierza Wielkiego namalowany przez
Leopolda Löfflera w 1864 roku; obraz znajduje się
w auli Collegium Novum
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PAPIEŻ URBAN V
I JEGO UDZIAŁ W DZIELE POWOŁANIA
UNIWERSYTETU W KRAKOWIE

Papież Urban V

lili mu święceń biskupich, a następnie,
w dniu 6 listopada 1362, intronizowali
go na urząd biskupa Rzymu. Skromny
z natury, Guillaume Grimoard odmówił
przyjęcia kapelusza kardynalskiego.
Mimo że został papieżem, zachował też
aż do śmierci swój mnisi czarny habit
benedyktyna. W ciągu ośmiu lat kierowania Kościołem katolickim zapisał się
prawdziwie złotymi zgłoskami, choć nie
wszystkie jego inicjatywy zakończyły
się sukcesem. W 1367 roku podjął próbę,
ostatecznie nieudaną, przeniesienia stolicy Kościoła z Awinionu na powrót do
Rzymu (w Awinionie papieże urzędowali
od 1309 roku), wytyczonym jednak przez
niego szlakiem poszedł w 1377 roku, po
jego śmierci, jego następca Grzegorz XI.
Bezsprzecznie największą przesłanką

Adam Koprowski

Prof. Franciszek Ziejka (trzeci z lewej) podczas krótkiego wykładu w katedrze na Wawelu

papieżu, otwierał on bowiem krakowskiemu uniwersytetowi bramy wiodące
do wielkiej rodziny uniwersytetów europejskich, tej rodziny, którą na przełomie

XX i XXI wieku tak pięknie opiekował
się papież Polak, Jan Paweł II.

Franciszek Ziejka

rektor UJ w latach 1999–2005
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Paweł Kozioł

do chwały „prowansalskiego” papieża,
czyli Urbana V, było jego przywiązanie
do nauki. Sprzyjał powstawaniu nowych
uniwersytetów. Był „ojcem duchowym”
uniwersytetów w Krakowie, Wiedniu,
Pecs oraz Orange. Doceniając natomiast
rolę nauki w życiu europejskiego społeczeństwa, powołał do życia własny fundusz stypendialny, z którego skorzystało
kilka tysięcy ubogich studentów.
Wprawdzie nie zdołał doprowadzić
do unii Kościoła katolickiego z Kościołem Wschodnim, ale w październiku
1369 roku przyjął w Rzymie cesarza
bizantyjskiego Jana V Paleologa, który
publicznie, na schodach bazyliki św.
Piotra ogłosił swoje przystąpienie do Kościoła katolickiego. Olbrzymie zasługi,
jakie oddał Urban V Kościołowi i Europie, sprawiły, że w 1870 roku, w 500.
rocznicę jego śmierci, papież Pius IX
wyniósł go do rzędu błogosławionych.
Sądzę, że godzi się nam pamiętać o tym

HENRYK NIEWODNICZAŃSKI
– KRAKOWSKI FIZYK Z WILNA
W

Henryk Niewodniczański (1900–1968). Zdjęcie
wykonano podczas pobytu Profesora w Zjednoczonym Instytucie Fizyki Jądrowej w Dubnej i pochodzi z Archiwum tegoż Instytutu

wodniczańskiego. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się członkowie rodziny
Niewodniczańskich: syn Profesora –

Jadwiga Wichman

Bibliotece Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
jeszcze do końca września 2019 można
oglądać fragment wystawy poświęconej
wybitnemu uczonemu, twórcy krakowskiego ośrodka fizyki jądrowej, wielkiemu
autorytetowi naukowemu, członkowi licznych towarzystw naukowych w kraju i za
granicą – prof. Henrykowi Niewodniczańskiemu (1900–1968). Jego nieliczni już
dziś uczniowie, czując się w obowiązku
przekazywać kolejnym pokoleniom fizyków wiedzę o osiągnięciach naukowych,
dydaktycznych i organizacyjnych Profesora, dołożyli starań, by w wyjątkowy sposób uczcić 50. rocznicę śmierci Uczonego,
która minęła 20 grudnia 2018.
W tym miejscu warto przypomnieć,
że 13 grudnia 2018 w gmachu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej UJ odbyło się uroczyste
konwersatorium krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego
poświęcone pamięci prof. Henryka Nie-

Fragment wystawy poświęconej prof. Henrykowi Niewodniczańskiemu
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Jerzy (obecnie emerytowany profesor
fizyki AGH) ze swoją córką, córka
prof. Henryka Niewodniczańskiego –
Justyna, a także przedstawiciel młodego
pokolenia Niewodniczańskich, prawnuk
Profesora, a wnuk Tomasza, nieżyjącego
już syna Henryka Niewodniczańskiego.
W konwersatorium wzięli udział
najstarsi uczniowie Profesora, ci, którzy
mieli zaszczyt nazywać swojego ukochanego mistrza Papą1, ale również młodsze
pokolenie uczonych, pamiętające Profesora jako dyrektora Instytutu Fizyki UJ,
a także założyciela i dyrektora Instytutu
Fizyki Jądrowej. Najliczniejszą grupę
gości stanowili fizycy, którzy w latach
50. i 60. ubiegłego wieku uczestniczyli
w wykładach Uczonego i zdawali u niego
obowiązkowe egzaminy. Wielu z nich to
późniejsi asystenci i pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego lub Instytutu Fizyki
Jądrowej PAN. W konwersatorium uczestniczyli członkowie i sympatycy krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Fizycznego, a także studenci i doktoranci
krakowskich uczelni.
Podczas konwersatorium po raz dwunasty wręczono Nagrodę im. Henryka
Niewodniczańskiego, którą ustanowiono
w 10. rocznicę śmierci Profesora, by promować osiągnięcia młodych uczonych
pracujących w polskich placówkach naukowych. Laureatką została dr hab. inż.
Karolina Adrjanowicz z Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej Uniwersytetu
Śląskiego.
Najważniejszą częścią konwersatorium był wykład O Profesorze Henryku
Niewodniczańskim w 50. rocznicę śmierci,
przygotowany przez prof. Krzysztofa Królasa, emerytowanego profesora fizyki na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Prelegent
przybliżył sylwetkę Profesora, przypomniał najważniejsze informacje dotyczące
jego życia i działalności naukowej, a podczas barwnej prezentacji pokazał fotografie ilustrujące najciekawsze wydarzenia
z życia Profesora.

Uczestnicy konwersatorium OK PTF

Prof. Roman Płaneta i dr hab. Paweł Góra z Instytutu Fizyki UJ składają
kwiaty pod popiersiem prof. Niewodniczańskiego w gmachu Wydziału
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Dyrekcja Instytutu Fizyki wręcza Nagrodę im. Profesora Henryka
Niewodniczańskiego dr hab. inż. Karolinie Adrjanowicz

Fot. Krzysztof Magda

Ostatnim punktem programu było otwarcie wystawy Henryk Niewodniczański, krakowski fizyk z Wilna, którą przygotowali pracownicy
Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
UJ. Materiały na tę wyjątkową ekspozycję wypożyczono, między
innymi, z Archiwum Nauki PAN i PAU, bo właśnie tam po śmierci
Profesora przekazano jego niektóre zdjęcia i dokumenty.
Pamiątkami po swoim ojcu podzielił się z organizatorami wystawy
prof. Jerzy Niewodniczański, udostępniając z archiwum rodzinnego
ordery, medale, legitymacje, zdjęcia i liczne dokumenty. Wśród nich
znalazł się legendarny przycisk do pieczętowania książek i dokumentów – tylko on został odnaleziony w zgliszczach wileńskiego domu
Niewodniczańskich, doszczętnie spalonego pod koniec wojny przez
Niemców wycofujących się z miasta.
Ze wspomnieniami z wileńskiego okresu życia prof. Henryka
Niewodniczańskiego łączyło się kilka zdjęć rodzinnych2, fotografie
z IX Zjazdu Fizyków Polskich w Wilnie (1938), którego Profesor był
współorganizatorem, a także dwa najważniejsze artykuły opublikowane
w okresie międzywojennym w prestiżowym czasopiśmie fizycznym
„Physical Review”3. W tych pracach znalazły się informacje o odkryciu szeregu nowych linii „wzbronionych” w niektórych pierwiastkach
(przede wszystkim w ołowiu) oraz pierwsze doświadczalne stwierdzenie
istnienia promieniowania magnetycznego dipolowego, przewidzianego
teoretycznie przez polskich fizyków Wojciecha Rubinowicza i Jana Blatona4. Właśnie to odkrycie przyniosło Uczonemu sławę i uznanie wśród
fizyków, ale również specjalną nagrodę, którą odebrał z rąk prezydenta
Ignacego Mościckiego5. Niewodniczański prowadził także prace nad
liniami wzbudzonymi innych pierwiastków, a po wojnie stworzył wraz
ze swoimi uczniami krakowską szkołę fizyki atomowej6. Na wystawie
znalazły się liczne artykuły, również powojenne, zawierające wyniki
badań uzyskanych przez Profesora i jego uczniów w tej dziedzinie.
W 1965 roku, podczas konferencji zorganizowanej w Amsterdamie
z okazji 100. rocznicy urodzin Petera Zeemana, Niewodniczański prezentował prace z optyki wykonane w Europie Wschodniej, szczególną
uwagę zwracając na osiągnięcia polskich fizyków. Maszynopis referatu
pokazano na wystawie7.
Ważną grupę eksponatów stanowiły materiały związane z wyjazdem Henryka Niewodniczańskiego do Cambridge, gdzie w 1934
roku, po uzyskaniu stypendium Rockefellera, młody wychowanek
Uniwersytetu Wileńskiego rozpoczął pod kierunkiem Piotra Kapicy
badania dotyczące własności elektrycznych metali w niskich temperaturach. Ponieważ Kapica został zatrzymany w Związku Radzieckim i do Mond Laboratory nie powrócił, Ernest Rutherford, laureat
Nagrody Nobla z chemii w 1908 roku, „wielki kapłan” rodzącej się
fizyki jądrowej, zaproponował Niewodniczańskiemu pracę w Cavendish Laboratory i podjęcie badań w dziedzinie fizyki jądrowej.
Niewodniczański był bardzo dumny ze swojego pobytu w Cambridge,
do końca życia utrzymywał kontakty naukowe i towarzyskie z uczonymi,
których tam poznał, a nawiązana wówczas współpraca międzynarodowa
pozwoliła mu w przyszłości uzyskać dla swoich uczniów zagraniczne
staże naukowe w najlepszych ośrodkach fizyki. Często zwracano uwagę
na uderzające podobieństwo Niewodniczańskiego do Rutherforda, które
Profesor podkreślał sposobem uczesania, strzyżenia wąsów, zakładaniem
tweedowych marynarek. Zdumiewająco podobny był również koniec
życia obu uczonych. W gabinecie Profesora, na honorowym miejscu,
wisiało słynne zdjęcie „Rutherfordczyków”, które, oczywiście, znalazło
się wśród eksponatów pokazywanych na wystawie8.
Po dwuletnim pobycie w Poznaniu (1937–1939) i śmierci prof.
Wacława Dziewulskiego Niewodniczański wrócił do Wilna, by objąć
I Katedrę Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie Stefana Batorego.

Rodzina prof. Henryka Niewodniczańskiego (w pierwszym rzędzie)
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Fot. Jadwiga Wichman

w którym wbito wizy dla
członków jego rodziny
(żony i dwóch synów), stanowią niezwykłe pamiątki,
dlatego również one zostały pokazane na wystawie.
Podobnie jak legitymacje
służbowe Profesora, legitymacja członkowska
Związku Zawodowego
Robotników Przemysłu
Metalowego Litewskiej
SRR, a także zaświadWystawa w Bibliotece Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
czenie wystawione przez
Głównego Pełnomocnika
PKWN 15 marca 1945,
w którym zezwolono Profesorowi na ewakuację do
Polski. Ukochane Wilno
opuścił w kwietniu 1945
roku i został „przygarnięty” (tak to wówczas nazywano) przez Uniwersytet
Łódzki.
Fragment ekspozycji
poświęcono okolicznościom przyjazdu Niewodniczańskich do Krakowa
w 1946 roku. To, że Henryk Niewodniczański rozpoczął pracę na UniwersyŻyroskop, jeden z przyrządów przywiezionych przez prof. Henryka tecie Jagiellońskim, było
Niewodniczańskiego z Berlina w 1946 roku
zasługą Mieczysława Jeżewskiego i Konstantego
Zakrzewskiego, ale przede
wszystkim Jana Weyssenhoffa, który zaprosił do
Krakowa swoich wileńskich przyjaciół: Henryka Niewodniczańskiego
i Jana Blatona. Skierowane
do ówczesnego ministra
oświaty pismo profesorów
w tej sprawie znalazło się
Przycisk do pieczętowania książek i dokumentów. Najcenniejsza, wśród pokazywanych na
bo jedyna, pamiątka odnaleziona przez Henryka Niewodniczańskiego wystawie dokumentów.
w zgliszczach rodzinnego domu Z jednego z mniej formalI właśnie w Wilnie zastał rodzinę Niewod- nych dokumentów wynika, że podczas tzw.
niczańskich wybuch drugiej wojny świato- „posiedzenia dwóch”, które miało miejsce
wej. Po zamknięciu uniwersytetu Profesor 29 grudnia 1945 w Puławach, Niewodpodjął pracę w fabryce Velfa, najpierw niczański i Blaton, po przeanalizowaniu
jako kierownik działu budowy przyrządów wszystkich argumentów przemawiających
fizycznych, a później jako magazynier. za tym, by wyjechać z Wrocławia do KraWprawdzie brytyjscy przyjaciele zaprosili kowa, postanowili „cofnąć swoje zgody na
go z całą rodziną do Cambridge, ale wizy objęcie katedr we Wrocławiu i czekać na
nie otrzymała matka Profesora, podjęto nominację na UJ do Krakowa”9, mimo że
więc decyzję o pozostaniu w mieście. warunki pracy we Wrocławiu wydawały
Oficjalne zaproszenie wystosowane przez się być bardziej korzystne. Rękopis „ProJohna D. Cockerofta i paszport Profesora, tokołu posiedzenia 2-óch” znajduje się
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w zbiorach Archiwum Nauki PAN i PAU,
skąd został wypożyczony na wystawę.
Interesujące są listy Jana Weyssenhoffa
do Henryka Niewodniczańskiego dotyczące przygotowania słynnych wypraw
do Niemiec w 1946 roku. Trzy wyjazdy
do Berlina i innych miast na terenie
powojennych Niemiec zorganizowano,
by zakupić aparaturę naukową, książki
i inne niedostępne wówczas materiały dla
uniwersyteckich zakładów fizycznych.
W wyprawach uczestniczyli również Jerzy
Gierula i Ryszard Kołodziejski. Profesor
Andrzej Hrynkiewicz wspominał: Profesor zamówił do swojej pracowni olbrzymią
szafę, w której niezliczonych szufladach
znajdowały się „berlińskie skarby”. Gospodarował nimi oszczędnie i nie tak łatwo
było coś uzyskać. Przychodziliśmy przeważnie późnym wieczorem, siadaliśmy na
wielkiej, czarną skórą obitej kanapie i wyjaśnialiśmy, co i po co jest nam potrzebne.
Po przeprowadzeniu rozmowy Profesor
szedł do sąsiedniego pomieszczenia i tylko najbardziej wtajemniczeni mogli być
świadkami otwierania szafy i wyciągania
szuflad10. Nieliczne już dziś przyrządy
przywiezione przez Profesora z Niemiec
znajdują się obecnie w Pracowni Pokazów
Fizycznych IF UJ.
Profesor Niewodniczański doskonale
wiedział, jak powinien wyglądać nowoczesny instytut fizyki, a wynikało to
z jego prywatnych doświadczeń, dyskusji
prowadzonych ze współpracownikami,
ale przede wszystkim z rozlicznych wizyt składanych w znanych placówkach
naukowych na całym świecie. Jego działalność w ciągu kilku powojennych lat nie
ograniczała się do zaprojektowania, zakupu czy wykonania potrzebnej do badań
fizycznych aparatury, szczególną uwagę
poświęcał kształceniu młodej kadry
fizyków, zwłaszcza optyków i fizyków
jądrowych. Początkowo zamierzał rozwijać dyscyplinę swojej młodości – optykę
atomową, z czasem jednak przekonał się,
że ważniejszą rolę powinna odgrywać
fizyka jądrowa, zwłaszcza te jej zastosowania, które otwierały nowe możliwości
badania struktury ciała stałego. Ambitne
plany musiały się rozpocząć od zbudowania niezbędnej aparatury i te zadania
powierzał Profesor swoim najzdolniejszym uczniom. Kazimierz Grotowski
we wspomnieniach o Papie Niewodniczańskim napisał: Wiązało się to z określonym rytuałem. Papa wzywał młodego
człowieka, w większości przypadków stu-

denta, i proponował na przykład: Panie
kulego, może byście wybudowali impulsową komorę jonizacyjną (albo licznik
proporcjonalny, licznik iskrowy, licznik
Geigera-Müllera, licznik scyntylacyjny,
komorę Wilsona czy komorę dyfuzyjną).
Była to na ogół propozycja nie do odrzucenia i delikwent, oczywiście, się zgadzał.
Jeśli młody człowiek nic na ten temat nie
wiedział, wówczas obaj udawali się do biblioteki, gdzie odbywało się wyszukiwanie
odpowiedniej literatury. W tym momencie
Profesor uważał wszystko za załatwione
i zazwyczaj miał rację. Bo on tak właśnie
uprawiał fizykę eksperymentalną i odpowiednio wychował swoich uczniów11.
Budowano więc detektory różnego typu
promieniowania, wśród nich liczniki
Geigera-Müllera, liczniki scyntylacyjne,
komory jonizacyjne, komory Wilsona,
komory dyfuzyjne, detektory neutronów
i wiele, wiele innych. Z czasem zaczęła
się pojawiać jeszcze bardziej skomplikowana aparatura, na przykład urządzenia
do pomiaru efektu Mössbauera czy
akcelerator jonów. Jednak największym
wyzwaniem dla Profesora i jego młodych
uczniów stała się budowa w podziemiach
Collegium Witkowskiego, ówczesnej
siedzibie Instytutu Fizyki, małego cyklotronu C-48. Cyklotron najpierw służył
fizykom Uniwersytetu, później pracował
w Instytucie Fizyki Jądrowej, w ostatnim
czasie korzystali z niego fizycy lubelscy.
To historyczne urządzenie można było
oglądać w styczniu 2019 roku podczas
wystawy Cyklotrony w Centrum Badań
Przyrodniczych UJ. Warto dodać, że
dzięki zabiegom prof. Niewodniczańskiego w 1958 roku w bronowickim
Instytucie Fizyki Jądrowej zainstalowano
i uruchomiono cyklotron U-120, który
służył fizykom do badań zmierzających
do poszerzenia wiedzy o strukturze i mechanizmach rządzących światem jąder
atomowych12.
Od 1956 roku Henryk Niewodniczański był członkiem Rady Naukowej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych
w Dubnej (ZSRR) 13. Uczestniczył we
wszystkich posiedzeniach Rady i konferencjach naukowych organizowanych
przez Instytut, natomiast fizycy radzieccy
byli częstymi gośćmi w Instytucie Fizyki
Jądrowej w Krakowie. Zachowały się
materiały dokumentujące tę działalność
Profesora, między innymi liczne fotografie wykonane podczas jego pobytów
w Związku Radzieckim, a także spePracownicy naukowi Cavendish Laboratory
zgromadzeni wokół Ernesta Rutherforda
i Josepha Johna Thomsona (czerwiec 1935).
Henryk Niewodniczański w trzecim rzędzie,
pierwszy z lewej

cjalny dyplom wydany z okazji 10-lecia
istnienia Instytutu
z podziękowaniem
za wkład Profesora
w działalność ZIBJ.
Fizycy radzieccy niezwykle cenili jego
wiedzę, doświadczenie i umiejętności
organizacyjne, czego
dowodem było nazwanie jednej z ulic
w Dubnej aleją Henryka Niewodniczań- Prof. Henryk Niewodniczański
skiego.
Korespondencja rodzinna udostęp- dła na uczestników koncertu wiadomość
niona przez prof. Jerzego Niewodniczań- o śmierci ukochanego Profesora.
Za swoją działalność naukową prof.
skiego to listy Profesora do żony pisane
z tzw. wypraw berlińskich (dowiadujemy Henryk Niewodniczański otrzymał w 1936
się z nich, że w 1946 roku z powodu prze- roku nagrodę Warszawskiego Towarzypracowania i bardzo trudnych warunków stwa Naukowego, natomiast w latach
życia w powojennym Berlinie Profesor 1959, 1962 i 1964 Nagrodę Państwowej
przeszedł zawał serca). Są tu również nie- Rady ds. Pokojowego Wykorzystania
zwykle wzruszające listy, które w grudniu Energii Jądrowej. Był laureatem Nagrody
1968 roku Irena Niewodniczańska prze- Młodych im. Włodzimierza Pietrzaka,
słała swojemu synowi Jerzemu, ponieważ którą przyznano mu za wybitne osiągnięcia
w momencie śmierci ojca przebywał on na polu badań energii jądrowej. Natomiast
w USA i nie mógł wziąć udziału w uro- z rąk ministra szkolnictwa wyższego
czystościach pogrzebowych. Jerzy jest otrzymał nagrodę pierwszego stopnia za
również adresatem niezwykle wzruszają- szczególne osiągnięcia w dziedzinie kształcego listu od Tomasza, który szczegółowo cenia młodej kadry naukowej (1 paździerinformuje o chorobie i ostatnich chwilach nika 1966). Na uwagę zasługiwało bardzo
życia ojca. W tym właśnie liście Tomasz nietypowe wyróżnienie – „Dyplom króla
wspominał o występie kabaretu Piwnica mórz Neptuna” oraz poświadczenie Scanpod Baranami, który odbył się z inicjaty- dinavian Airlines System o przekroczeniu
wy samorządu studenckiego 20 grudnia przez Henryka Niewodniczańskiego kręgu
1968 w dużej auli Instytutu Fizyki UJ polarnego. Profesor został odznaczony
przy ul. Reymonta 4 (później sala ta Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Ofinazwana została Audytorium Henryka cerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu
Niewodniczańskiego). Po zakończonych Odrodzenia Polski, a także Orderem Sztanwystępach jak grom z jasnego nieba spa- daru Pracy I klasy. Warto też przypomnieć
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wydarzenie z jego życia, wydarzenie,
o którym do tej pory rzadko wspominano
w jego biografiach. Jerzy Niewodniczański
w swoich wspomnieniach o ojcu napisał:
Po maturze, którą Ojciec zdał z odznaczeniem w gimnazjum im. Króla Zygmunta
Augusta, zaciągnął się jako ochotnik do
wojska broniącego Polski przed nacierającymi bolszewikami. Był kanonierem
w 1. pułku artylerii polowej legionów. Po
krótkim pobycie w szpitalu wojskowym
w Toruniu Ojciec wrócił do Wilna i zapisał
się na fizykę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Stefana
Batorego15. „Tymczasowe zaświadczenie”, wydane przez dowództwo 1. Pułku
Artylerii Polowej Legionów, zwalniające
Henryka Niewodniczańskiego ze służby
wojskowej, znalazło się wśród dokumenLegitymacja służbowa Henryka Niewodniczańskiego, profesora nadzwyczajnego
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
tów prezentowanych na wystawie.
Kazimierz Grotowski wspominał,
też dwa medale pamiątkowe: pierwszy na prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiez nich został wybity przez Uniwersytet go), był członkiem Société Française de że Profesor Niewodniczański cieszył się
Jagielloński z okazji 100. rocznicy uro- Physique, Societá Italiana di Fisica oraz u władz komunistycznych wielkim autodzin Profesora, drugi to medal wybity American Physical Society, zastępcą prze- rytetem, mimo że nie należał do partii
w krakowskim Instytucie Fizyki Jądrowej. wodniczącego Komitetu ds. Pokojowego i otwarcie, regularnie uczęszczał do koHenryk Niewodniczański należał do Wykorzystania Energii Jądrowej przy ścioła i przystępował do komunii16, był
ośmiu krajowych i zagranicznych towa- Prezydium PAN, członkiem Państwowej bowiem niezwykle przywiązany do wiary,
rzystw naukowych, był, między innymi, Rady ds. Wykorzystania Energii Jądrowej w której się wychowywał. Prawdopodobczłonkiem Wydziału Matematyczno- i członkiem prezydium tej Rady. Pełniąc nie miał rację Andrzej Hrynkiewicz, pi-Przyrodniczego Towarzystwa Przyjaciół funkcję przewodniczącego krakowskiego sząc: Mimo takich poglądów Profesorowi
Nauk w Wilnie, a później w Poznaniu, oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycz- udało się przeprowadzić Instytut i nas
członkiem korespondentem Polskiej Aka- nego, zorganizował wiele międzynarodo- wszystkich praktycznie bez uszczerbku
demii Umiejętności i członkiem rzeczywi- wych konferencji naukowych, a także XIII poprzez najczarniejszy okres stalinizmu
i polowań na czarownice. To gładkie przestym Polskiej Akademii Nauk. Pracował i XIX Zjazd Fizyków Polskich14.
w komisjach senackich Uniwersytetu
Podczas spotkania fizyków upamięt- płynięcie przez fale fanatyzmu i nadgorliJagiellońskiego, a w roku akademickim niającego 50. rocznicę śmierci prof. Hen- wości nie było bynajmniej spowodowane
1952/1953 pełnił funkcję prorektora UJ (na ryka Niewodniczańskiego przypomniano ugodowością Profesora, ale było wynikiem
wystawie pokazano nominację Profesora również mało znane, a bardzo ważne jego wielkiej tolerancji. Mógł się nie zgadzać z poglądami innych,
ale je uznawał i szanował,
jeżeli wypływały z prawdziwego przekonania17.
Budowa nowego gmachu Instytutu Fizyki UJ
i powstanie Instytutu Fizyki
Jądrowej w Bronowicach
to kolejne niezwykłe zasługi i osiągnięcia prof.
Niewodniczańskiego. Już
w latach 50. ubiegłego wieku pojawiły się w Krakowie dwa prężnie działające
i współpracujące ze sobą
instytuty naukowe zajmujące się fizyką jądrową. Trzeba tu również wspomnieć
o fizykach z Uniwersytetu
Śląskiego, którzy wyrośli
Zjazd Fizyków w Krakowie; 1951 ze stworzonej przez prof.
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Papa Niewodniczański i jego uczniowie przed Instytutem Fizyki Jądrowej; 1964

wej, „Alma Mater” 2009, nr 114, s. 10–14; J. Janik, Początki badań naukowych zainicjowanych przez profesora
Henryka Niewodniczańskiego w dziedzinie fizyki materii
skondensowanej, „Alma Mater” 2009, nr 114, s. 14–15;
T. Dohnalik, Badania w dziedzinie fizyki atomowej zainicjowane przez Profesora Henryka Niewodniczańskiego
w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
„Alma Mater” 2009, nr 114, s. 16–17; A. Budzanowski, Osiągnięcia w fizyce jądrowej krakowskiego
ośrodka fizyki, „Alma Mater” 2009, nr 114, s. 18–19;
A. Hrynkiewicz, Powstanie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, „Alma Mater” 2009, nr 114, s. 19–22;
M. Jeżabek, Perspektywy rozwoju krakowskiego
ośrodka fizyki stworzonego przez profesora Henryka
Niewodniczańskiego, „Alma Mater” 2009, nr 114,
s. 22–23; A. Strzałkowski, Gawęda o Papie, „Alma
Mater” 2009, nr 114, s. 26–28.
2
Szczegółowe informacje o wileńskim okresie
życia prof. Niewodniczańskiego i jego rodziny
można znaleźć w niepublikowanych wspomnieniach jego syna Jerzego (J. Niewodniczański,
Henryk Niewodniczański, krakowski fizyk z Wilna
we wspomnieniach syna, Kraków 2018, maszynopis dostępny w Bibliotece WFAIS UJ), a także
w publikacjach: A. Hrynkiewicz, Henryk Niewodniczański w Wilnie, w: Henryk Niewodniczański
1900–1968. Materiały z posiedzenia naukowego
PAU w dniu 17 listopada 2000 r., Kraków 2003,
s. 9–19; R. Brazis, Henryk Niewodniczański w historiografii litewskiej, w: Materiały z posiedzenia
naukowego PAU..., s. 21–36.
3
Mowa tu o następujących artykułach: H. Niewodniczański, Forbidden Lines in the Arc Spectrum of Lead, „Physical Review” 1933, vol. 44,
nr 10, s. 854; J. Blaton, H. Niewodniczański, The
Nature of the „Forbidden” Lines in the PB I Spectrum, „Physical Review” 1934, vol. 45, s. 64–65.
Nominacja Henryka Niewodniczańskiego na stanowisko
Szczegółowe omówienie tych prac znaleźć można
naczelnego dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej;
w artykułach: T. Dohnalik, Przejścia wzbronione
październik, 1960
– 66 lat po ich odkryciu przez Henryka Niewodniczańskiego, „Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akadyżury przy cyklotronie, ale dyskusje z nim
demii Umiejętności” 2001, vol. 3, s. 165–171; W. Gawlik,
Odkrycie magnetycznego promieniowania dipolowego, w:
i wspólne przygotowanie manuskryptu
Henryk Niewodniczański 1900–1968. Materiały z posiepracy było prawdziwą przyjemnością18.
dzenia naukowego PAU..., s. 37–47.
4
D. Kunisz, Ocena materiałów archiwalnych pozostałych
po św. p. prof. d-rze Henryku Niewodniczańskim, Kraków
Maria Pawłowska
1969 (maszynopis dostępny w Bibliotece WFAIS UJ).

Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ

1

W 2009 roku prof. Henrykowi Niewodniczańskiemu
poświęcono jeden z numerów miesięcznika „Alma Mater”. Na jego łamach opublikowano referaty wygłoszone
20 grudnia 2008 podczas uroczystej sesji zorganizowanej
w 40. rocznicę śmierci Uczonego w Collegium Novum:
A. Hrynkiewicz, Powstanie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Alma Mater” 2009, nr 114, s. 7–9;
K. Grotowski, Twórca krakowskiego ośrodka fizyki jądro-
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Niewodniczańskiego krakowskiej szkoły
fizyki jądrowej. W okresie powojennym
Profesor opublikował wspólnie ze swoimi
uczniami 84 prace naukowe. Mimo że nie
brał bezpośredniego udziału w badaniach
ani nie przeprowadzał pomiarów, był
inicjatorem większości tych prac i znał
szczegóły wszystkich prowadzonych
doświadczeń, a ponieważ świetnie orientował się w zagadnieniach prezentowanych
przez jego młodych współpracowników,
pomagał w redagowaniu prac i nadawał
publikacjom ostateczny kształt. Uczeń
Profesora, Kazimierz Grotowski, wspominał: Za każdym razem, zabierając się
do nowego problemu, musieliśmy prosić
Profesora, aby chciał z nami współpracować. Był bardzo wyczulony na tym
punkcie i nigdy nie „dopisywał” się do
prac. Oczywiście, nie miał czasu, by pełnić

Nagrodę przeznaczono na zakup działki położonej nad
Jeziorem Trockim. Nazywano ją „Mount Pleasant”, prawdopodobnie na pamiątkę miejsca, gdzie Niewodniczańscy
mieszkali podczas pobytu w Cambridge w 1934 roku. Za
ziemię pozostawioną na Litwie rodzina nie doczekała się
żadnej rekompensaty, mimo że posiadano potwierdzające
to dokumenty i orzeczenie upoważniające do „osiedlenia
na gospodarstwie rolnym w Polsce na terenach nowo odzyskanych” (wypożyczony z archiwum rodzinnego oryginał dokumentu prezentowano podczas wystawy).
6
Więcej informacji na ten temat znaleźć można w publikacji: T. Dohnalik, Badania w dziedzinie fizyki atomowej
zainicjowane przez profesora Henryka Niewodniczańskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Alma
Mater” 2009, nr 114, s. 16–17.
7
H. Niewodniczański, On Some Zeeman Effect Research in
Eastern Europe (maszynopis dostępny w Bibliotece WFAIS UJ). Tekst referatu opublikowano w „Physica” 1967,
vol. 33, s. 92–101.
8
O pobycie Niewodniczańskiego w Cambridge i jego
kontaktach z „Rutherfordczykami” przeczytamy, między
innymi, w publikacji: A. Strzałkowski, Henryk Niewodniczański i Ernest Rutherford, w: Materiały z posiedzenia
naukowego PAU..., s. 49–58.
9
Więcej informacji na ten temat: M. Tylka, Henryka Niewodniczańskiego droga do Krakowa..., w: Materiały z posiedzenia naukowego PAU..., s. 99–107.
10
A. Hrynkiewicz, Henryk Niewodniczański, w: Złota Księga
Wydziału Matematyki i Fizyki, pod red. B. Szafirskiego,
Kraków 2000, s. 503.
11
K. Grotowski, Henryk Niewodniczański – twórca Krakowskiego Ośrodka Fizyki Jądrowej, w: Materiały z posiedzenia
naukowego PAU..., s. 67.
12
K. Grotowski, Twórca krakowskiego ośrodka fizyki jądrowej, „Alma Mater” 2009, nr 114, s. 12.
13
Więcej informacji w: J.A. Janik, Profesor Henryk Niewodniczański w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, w: Materiały z posiedzenia naukowego PAU..., s. 81–82.
14
W 1938 roku był współorganizatorem IX Zjazdu Fizyków
w Wilnie. Na wystawie można było zobaczyć historyczne
fotografie wykonane podczas tego zjazdu.
15
J. Niewodniczański, Henryk Niewodniczański, krakowski
fizyk z Wilna..., s. 4.
16
K. Grotowski, Henryk Niewodniczański – twórca krakowskiego ośrodka kizyki jądrowej..., s. 75.
17
Ibidem, s. 75.
18
Ibidem, s. 76.
5

Instytut Fizyki Jądrowej; lata 60. XX wieku
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PAPA
Wspomnienie o prof. Henryku Niewodniczańskim
ykłady i ćwiczenia pierwszego roku
fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęliśmy w grupie około
120 osób, przyjętych łącznie na matematykę i fizykę. Zajęcia zdominowały
przedmioty matematyczne: algebra wyższa, analiza matematyczna i geometria
analityczna. Jedynym wykładem z fizyki
dla obydwu kierunków był wykład z fizyki
doświadczalnej prowadzony przez prof.
Henryka Niewodniczańskiego w Instytucie
Fizyki przy ul. Gołębiej 13. Atmosfera
tego wykładu była szczególna. Odbywał
się w dużej sali amfiteatralnej Instytutu
Fizyki. Katedra, w postaci wielkiego
stołu, zajmującego niemal całą szerokość
sali wykładowej, była zwykle wypełniona
wieloma demonstracjami fizycznymi dokumentującymi treści wykładu. Profesor
Niewodniczański, postawny, prawie dwumetrowy mężczyzna, o ujmującej, budzącej respekt powierzchowności, swobodnie
poruszał się pomiędzy katedrą i długą, trójdzielną, przesuwaną tablicą. Wypisywał na
tablicy wyprowadzenia formuł fizycznych
i prezentował z wprawą prestidigitatora
demonstracje potwierdzające prawdziwość
tych formuł. Treść i forma wykładu były
dla mnie fascynujące.
Na pierwszym wykładzie Profesor
oświadczył, że studiów fizyki nie ukończymy bez znajomości języka angielskiego,
niemieckiego i rosyjskiego, i zalecił nam
intensywne uczenie się tych języków.
Później jeszcze przy różnych okazjach wielokrotnie o tym przypominał. Starałem się
nie opuścić żadnego wykładu, siedziałem
w pierwszym lub drugim rzędzie ławek,
by jak najlepiej śledzić pokazy. Nie byłem
wyjątkiem. Kilku moich kolegów postępowało podobnie. Zupełnie nam nie przeszkadzały w uważnym słuchaniu wykładu
i śledzeniu demonstracji z zapartym tchem
budzące naszą wesołość zabiegi Profesora,
który nie mogąc szybko znaleźć pomyłki
w wyprowadzanej formule, ukradkiem
zmieniał znak we wzorze lub zmazywał
niepotrzebny symbol. Po wielu latach praktyki wykładania rozumiem w pełni stres
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Spotkanie towarzyskie pracowników i magistrantów Zespołu Katedr Fizyki UJ w pokoju 32 Collegium
Witkowskiego przy ul. Gołębiej 13. Przy stole siedzą od lewej: Olgierd Daszkiewicz, prof. Jan Weyssenhof, Helena Lisowska, prof. Henryk Niewodniczański, Zofia Leś, Lucjan Jarczyk, Adam Strzałkowski.
W drugim rzędzie stoją od lewej: Bolesław Makiej, Franciszek Leś, Aleksander Garnysz, Kazimierz Grotowski, Tadeusz Kowalski, Andrzej Kisiel, Adam Rozkrut, Stefan Wiktor, Danuta Kunisz

pojawiający się w takich okolicznościach.
Profesor Jan Weyssenhof, wykładający
nam bez notatek mechanikę kwantową,
w takich okolicznościach zwracał się do
nas z lekką pretensją: „Dlaczego państwo
błędu nie widzą, przecież z ławki lepiej
widać, niż stojąc blisko tablicy”.
Bardzo szybko dowiedzieliśmy się, że
prof. Niewodniczański jest bardzo ważną postacią. Był bowiem kierownikiem
Katedry Fizyki Doświadczalnej i równocześnie kierownikiem Zespołu Katedr Fizyki Doświadczalnej i Teoretycznej, przez
współpracowników i naszych starszych
kolegów nazywanym familiarnie Papą.
Powszechnie używane przezwisko miało
głęboką motywację. Papa autorytarnie
zarządzał Katedrą Fizyki Doświadczalnej.
Prawie wszyscy asystenci Katedry byli
jego naukowymi wychowankami. Wszyscy wiedzieli, że profesorowie Henryk
Niewodniczański i Jan Weyssenhof mieli
ogromne zasługi dla rozwoju powojennej
krakowskiej fizyki. W latach 1946–1948
odbyli oni kilka podróży do Niemiec,
by odzyskać zrabowane i wywiezione
w czasie wojny wyposażenie laboratoriów

i biblioteki Instytutu. Od ich energii i zapobiegliwości zależała powojenna przyszłość i prosperity fizyki na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Nie bez znaczenia w pozyskiwaniu
naszego szacunku była świadomość, że
Papa był wybitnym specjalistą w zakresie
spektroskopii optycznej widm liniowych,
jak również uczniem i współpracownikiem prof. Ernesta Rutherforda, jednego
z ojców fizyki jądrowej.
Pierwsze moje bliższe zetknięcie
z Papą miało miejsce na trzecim roku
studiów z okazji składania kolokwium
wstępnego do II pracowni fizycznej (dla
zaawansowanych). Asystenci Papy i koledzy ze starszych lat uświadamiali nam, że
jest bardzo wymagającym egzaminatorem.
Krążyły opowieści, że studenci medycyny,
którym również wtedy wykładał i potem ich egzaminował, przystępowali do
egzaminu po kilkanaście razy. W takiej
atmosferze przygotowywanie się do zdawanego u niego kolokwium urastało do
przedsięwzięcia bardzo wysokiej rangi.
Funkcjonująca powszechnie giełda tematów wymaganych przez Papę była istotnie

Uczniowie Papy bezpośrednio po promocji doktorskiej. Od lewej: Kazimierz Grotowski, Jacek Hennel,
Adam Strzałkowski, Stanisław Ogaza, Jerzy Pietruszka, prof. Henryk Niewodniczański, Zofia Leś,
Adam Wanic, Franciszek Leś, Andrzej Kisiel; kwiecień 1961

zaminu wyszedłem z gabinetu Papy już
po północy.
Patrząc z perspektywy czasu, nietrudno zauważyć, że znalezienie nawet kilku
możliwych do wykonania tematów prac
magisterskich z fizyki doświadczalnej
stawiało w tym czasie przed Papą poważne wyzwania. Katedra była wówczas
niezwykle uboga w wyposażenie, a jej
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bardzo obszerna. Obejmowała znajomość
kilkudziesięciu „koni”, poczynając od
wszystkich znanych metod pomiarów
uniwersalnych stałych fizycznych, jak
prędkość światła, stała Plancka, ładunek
elektryczny elektronu, a obok tego, na
przykład, techniczne metody pomiaru
mocy prądu trójfazowego. Do zrozumiałej
tremy przed kolokwium dochodził jeszcze
czynnik sprawdzenia swoich faktycznych
uzdolnień na wybranym kierunku studiów
i obawa przed zawstydzającym pokazaniem słabego przygotowania. Uczyłem
się kilka tygodni. Zgłaszającym się do
kolokwium Papa zadawał sakramentalne
pytanie: „Czy pan kulega (tak z zaśpiewem
wileńskim zwracał się zwykle do swoich
studentów i współpracowników) jest już
na pewno przygotowany?” – z wyraźnym
akcentem na słowo „na pewno”! Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi wyznaczał
w swoim notesiku termin spotkania.
Kolokwium przebiegło w bardzo miłej
i przyjaznej atmosferze. Podobny rytuał
powtarzał się później przy podchodzeniu
do cząstkowych egzaminów z fizyki doświadczalnej. Do kolejnych egzaminów
przygotowywaliśmy się z obszernych niemieckojęzycznych podręczników uniwersyteckich fizyki doświadczalnej Ludwiga
Bergmanna i Clemensa Schoefera oraz
Ernsta Grimsehla i Rudolfa Tomaschka.
Jedynie uczenie się do egzaminu z optyki
ułatwił nam wydany na początku 1952
roku podręcznik Optyka Szczepana Szczeniowskiego.
Z rozbawieniem wspominam do dziś
egzamin cząstkowy z optyki. Po wyznaczeniu przez Papę terminu egzaminu
oczekiwałem przed drzwiami gabinetu
kilka godzin. Papa był tego dnia bardzo
zajęty. Wchodził i wychodził z gabinetu
bardzo zaaferowany, ale ostatecznie około
godziny 22 znalazł czas na egzaminowanie. Właśnie w tym dniu Papa otrzymał
w przydziale z Uniwersytetu nowy rower
marki Simpson-Schul, który stał w jego gabinecie, jeszcze pachnący smarem, ale niestety tylko z częściowo zamontowanymi
akcesoriami. Po rzuceniu mi pierwszych
pytań Papa zajął się rowerem i zaczął montować światła w swoim nowym nabytku.
W pewnym momencie, gdy byłem zajęty
odpowiadaniem, rzucił znienacka pytanie:
„świeci czy nie świeci?”, co odnosiło się
oczywiście do działania tylnego światła
rowerowego. Pytanie to powtórzyło się
jeszcze kilkakrotnie. Po ostatecznym
uruchomieniu świateł i dokończeniu eg-

było nawet marzyć, trzeba więc było najpierw zbudować stanowisko pomiarowe
z dość przypadkowych elementów, a następnie wykorzystać zbudowany zestaw
do przeprowadzenia stosownych badań.
Kompletowanie zestawu wymagało pracy
i dużej pomysłowości.
Tematem pracy magisterskiej, który
otrzymałem wspólnie z Lucjanem Jarczykiem, była budowa generatora
wysokiego napięcia do lampy
rentgenowskiej i pomiar stałej
sieci kryształów NaCl i KCl. Papa
dał nam ze swojej stojącej w jego
gabinecie ogromnej, przepastnej
szafy dwie diody prostownicze do
zasilacza wysokiego napięcia, lampę rentgenowską Coolidge’a z żarzoną katodą i małą rentgenowską
komorę proszkową Debeya Scherrera. Polecił ponadto użycie jako
transformatora wysokiego napięcia, zupełnie nieprzystosowanej
do wyznaczonego zadania, dużej
cewki indukcyjnej Rhumkorffa.
Akumulatory służące do zasilania
żarzenia lampy rentgenowskiej
i zbudowany zasilacz wysokiego
napięcia z baterią kondensatorów
spoczywały na wygotowanej
w parafinie desce sosnowej, położonej na stole laboratoryjnym
na czterech wysokonapięciowych
izolatorach. Zbudowany zasilacz
wysokonapięciowy działał bez
zarzutu, choć musieliśmy niezliProf. Henryk Niewodniczański podczas wykładu II Zimowej
Szkoły Fizyki Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i Instytutu Fizyki
czoną ilość razy lutować uzwojeUJ na Głodówce; 1964
nia cewki Rhumkorffa o grubości
środki finansowe i baza techniczna były włosa, przepalane w czasie użytkowania.
wysoce niewystarczające. O zakupie Budowę aparatury i wszystkie pomiary
gotowej aparatury pomiarowej nie można stałych sieci NaCl i KBr wykonaliśmy
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Uczestnicy II Zimowej Szkoły Fizyki na Głodówce; 1964

wspólnie. By obydwie prace magisterskie
różniły się pomiędzy sobą – zdecydował
los. Papa rzucił monetą. Mnie przypadło
opisanie pomiarów dla NaCl. Kilka miesięcy temu, kiedy wspominaliśmy z Zofią
Lesiową dawne czasy, Zosia nagle powiedziała: „Ale wyście z Lucjanem ciągle
naprawiali transformator”. Widocznie ten
szczegół z naszej działalności „badawczej”
utkwił najsilniej w jej pamięci.
Atmosfera towarzyska w Katedrze była
wyśmienita. Pracowaliśmy przy swoich
stanowiskach pomiarowych w różnych
pomieszczeniach, ale spotykaliśmy się
wszyscy na drugim piętrze w ogromnym,
narożnym pokoju nr 32, w którym stało
kilka dużych biurek, różne elementy aparatury naukowej, a także sprzęt taternicki,
namioty i składane kajaki. W tym pokoju
gromadzili się asystenci i magistranci,
którzy w roku 1951 byli w znacznej przewadze liczebnej. Czuliśmy się bardzo
swobodnie, toczyliśmy spory naukowe
i polityczne, chociaż dawała się już odczuć
presja państwa stalinowskiego. Zwłaszcza
jeden z kolegów zdawał się nam być w Katedrze „uchem” władzy. W związku z tym
odnosiliśmy się do niego z pewną rezerwą.
Późną jesienią 1951 roku Ministerstwo
Szkolnictwa Wyższego wydało drakońskie
rozporządzenie, w wyniku którego byliśmy zobowiązani do ukończenia studiów
do 31 grudnia następnego roku i przyjęcia
nakazu pracy w miejscu wskazanym przez
komisję. Rozporządzenie to nas zaskoczyło, gdyż, szczególnie na fizyce, mało kto
przewidywał ukończenie studiów w ciągu
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czterech lat. Jak się później okazało, rozporządzenie należało potraktować bardzo
poważnie, ponieważ kolegom, którzy nie
ukończyli studiów do końca roku 1952,
odebrano uprawnienia do dalszych studiów i wysłano ich do pracy w miejscach
wyznaczonych przez tę komisję. Ostatnie
miesiące roku akademickiego 1951/1952
były szaleńczym wyścigiem z czasem.
Kończyliśmy II pracownię fizyczną, robiliśmy pośpiesznie prace magisterskie i zdawaliśmy egzaminy cząstkowe z fizyki doświadczalnej i teoretycznej oraz dołożony
egzamin z ekonomii politycznej. Osobiście
byłem w relatywnie dobrej sytuacji, bo kolokwium wstępne do II pracowni fizycznej
zdałem jeszcze pod koniec trzeciego roku
studiów i ćwiczenia odrabiałem częściowo
w czasie wakacji. Egzaminy cząstkowe
zdawałem sukcesywnie, lecz ostatecznie
na przygotowanie się do egzaminu z fizyki
jądrowej zostało mi niewiele czasu. Papa
przyglądał się uważnie naszym wysiłkom.
Oświadczyłem mu, że nie jestem w stanie
ukończyć studiów do 1 października, co
było warunkiem koniecznym podjęcia
starań o asystenturę. Wówczas zaproponował mi, że ocenę z egzaminu z fizyki
jądrowej wpisze awansem, a ja przygotuję
się starannie i zdam egzamin w terminie późniejszym. Propozycję przyjąłem
z wdzięcznością, choć oznaczała ona, że
aby nie zawieść zaufania Papy, muszę
przygotować się do egzaminu szczególnie starannie. Zaciągnięty dług zaufania
spłaciłem jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia.

Październikowy termin posiedzenia
komisji przydziału pracy zbliżał się nieubłaganie. Miałem aspiracje, by nie iść
uczyć w szkole na zachodnich krańcach
Polski, ale zostać asystentem i pracować
naukowo na Uniwersytecie. Na posiedzeniu komisji przydziału pracy musiałem
przedstawić dokument o zatrudnieniu
w Krakowie albo przyjąć przydział pracy
w miejscu wyznaczonym przez komisję.
Sprawa zaczęła wyglądać beznadziejnie,
bo uniwersytecki Zespół Katedr Fizyki
nie posiadał wolnych etatów. Sprzyjało
mi jednak szczęście. Otworzyła się możliwość zatrudnienia mnie od 1 października, na rok, jako asystenta w Zakładzie
Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Posiadana praca chroniła mnie przed
nakazem pracy na tzw. Ziemiach Odzyskanych, nie rozwiązywała jednak moich
pragnień podjęcia pracy naukowej. Zakład Fizyki WSP mieścił się w dwu pokojach zajmowanych przez kilku asystentów
i wykładowców dochodzących z katedr
fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
i AGH, zainteresowanych wyłącznie bieżącą dydaktyką. Pod koniec roku otworzyła się realna możliwość otrzymania
od 1 stycznia 1953 etatu asystenckiego
w Katedrze Fizyki Doświadczalnej UJ.
Pojawiła się jednak istotna trudność.
Miałem podpisaną umowę o pracę z WSP.
Zgodnie z przepisami nie mogłem podjąć
pracy na drugim etacie. Po skutecznej
interwencji Papy u rektora otrzymałem
wyjątkowo zgodę na zatrudnienie na
połowie etatu asystenckiego na UJ, do
czasu wygaśnięcia umowy w WSP. Tak
więc przez ponad pół roku musiałem
godzić obowiązki dydaktyczne w obydwu
miejscach pracy.
Głównym moim zajęciem dydaktycznym było prowadzenie ćwiczeń w I pracowni fizycznej, administrowanej przez
przezacnego, choć bardzo pedantycznego adiunkta inż. Stefana Fabianiego.
Trzymał on dyscyplinę wśród studentów
i asystentów prowadzących ćwiczenia.
W tym okresie, a także w czasie wspólnych rozmów w późniejszych latach
bardzo wiele nauczyłem się od niego.
W roku 1954 opuścił Katedrę i przeniósł
się do Wrocławia kierownik II pracowni
fizycznej dr Bolesław Makiej. Papa uznał,
że dam sobie radę, i powierzył mi prowadzenie tej pracowni. Dla mnie to był
skok na głęboką wodę. Miałem wówczas
jeszcze bardzo mizerne doświadczenie
dydaktyczne, a Papa oczekiwał, że
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w związku ze wzrostem liczby studentów
jednocześnie odrabiających ćwiczenia
szybko zmodernizuję i powiększę liczbę
zestawów ćwiczeniowych. Chyba nie
zawiódł się, bo II pracownią kierowałem
bez większych problemów aż do jego
przedwczesnej śmierci w roku 1968.
Któregoś dnia po przyjęciu mnie do
Katedry Fizyki Doświadczalnej Papa zatrzymał mnie na korytarzu i powiedział:
„Panie kulego, będziecie zajmować się
spektroskopią atomową. To bardzo interesująca i ważna dziedzina fizyki”. Niestety,
nie tego najbardziej oczekiwałem. Spodziewałem się, że, podobnie jak Lucjan
Jarczyk, z którym wspólnie robiliśmy
pracę magisterską, otrzymam propozycję pracy naukowej w fizyce jądrowej.
Nie miałem jednak wtedy na korytarzu
wystarczającej dozy śmiałości i merytorycznego przygotowania, by starać się
zmienić przekonanie Papy na temat mojej
przyszłości naukowej. Było wiadomo, że
ze względu na zainteresowania naukowe
Papy nasz wybór specjalizacji naukowej
będzie ograniczony tylko do dwu dziedzin: spektroskopii atomowej lub fizyki
jądrowej. Praca naukowa pod kierunkiem
tak wybitnego specjalisty w dziedzinie
spektroskopii atomowej była niewątpliwym zaszczytem i wyróżnieniem, lecz
„czar najnowszych, fundamentalnych
odkryć” fizyki jądrowej bardziej mnie
wtedy pociągał.
Pracę w nowej dla mnie dziedzinie
zainteresowań rozpocząłem od budowy
spektrografu wysokiej świetlności, przeznaczonego do badań w nadfiolecie od

250–185 nm, tzn. w pobliżu krawędzi
absorpcji światła w powietrzu i w kwarcu
krystalicznym. Papa zaprosił mnie do gabinetu i roztaczając wizję unikatowych cech
budowanego urządzenia, wydobył z szafy
dwa małe pudełka, zasłaniając dokładnie
swym wielkim ciałem wnętrze przepastnej
szafy stojącej w kącie gabinetu. W jednym
pudełku leżały pieczołowicie zawinięte
o
w bibułki 60 pryzmat i dwie soczewki
z krystalicznego kwarcu, w drugim szczelina do spektrografu regulowana śrubą
mikrometryczną. Powoli rozwijał bibułki
i pokazywał, nie pozwalając mi niczego
dotknąć. Potem pieczołowicie z powrotem
zawinął i schował je do pudełek, a następnie dał mi do rąk obydwa pudełka, przestrzegając przed dotykaniem powierzchni
optyki kwarcowej palcami. Czułem, że
rozstanie się z tymi pudełkami sprawiało
mu wyraźną przykrość.
Postawione przede mną zadanie nie
było łatwe, choć Papa, mając świadomość
trudności zadania, mechaniczne wykonanie spektrografu zlecił panu Sawczakowi,
najlepszemu mechanikowi precyzyjnemu
w warsztacie mechanicznym Zespołu Katedr Fizyki. Miałem raczej blade pojęcie
o projektowaniu urządzeń mechanicznych,
więc musiałem szybko nauczyć się elementów rysunku technicznego, by znaleźć
wspólny język z panem Sawczakiem.
W nadfiolecie od 250–185 nm spektrograf
mógł być wyjustowany jedynie fotograficznie metodą prób i błędów na graficznych kliszach fotograficznych, uczulanych
na nadfiolet pokrywaniem ich warstewką
oleju mineralnego. W tym zakresie wid-

II Zimowa Szkoła Fizyki na Głodówce,
wśród uczestników prof. Henryk Niewodniczański; 1964

mowym, ze względu na wysoką absorpcję
światła w powietrzu, spektrograf był dodatkowo przedmuchiwany dwutlenkiem
węgla, przeźroczystym dla światła w tym
obszarze widmowym. Trudności zostały
przezwyciężone i zbudowany spektrograf
został użyty do badań stosunków natężeń rezonansowego dubletu w widmach
liniowych dwukrotnie zjonizowanych
atomów Al (Al III). Wyniki tych badań
razem z pomiarami stosunków natężeń dla
Al III w bliższym nadfiolecie wykorzystałem później w przygotowywanej rozprawie doktorskiej.
W lutym 1954 roku zmarła moja
Mama. W pogrzebie, który odbył się na
cmentarzu Rakowickim, uczestniczył Papa
razem z Aleksandrem Garnyszem i Danutą
Kunisz. Zupełnie się tego nie spodziewałem. Ich obecność przyjąłem jako wielkie
wsparcie i wyróżnienie. [...]
Po rozpoczęciu pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim zamieszkałem czasowo
w wynajętym pokoju sublokatorskim
i bezskutecznie poszukiwałem bardziej
stabilnego rozwiązania. Szukałem pomocy
w senackiej komisji mieszkaniowej UJ,
która przyznawała mieszkania w budynkach będących własnością Uniwersytetu
oraz otrzymywanych od władz miasta.
Dla asystentów znajdujących się w położeniu podobnym do mojego władze
Uniwersytetu odrestaurowały kamienicę
przy ul. Kanoniczej i utworzyły Dom
Młodego Naukowca. W tej kamienicy,
dzięki intensywnym staraniom Papy, Zofia i Franciszek Lesiowie, Krystyna Ruta
i ja otrzymaliśmy samodzielne pokoje ze
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wspólną kuchnią i łazienką. Ten trochę
uciążliwy, „kołchozowy” tryb życia rozwiązywał czasowo skomplikowany nasz
powojenny problem mieszkaniowy.
[...]
Katedra Fizyki Doświadczalnej rozrastała się. W kolejnych latach przybywali
nowi asystenci i doktoranci. Rozrastała się
również baza techniczna KFD. Z przywiezionych przez Papę z Niemiec, w ramach
reparacji wojennych, kompletów optyki do
spektrografów zostały zbudowane kolejne
bardzo dobre spektrografy: „Pietruszka”,
„Grabowski” i „Wilczyński”, biorące
nazwy od nazwisk twórców. Wzrastała
również liczba asystentów przygotowujących swoje rozprawy doktorskie. W roku
1957 Papa zorganizował wewnętrzne, cotygodniowe seminarium naukowe Katedry
Fizyki Doświadczalnej i Zakładu Optyki
Atomowej, na którym obok referatów
z bieżącej literatury światowej prezentowaliśmy co kilka miesięcy postępy przygotowywanych przez nas prac doktorskich.
W ten sposób Papa śledził i formował
nasz rozwój naukowy oraz uczestniczył
w finalizowaniu kilku rozpraw doktorskich. 5 grudnia 1960 w auli Collegium
Novum odbyło się pięć obron doktorskich
asystentów KFD, których promotorem był
Papa. W tym dniu obronili swoje rozprawy
doktorskie Lucjan Jarczyk, Zofia i Franciszek Lesiowie, Jerzy Pietruszka oraz
piszący te słowa. W promocji doktorskiej,
która odbyła się w kwietniu 1961 roku,
wzięło udział dziewięciu promowanych
doktorów Papy, w tym czworo z wymienionych powyżej (bez Lucjana Jarczyka,
przebywającego wtedy w Szwajcarii na
stypendium).
Czas poświęcony na bardzo żmudne
i pracochłonne badania stosunków natężeń
w Al III, przeglądanie literatury przedmiotu i pisanie rozprawy skłaniały mnie
do poważnych refleksji nad celowością
kontynuowania podjętej tematyki. W okresie powojennym można było zliczyć na
palcach jednej ręki publikacje dotyczące
badań stosunków natężeń widm liniowych.
Badania stosunków natężeń rezonansowego dubletu dla Al III (1854 A i 1862 A)
wykazywały, niewyjaśnione teoretycznie,
znaczne odchylenie od sformułowanych
w połowie lat 30. natężeniowych reguł
Dorgelo. W celu zebrania dalszych informacji o zachowaniu stosunków natężeń
dubletów rezonansowych innych jonów
uruchomiłem fluorytowy spektrograf
próżniowy, przywieziony przez Papę
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z Niemiec. Z pomocą tego spektrografu
zostały przebadane stosunki natężeń
w dublecie rezonansowym potrójnie zjonizowanego Si (Si IV). Badania potwierdziły
również dla tego dubletu rezonansowego
poważne odstępstwo od przewidywanych
stosunków natężeń. Niestety, ówczesny
stan teorii widm liniowych nie dawał
możliwości szybkiego wyjaśnienia obserwowanych odstępstw na drodze obliczeń
z pierwszych zasad. Doszedłem do przekonania, że dalsze tkwienie w tej tematyce
przestaje być racjonalne. Przedstawiłem
swoje racje Papie, choć bardzo obawiałem
się, czy Papa, który zwykle decydował
autorytarnie, łatwo zgodzi się z moim
przekonaniem. Ku memu zaskoczeniu
bez oporu wyraził zgodę i zachęcił do
znalezienia nowego pola zainteresowań.
Wydało mi się wtedy, że nawet oczekiwał
ode mnie takiej propozycji.
Bardzo interesującym i perspektywicznym kierunkiem zainteresowania
w ramach spektroskopii atomowej wydawały się badania przejść wewnątrzkonfiguracyjnych, będących przejściami
wzbronionymi w powłoce 4f ziem rzadkich. Moja propozycja nawiązywała do
stale aktualnego zainteresowania Papy
przejściami wzbronionymi w widmach
liniowych atomów. Gruntowne przestudiowanie przeze mnie literatury określiło
niezbędne potrzeby eksperymentalne do
rozwijania tej tematyki. Do podjęcia tych
badań wymagane było posiadanie spektrografów o wysokiej zdolności rozdzielczej,
a także możliwość prowadzenia badań
w temperaturach ciekłego helu i w jednorodnym polu magnetycznym kilku tesli. Po
przedstawieniu na kilku seminariach ZFD
stanu badań i potrzeb eksperymentalnych
nowej dziedziny badań w trakcie kilku
rozmów przeanalizowaliśmy wspólnie
z Papą ówczesne możliwości eksperymentalne Instytutu Fizyki. Papa bardzo
realistycznie ocenił szybkość rozwoju
bazy eksperymentalnej Instytutu i wobec
tego podjęliśmy ostateczną decyzję o rezygnacji z tej tematyki. Jedynym śladem
moich kilkumiesięcznych rekonesansowych studiów pozostał napisany przeze
mnie obszerny artykuł przeglądowy do
„Postępów Fizyki”1.
W dalszym moim poszukiwaniu tematyki badań spektroskopowych szczególne
zainteresowanie wzbudzały rozpoczęte
w połowie lat 50. ubiegłego wieku w Europie i USA eksperymentalne badania
struktury elektronowej pasm walencyjne-

go i przewodnictwa ciał stałych metodami
spektroskopii optycznej2. Badania te były
prowadzone przede wszystkim w obszarze
nadfioletu (300–190 nm) oraz nadfioletu
próżniowego (190–100 nm). Wymagały
one stosowania w eksperymentach znanych mi technik pracy eksperymentalnej
z użyciem standardowych spektrografów
kwarcowych oraz próżniowych spektrografów fluorytowych i siatkowych,
a także różnych źródeł światła, emitujących widmo światła o rozkładzie ciągłym
w obszarze dalszego nadfioletu i nadfioletu
próżniowego. Spektroskopia optyczna
ciał stałych rozwijała się w świecie dynamicznie i dostarczała fundamentalne
informacje o strukturze elektronowej ciał
stałych. Te badania spektroskopowe okazały się szczególnie cenne przy zbieraniu
informacji o strukturze elektronowej pasm
walencyjnego i przewodnictwa germanu3 i krzemu4, robiących oszołamiającą
karierę w nowoczesnej elektronice jako
podstawowe materiały półprzewodnikowe do wytwarzania tranzystorów. Bliższe zainteresowanie się spektroskopią
optyczną półprzewodników było naturalną
konsekwencją doświadczenia nabytego
w dawniejszych badaniach w zakresie
spektroskopii atomowej w próżniowym
nadfiolecie. Papa dostrzegł również
przyszłościowe perspektywy badawcze
spektroskopii optycznej półprzewodników
i chociaż do tego czasu w Zakładzie Fizyki
Doświadczalnej były rozwijane przede
wszystkim badania w zakresie spektroskopii atomowej, zaakceptował podjęcie
przeze mnie zupełnie nowego kierunku
badań spektroskopowych. W czasie rozmowy o spodziewanych możliwościach
rozwoju nowego kierunku badań Papa
powiedział: Panie kulego, dziedzina jest
bardzo interesująca, ale dla mnie obca.
Jeżeli ją podejmiecie, będziecie musieli
polegać tylko na sobie. Zrozumiałem, że
gdybym zdecydował się na tę tematykę,
to „odcinam pępowinę” i pozostaję zupełnie sam. Jednakże miałem nadzieję, że
pod ponaddziesięcioletnią opieką Papy
dojrzałem naukowo na tyle, by zmierzyć
się samodzielnie z nowym wyzwaniem.
W Papie znalazłem sprzymierzeńca, który
nie mogąc mnie wspierać merytorycznie,
zachęcał do prezentowania na seminarium
Zakładu kolejnych faz przygotowania do
nowych badań. Tematyka była zupełnie
nieznana uczestnikom seminarium Zakładu. To mnie zobowiązywało do prezentacji zupełnie nowej dziedziny fizyki
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w formie zrozumiałej dla wszystkich
uczestników. Stworzenie możliwości
prezentowania podstaw teoretycznych nowych badań było dla mnie
istotną i ważną pomocą. Dyskusje na
seminariach były bardzo ożywione,
wnikliwe i owocne. Przychylność
Papy i gorąca zachęta do podjęcia
tych badań, kierowana przez wysoko
cenionych specjalistów w zakresie
fizyki półprzewodników, profesorów Wiesława Wardzyńskiego
z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
i Witolda Giriata z Instytutu Fizyki
PAN w Warszawie, utwierdzała
moje przekonanie o właściwym
wyborze nowego kierunku badań.
W roku 1965 w ramach Zakładu
Fizyki Doświadczalnej utworzyłem
Pracownię Spektroskopii Optycznej
Półprzewodników i rozpocząłem badania eksperymentalne. Papa śledził
ten rozwój i wspierał mnie aktywnie
swoim autorytetem. Doceniłem
wtedy wyjątkową otwartość Papy na
nowe pomysły i jego wielki format
jako nauczyciela i zwierzchnika.
W marcu 1968 roku działania
represyjne władz PRL w stosunku
do protestujących warszawskich
studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej
przeciwko ograniczeniom wolności
wypowiadania się w kulturze objęły
również studentów UJ. W rotundzie
Domu Akademickiego „Żaczek”
przy al. 3 Maja prof. Mieczysław
Klimaszewski, rektor UJ i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady
Państwa, gwarantował bezpieczeństwo wiecującym studentom.
W tym samym czasie milicja i ZOMO
wkroczyły do Collegium Novum i pobiły znajdujących się tam studentów
oraz prorektora UJ, przypominającego
o bezprawnym wkraczaniu milicji na
teren budynków Uniwersytetu. Ten krok
władz oburzył całe środowisko naukowe
Uczelni. Studenci ogłosili bezterminowy
strajk protestacyjny. W Instytucie Fizyki
i Matematyki również panowały wśród
pracowników i studentów nastroje oburzenia i buntu. Aby znaleźć wyjście z tej
skomplikowanej sytuacji, Papa zaprosił
członków rad naukowych Instytutów
Fizyki i Matematyki na spotkanie w niedzielę 17 marca. Dyskusja w trakcie spotkania była bardzo burzliwa. Większość

Kopia odezwy rektora i Senatu UJ, skierowanej do studentów Uniwersytetu 16 marca 1968
w związku z tzw. wydarzeniami marcowymi

z nas wyrażała najwyższe oburzenie
postępowaniem władz, nie zważając na
to, że wśród nas mogą być donosiciele.
Wszyscy uczestnicy zebrania mieli świadomość, że władze dążą do konfrontacji,
która zakończy się kolejnymi represjami.
Aby chronić studentów i pracowników,
został przegłosowany przez nas apel do
studentów o następującej treści:
DO STUDENTÓW MATEMATYKI
I FIZYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
MY, Matematycy i Fizycy, pracownicy
naukowi Instytutów Matematyki i Fizyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zebrani

w gmachu Instytutu w dniu 17 marca 1968 r.,
przekazując Wam Odezwę Rektora i Senatu
UJ do Młodzieży Akademickiej z dnia 16
bm., jednomyślnie wyrażamy szacunek dla
wielkich ideałów, o które walczycie, i łącząc
się solidarnie z Wami, oczekujemy Was w salach wykładowych i pracowniach naszych
Instytutów.
Ten akt dość skromnej odwagi obydwu
rad instytutów podpisał Papa. Miał zapewne świadomość, że potwierdzone jego
podpisem wyrażenie przez nas szacunku
i solidarności z protestującymi studentami
może i jego narazić na działania represyjne
władz. Wyrażając swoje obawy w czasie
pisania tego wspomnienia kilka lat temu, nie
myliłem się. Na wystawie zorganizowanej
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Odpis pisma skierowanego do rektora i Senatu UJ 18 marca 1968, w którym dyrektorzy Instytutów Matematyki i Fizyki UJ wyjaśniają ideę, która przyświecała pracownikom naukowym przygotowującym apel
kierowany do studentów tych instytutów, podkreślając, że w zamyśle twórców nie miała to być ulotka
nawołująca do działań wrogich państwu

w Instytucie Fizyki w grudniu 2018 roku,
z okazji obchodów rocznicy pięćdziesięciolecia śmierci prof. Henryka Niewodniczańskiego, wśród pamiątek po Nim znalazłem
tego potwierdzenie. Już następnego dnia po
wywieszeniu apelu do studentów dyrektorzy
Instytutów Fizyki i Matematyki, profesorowie
Henryk Niewodniczański i Jacek Szarski,
zapewne na skutek szybkiej interwencji
przedstawicieli Służby Bezpieczeństwa, musieli złożyć wyjaśnienia rektorowi i Senatowi
UJ ze wspólnego spotkania pracowników
obydwu Instytutów. W przesłanym piśmie
z godnością stwierdzili, że Uchwalając tekst
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tego apelu, wszyscy zebrani stali na stanowisku pełnej lojalności w stosunku do Odezwy
J.M. Rektora i Senatu UJ. Intencją tego apelu
było przyspieszenie powrotu studentów matematyki i fizyki do normalnych zajęć. Słowa
użyte w krótkim, jednozdaniowym tekście
apelu, wyrażające „szacunek dla wielkich
ideałów” i „solidarność”, były przez wszystkich zebranych pracowników naukowych
rozumiane jako dotyczące legalnego dążenia do przestrzegania Konstytucji Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Uchwalając apel,
zebrani nie wzięli pod uwagę, że może on być
wykorzystany i rozpowszechniany jako ulotka.

Mając w pamięci nastroje towarzyszące
wydarzeniom marcowym i kłamliwy przekaz propagandowy, nie sądzę, by tak sformułowane wyjaśnienia Profesorów zadowoliły
wówczas władze państwowe.
Pod koniec listopada, na zakończenie
cotygodniowego seminarium Zakładu,
Papa zakomunikował nam, że wybiera się
na początku grudnia na zabieg operacyjny
do szpitala i w związku z tym następne seminaria z jego obecnością odbędą się już po
przerwie świątecznej. Robił wrażenie bardzo
przygnębionego. Zwykle po zakończeniu
seminarium w swobodnej rozmowie były
załatwiane bieżące sprawy organizacyjne.
Tego dnia było inaczej. Papa powstał ze swojego miejsca zamyślony, jakby nieobecny,
przesuwał się powoli do wyjścia i patrzył na
nas wszystkich tak, jakby się z nami żegnał.
20 grudnia wieczorem w dużej sali amfiteatralnej Instytutu Fizyki wystąpiła ze
swoim programem Piwnica pod Baranami.
Wprawdzie cierpiała na tym niepowtarzalna atmosfera panująca w czasie występów
w siedzibie kabaretu w piwnicy pałacu Pod
Baranami w Rynku Głównym, ale i tak
bawiliśmy się doskonale. Piotr Skrzynecki
prowadził konferansjerkę. Dowcipnie dedykował wykonywane piosenki i skecze
obecnym profesorom. W pewnym momencie powstało zamieszanie. Koncert został
przerwany. Po chwili z pokoju przygotowawczego wyszedł Piotr Skrzynecki i za
nim Andrzej Hrynkiewicz, który łamiącym
głosem zakomunikował obecnym: Przed
chwilą zmarł w szpitalu profesor Henryk
Niewodniczański. Powoli w milczeniu wychodziliśmy z sali wykładowej, zgnębieni
nagłą, tragiczną wiadomością. Niektórzy
pytali, jak to się mogło stać, gdyż ostatnie
wiadomości o rekonwalescencji Papy były
optymistyczne. Osobiście czułem, że zawalił mi się mój świat naukowy. Traciłem
nauczyciela o ogromnym autorytecie, ale
nade wszystko przyjaznego człowieka,
który był mi bliski jak ojciec, któremu
ufałem i, jak sądzę, miałem Jego zaufanie.

Andrzej Kisiel
1

2

3

4

A. Kisiel, Widma liniowe kryształów soli ziem rzadkich,
„Postępy Fizyki” 1963, t. XIV, s. 61.
J.C. Phillips, Direct Observation of Open Magnetic Orbits,
„Journal of Electronics”, 1955, t. 1, s. 162; F.C. Jahoda,
Fundamental Absorption of Barium Oxide from its Reflectivity Spectrum, „Physical Review” 1958, t. 107, s. 1261.
H.R. Philipp and A.E. Taft, Optical Constants of Germanium in the Region 1 to 10 eV, „Physical Review” 1959,
t. 113, s. 1493.
H.R. Philipp and A.E. Taft, Optical Constants of Silicon in
the Region 1 to 10 eV, „Physical Review” 1960, t. 120, s. 37.

JUBILEUSZOWY
ZJAZD MATEMATYKÓW
POLSKICH
W

dniach 3–7 września 2019 w Krakowie odbędzie się
Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania Towarzystwa Matematycznego
w Krakowie, które wkrótce przekształciło się w Polskie
Towarzystwo Matematyczne.
Na Zjeździe, oprócz naukowców, będą obecni także
nauczyciele matematyki oraz przedstawiciele innych
środowisk związanych z tą dziedziną wiedzy. Spotkanie
będzie doskonałą okazją do integracji całej społeczności
matematyków. Wiele osób przyjedzie także z zagranicy.
W ramach przedsięwzięcia planowane są wykłady wybitnych uczonych i dyskusje panelowe o stanie nauk matematycznych w naszym kraju. W jednym miejscu spotkają się ci,
których dorobek zapewnił im już miejsce w historii polskiej
matematyki, z tymi, którzy dopiero wchodzą w świat królowej nauk. Dzięki temu Zjazd w Krakowie ma szansę stać się
niepowtarzalnym wydarzeniem i nadać impet dalszemu
rozwojowi tej dziedziny nauki oraz przybliżyć jej obraz
szerokim kręgom odbiorców.

ALMA MATER nr 210
Siedziba Wydziału Matematyki i Informatyki Stosowanej UJ
na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ

85

Anna Wojnar

Red.

RODZINA CHŁOPICKICH I REISSÓW
odziny Reissów i Chłopickich mocno
wpisały się w życie naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rody te połączyły
się poprzez małżeństwo Władysława Chłopickiego i Zofii, córki Władysława Reissa.
Dzieje Chłopickich sięgają XV wieku.
Swoje nazwisko wzięli od wsi Chłopice
koło Jarosławia, położonej w ziemi przemyskiej w dawnym powiecie jarosławskim, pieczętować zaczęli się herbem
Nieczuja. Pierwszym odnotowanym
dziedzicem Chłopic był niejaki Maciej
(Maszko), o którym wzmianki pojawiają się w 1437 roku. Odtąd ród wzrasta
w siłę, a jego przedstawiciele utrwalają
nazwisko w dziejach Polski, służąc
w czasach wojny i pokoju. Największą
sławę zdobył Józef Chłopicki, właściwie
Grzegorz Józef (1771–1854), generał
dywizji wojsk polskich i uczestnik licznych kampanii Napoleona, z którego rąk
otrzymał tytuł barona. Później piastował
urząd dyktatora powstania listopadowego.
Zmarł bezpotomnie w Krakowie i został
pochowany na cmentarzu w Krzeszowicach w neogotyckiej kaplicy ufundowanej
przez Zofię hr. Potocką. Warto pamiętać,
że jego nazwisko zostało wyryte na Łuku
Triumfalnym w Paryżu, a dziennikarz
i badacz, autor wielu prac z zakresu historii
i geografii Polski Andrzej Słowaczyński
(1807–1847), gdy przyszło mu po upadku
powstania pędzić gorzki los emigranta, napisał na cześć Chłopickiego krótką pieśń.
Mazurek Chłopickiego, dzisiaj zatarty
w ludzkiej pamięci, był hołdem złożonym
przez żołnierza swemu dowódcy:
Nasz Chłopicki wojak dzielny, śmiały!
Powiedzie naszych zuchów na pole zwycięstw i chwały;
Huk armat, szczęk pałaszy,
Brodaczów wnet odstraszy!
Hej bracia! W imię Boże!
Bóg nam dopomoże!
Nieraz to Polak walczył, płoszył, gromił,
Ale na obce nigdy on się nie łakomił:
Poniszczyć wrogów roty,
To polskich synów cnoty!
Hej bracia! W imię Boże!
Bóg nam dopomoże!
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Ze zbiorów rodziny Chłopickich

R

Prof. Władysław Chłopicki z rodziną

Dalej bracia! Walczmy dzielnie, śmiało!
Nasz orzeł skończy walkę dla narodu
z chwałą.
Tnie chwacko tęga kosa,
Nią wrogom utrzem nosa.
Hej bracia! W imię Boże!
Bóg nam dopomoże!
Hej rodacy dalej hura! hura!
Na dumnych wrogach naszych niechaj
zadrży skóra.
Nie zrazi nas car z Dybiczem,
A pogróżki dla nas niczem.
Hej bracia! W imię Boże!
Bóg nam dopomoże!

Zabajkalskim, niedaleko miasta Czyta, na
wschód od Irkucka, gdzie więźniowie pracowali w kopalniach srebra i ołowiu, a cały
urobek przewozili taczkami do pobliskiej
huty. Przebywając w więzieniu w miejscowości Akatuj, Wincenty poznał bohatera
nocy listopadowej Piotra Wysockiego.
Wysocki był w szczególnej biedzie: nie
mając w ojczyźnie rodziny, nie dostawał

Dalej bracia żwawo – idźmy w Litwę,
I na śmierć albo życie stoczmy z carem
bitwę.
W pień wrogów wytępimy,
Na miazgę w proch zetrzemy.
Hej, naprzód w imię Boga,
Pobijemy wroga!
Do powstania poszedł też bratanek
generała – Wincenty Chłopicki, który zapłacił za ten poryw serca niewolą. W 1834
roku został wywieziony do wschodniej Syberii na tzw. nerczyńską katorgę w Kraju
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rze Chłopickim, pradziadku profesora
psychiatrii Władysława Chłopickiego.
W zbiorach rodzinnych zachował się list
Stefanii Rzepko-Łaskiej, córki baronowej
Franciszki Rykman, której ojcem był
właśnie Soter, drugi z bratanków Józefa
Chłopickiego, o którym mamy nieco informacji. W treści listu czytamy: Dziad mój,
Soter Chłopicki, mieszkał w Babczyńcach
na Podolu. Pamiętam jego listy do mojej
matki, pisane wytwornym stylem, pełne dowcipu i humoru. Był to człowiek kultury, lubił
piękno, mieszkanie miał, choć skromne, ale
gustowne, a ogród jak marzenie, czego tam
nie było: sztuczne groty, źródła, wspaniałe
drzewa, zaczarowane zakątki etc., co w takiej głuchej wsi było rzeczą niezwyczajną.
Kochał nade wszystko muzykę, świetnie grał
na skrzypcach. Stworzył u siebie domową
orkiestrę; jego służba, kucharz, stangret,
nawet parobek, wszyscy musieli grać na jakimś instrumencie – uczył ich tego z zapałem.
Warto nadmienić, że córka Stefanii
Rzepko-Łaskiej, również Stefania, była
żoną słynnego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza (1883–1948).
Profesor Władysław Chłopicki, syn
Czesława i Dionizy Sawickiej, urodził się
w Krzemieńcu na Wołyniu 20 czerwca
1894. Osierocony w wieku dziewięciu lat,
pozostał pod opieką swojej siostry Marii
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żadnej pomocy. Chłopicki wspierał towarzysza niedoli, jak tylko mógł. Powziął też
śmiały zamiar zorganizowania ucieczki,
a ponieważ potrzebne były pieniądze
do przekupienia strażników, utworzył
zakonspirowany warsztat wyrabiania fałszywych rubli. By sprawę przyspieszyć,
wtajemniczył też paru innych zesłańców.
Niestety, rzecz się wydała. Uczestnicy fałszerskiego przedsięwzięcia zostali złapani
i skazani na chłostę. Mimo wszystko udało
im się przetrwać zarówno śledztwo, jak
i samą katorgę. W 1856 roku po amnestii
Wysocki opuścił Rosję i osiadł w Warce.
Jaki był dalszy los Wincentego Chłopickiego – nie wiadomo.
Powstańcem był również Ludwik, syn
Tadeusza, brata generała Józefa Chłopickiego. W 1815 roku wstąpił do korpusu
artylerii i inżynierii Królestwa Polskiego.
Dobra znajomość języków francuskiego
i niemieckiego, biegłość w matematyce
i rysunku zapewniały mu szybki awans.
W 1817 roku został porucznikiem w batalionie saperów, a następnie porucznikiem
w pierwszej kompanii pionierów. Jednak
nagle, w 1820 roku, podał się do dymisji,
powołując się na kłopoty rodzinne, i odszedł z wojska. Po wybuchu powstania
wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej
1831 roku. Aktywnie uczestniczył w formowaniu nowych oddziałów w powiatach
winnickim, jampolskim i mohylewskim.
Brał bezpośredni udział w opanowaniu
Baru. Walczył do samego końca, by w lipcu 1831 roku wraz z korpusem Ramorina
złożyć w Galicji broń. Internowany, został
przez władze austriackie wywieziony
wraz z uczestnikami wojny z Rosją do
Triestu. Stąd udał się do Ameryki, gdzie
organizował kolonie rolnicze dla polskich
emigrantów w stanie Illinois. Był jednym
z twórców osady El Paso. Zmarł w 1869
roku.
W styczniu 1932 roku w „Dzienniku
Związkowym”, najstarszej polskojęzycznej gazecie polskiej wydawanej w Chicago, ukazał się artykuł Zapomniany grób.
Z tekstu notatki jednoznacznie wynikało,
że jest to miejsce ostatniego spoczynku
Ludwika Chłopickiego. Lokalne stowarzyszenie – El Paso Kiwanis Club, w 1952
roku uhonorowało osobę założyciela osady
pamiątkową tablicą na nieoznakowanym
grobie na Evergreen Cementary z sentencją pobudzającą do myślenia: „Freedom
is not free”.
Stosunkowo niewiele było wiadomo
o innym przedstawicielu rodu, Sote-

Grób Ludwika Chłopickiego

Krzyżanowskiej. Ukończył gimnazjum
klasyczne w Żytomierzu. Studia medyczne
rozpoczął w Kijowie, jednak naukę przerwała rewolucja. Zdecydował się wówczas

Tablica na kaplicy cmentarnej w Krzeszowicach

na przyjazd do Krakowa. W październiku
1919 roku znalazł się w Krakowie sam,
nie mając w nikim żadnego oparcia.
Zapisał się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskawszy
zaliczenia z okresu studiów w Kijowie.
Zamieszkał w bursie dla studentów przy
ul. Garbarskiej. Tymczasem od wschodu
nadciągało zagrożenie. Władysław wziął
udział w wojnie polsko-bolszewickiej
jako ochotnik, pełniąc obowiązki lekarza
w stopniu porucznika przy załodze pociągu
pancernego „Śmierć”. Pociąg został sformowany w sierpniu 1920 roku na rozkaz
Kierownictwa Budowy Pociągów Pancernych w Krakowie, które z kolei wypełniało
polecenie Naczelnego Dowództwa Wojska
Polskiego z lipca 1920 roku. W tym czasie
Armia Czerwona prowadziła ofensywę,
zbliżając się niebezpiecznie do Lwowa
i Warszawy. Tabor został skompletowany
w zakładach Zieleniewskiego w Krakowie, zyskawszy wówczas nazwę „Śmierć
komunie” (w duchu nazw radzieckich
pociągów w rodzaju „Smiert’ Direktorii”
czy „Smiert’ parazitam”), ostatecznie jednak zatwierdzono nazwę „Śmierć”, a skład
uzyskał numer 23.
Przerwane studia medyczne Władysław ukończył w 1922 roku, uzyskując
dyplom doktora medycyny. Na dyplomie
podpisy złożyli: rektor UJ prof. Julian Nowak, dziekan Wydziału Lekarskiego prof.
Józef Łazarski oraz promotor prof. Leon
Wachholz. W 1923 roku został asystentem
w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej
przy ul. Kopernika 48, zbudowanej i kie-

ALMA MATER nr 210

87

rowanej przez prof. Jana Piltza. Placówka
ta była w tym czasie zakładem na poziomie europejskim. Po śmierci prof. Piltza
w 1930 roku Chłopicki objął obowiązki
kierownika Kliniki i pełnił je do chwili
objęcia stanowiska przez prof. Stefana K.
Pieńkowskiego (1885–1940). Następnie
pracował w charakterze prymariusza
do 1935 roku. W tym czasie Chłopicki
mieszkał na terenie Kliniki, najpierw
sam, a później wraz z rodziną. W 1935
roku przeniósł się do mieszkania przy
ul. Krupniczej, które, jak się miało okazać,
stało się miejscem szczególnie bliskim nie
tylko dla rodziny Chłopickich, lecz również dla rodu Reissów, i to na okres blisko
jednego stulecia – od 1905 do 2003 roku.
Było to ogromne mieszkanie, pełne mebli,
szaf, antyków i książek. Jak wspominał
jeden z asystentów prof. Chłopickiego,
Odczuwało się specyficzny klimat – antyku, przeszłości, przemijania. W 100-lecie
zamieszkania przy ul. Krupniczej zostało
zorganizowane spotkanie rodzinne, aby
uświetnić ten fakt, ale też i przypomnieć
dobre chwile tam spędzone i tych, którzy
tworzyli niepowtarzalną atmosferę tego
miejsca.
Wracając do Władysława Chłopickiego: od 1936 roku był prymariuszem
w Szpitalu Bonifratrów, a następnie, do
wybuchu wojny, prymariuszem w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza. W 1939
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Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, ale też miały inny aspekt:
uwrażliwiły wiele pokoleń prawników
na problemy z zakresu normy i patologii
psychicznej w orzecznictwie sądowym.
Mocno przeciążony różnymi obowiązkami, permanentnie w ruchu, bywało, że

Władysław Chłopicki w wieku szkolnym

egzaminy dla studentów przeprowadzał
w domu, a kiedy podjął się pracy w Zabrzu, egzaminował nawet w pociągu na
trasie Kraków–Zabrze! Chłopicki kupował
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Czesław Chłopicki, ojciec Władysława
Chłopickiego

roku, jako oficer rezerwy, został powołany
do wojska, a po zakończeniu kampanii
wrześniowej powrócił w listopadzie do
domu do Krakowa z zajętego przez Armię
Czerwoną Lwowa. Miał więcej szczęścia
niż jego kuzyn, Stanisław Chłopicki, inżynier elektryk, który dostał się do niewoli
i został zamordowany w Katyniu.
Podczas wojny i okupacji starał się
pomagać ludziom biednym i prześladowanym. Pracował w tym czasie jako lekarz
Ubezpieczalni Społecznej, a także przyjmował pacjentów w domu. Po powstaniu
warszawskim dom przy ul. Krupniczej stał
się przystanią dla wysiedlonych z Warszawy krewnych i przyjaciół. Jak wspominał
jego najstarszy syn, Władysław junior,
w trakcie jednej z nocnych rewizji oficer
niemiecki groził profesorowi aresztowaniem, gdyż w domu nocowało wtedy
kilkanaście osób, z których nie wszyscy
byli zameldowani. Bezpośrednio po zakończeniu wojny prof. Władysław Chłopicki leczył Wincentego Witosa. Jeździł do
niego do Wierzchosławic. Wstrząsnęła nim
głęboko postawa nowej władzy ludowej
wobec ciężko już wówczas chorującego
przedwojennego premiera Rzeczpospolitej
Polskiej i przywódcy polskich chłopów.
Tymczasem Chłopicki przejął kierownictwo Oddziału Neurologicznego
w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza,
a także prowadził wykłady z propedeutyki neurologii dla studentów Wydziału
Lekarskiego. Dla studentów Wydziału
Prawa wykładał psychopatologię sądową.

Prof. Piltz z żoną i córką w Zakopanem

Przedstawienie amatorskie w klinice neurologicznej; 16 grudnia 1917

wspólne badania chorych, narady, szkolenia i posiedzenia naukowe. W pewnych
okolicznościach gabinet przekształcał się
w izolatkę dla chorych wymagających
szczególnej opieki. W 1958 roku dzięki
staraniom Chłopickiego powstała pierwsza
na Śląsku pracownia elektroencefalogra-
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wtedy bilety dla studentów w obie strony
i miał dwie godziny na przeprowadzenie
spokojnego i dokładnego sprawdzenia
wiadomości. Nie miał zwyczaju wpisywania ocen niedostatecznych, polecał przychodzić jeszcze raz po powtórce materiału.
W 1947 roku habilitował się na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie pracy Omamy słuchowe jako swoiste zaburzenie czynności ze
stanowiska neuropatologii i psychopatologii, a w cztery lata później, w 1951 roku,
podjął się zorganizowania i prowadzenia
Kliniki Neurologicznej w nowo wówczas
powstałej Śląskiej Akademii Medycznej.
Od początku swej pracy w Zabrzu zafascynował się Śląskiem i jego mieszkańcami,
był poruszony ich pracowitością, odpowiedzialnością i uczciwością. Śląsk był
praktycznie pozbawiony specjalistycznej
kadry neurologicznej. Pracowało tam
zaledwie kilku specjalistów i ciągle odczuwano ich niedobór. Gdy tzw. władza
wreszcie dostrzegła problem, w zespole
klinicznym właściwie nie było miejsca
na utworzenie Kliniki Neurologicznej.
Oddano więc na jej użytek willę, mieszkanie byłego dyrektora szpitala – miejsce,
które nie nadawało się na ten cel. Klinika
jednak powstała – dzięki determinacji,
zdecydowaniu oraz niespotykanemu optymizmowi Chłopickiego. Od poniedziałku
do piątku Profesor przebywał w klinice.
Żył w bardzo skromnych warunkach, spał
w swoim gabinecie, w którym odbywały
się też egzaminy studentów, konsultacje,

X Zjazd Psychiatrów Polskich; Warka, 9 czerwca 1930

ficzna, niedługo potem zorganizowano ambulatorium EEG w Katowicach. Zatrudnił
psychologa oraz magistra wychowania
fizycznego, co umożliwiło rozwój leczenia
rehabilitacyjnego.
Przybywszy z Krakowa na Śląsk,
szybko zorientował się w wypływających ze specyfiki środowiska potrzebach
ukierunkowania działalności Kliniki. Jej
usytuowanie – w wielkoprzemysłowej
aglomeracji – skierowało zainteresowanie
Profesora na zagadnienia, którymi polscy
neurolodzy dotąd się nie zajmowali albo
dotykali tych problemów jedynie marginalnie. Chłopicki stał się bowiem
prekursorem wielokierunkowych badań
neurologicznych na polu medycyny pracy,
interesując się epidemiologią schorzeń
neurologicznych powstałych jako skutek przewlekłych, a także ostrych zatruć
przemysłowych. Jego badania zyskały
sobie uznanie w środowisku lekarskim,
a dzięki kontaktom i ścisłej współpracy
z prof. Eliską Klimkową-Deutschową
z Czechosłowacji utworzył w 1966 roku
Sekcję Neurologii Przemysłowej i Środowiskowej w Polskim Towarzystwie
Neurologicznym. Wcześniej, w latach
1964–1965, ponownie dzięki jego staraniom, zorganizowano szkolenie dla leka-
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rzy przemysłowych i neurologów w zakresie neurotoksykologii. Mimo przejścia
na emeryturę w 1966 roku profesor był
nadal aktywnym zarówno na gruncie
badań naukowych, jak i organizatorskim.
W 10. rocznicę śmierci Profesora Polskie
Towarzystwo Neurologiczne zorganizowało sesję Historia neurologii śląskiej
ze szczególnym podkreśleniem roli prof.
Wł. Chłopickiego w rozwoju neurologii na
Śląsku i Jego udziału w dziedzinie neurologii przemysłowej.
Władysław Chłopicki miał zawsze
duży sentyment dla Krakowa. Przyczyniły
się do tego najpewniej względy osobiste,
bo to w tym mieście w 1925 roku, w trakcie karnawału, poznał swoją przyszłą
żonę, Zofię Reiss, ówczesną studentkę
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, córkę znanego profesora
dermatologii UJ Władysława Reissa. Ślub
odbył się w kościele św. Anny w Krakowie
4 września 1926. W trakcie podróży
poślubnej, którą państwo Chłopiccy
spędzali w Tatrach, w schronisku na Hali
Gąsienicowej, ktoś zasłabł. Chłopicki
interweniował i objął troskliwą opieką
chorego. W uznaniu postawy młodego
lekarza kierownictwo pozwoliło nowożeńcom spędzić w schronisku kilka dni, mimo
że według ówczesnych przepisów pobyt
ograniczał się tylko do jednej doby. Oboje
kochali góry i turystykę. Uwielbiali piesze
wycieczki i dużo chodzili, dopóki zdrowie
im na to pozwalało. Do turystyki zachęcali też swoje dzieci. Razem z kilkorgiem
przyjaciół założyli Klub Krajoznawczo-Objazdowy „KaKaO”, który wystawiał
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przed ukaraniem winnego. Popełnianie
podstawowych błędów w postępowaniu
lekarskim wywoływało zawsze oburzenie
Profesora.
Nie można tu nie wspomnieć ogromnie ważnej roli, jaką w życiu profesora
i rodziny odegrała żona, Zofia. To, że
prof. Chłopicki mógł całkowicie poświęcić
się pracy, było w ogromnej mierze jej zasługą. Można powiedzieć, że była „opiekuńczym duchem” domu rodzinnego i przez
swoją obecność wpływała na jego atmosferę. Państwo Chłopiccy przeżyli z sobą 54
lata, wychowali sześcioro dzieci i doczekali
się dziesięciorga wnuków. Profesor przeżył
głęboko wybór Karola Wojtyły na papieża,
z którym miał możność spotkać się na Skałce w czerwcu 1979 roku. Danym mu było
doświadczyć euforii sierpniowych dni 1980
roku, ale nie doczekał wolnej Polski. Zmarł
25 października 1980. W uroczystościach
pogrzebowych wziął udział zaprzyjaźniony z nim biskup Jan Pietraszko i kardynał
Franciszek Macharski.
Reissowie są prawdopodobnie rodziną
pochodzenia austriackiego, która przy
końcu XVIII wieku przeniosła się z czeskiej Pragi do Lwowa. Jej przedstawiciele
osiedlali się później głównie w Galicji,
między innymi we Lwowie i Jaśle, ale
także i w Krakowie. Protoplastą linii rodu
Reissów był Krzysztof (Christof) Reiss,
urodzony około roku 1670 w Röchorn.
Jego prawnuk, Antoni (urodzony około

Prof. Władysław Reiss

chorego, tak aby nie urazić jego odczuć
ani odczuć nikogo z jego bliskich, a jednocześnie zachować godność lekarską.
Miał zwyczaj zwoływania wszystkich pracowników kliniki – łącznie z portierem –
na narady organizacyjne, przekształcające się często w lekcje zachowania się
i postępowania wobec chorych. Był łagodny i wyrozumiały dla swych uczniów
i pracowników, ale nie wtedy, gdy jawnie
zostało naruszone dobro chorego. Wtedy stawał się stanowczy i nie wahał się
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Prof. Władysław Chłopicki
podczas zjazdu neurologów w Wiedniu

niekiedy amatorskie przedstawienia,
między innymi w Klinice Psychiatrycznej. Teatr był bowiem drugą prawdziwą
namiętnością Chłopickiego i uważał go za
najmilszą rozrywkę. Wyjścia do Teatru im.
Słowackiego czy do Starego Teatru były
rodzinną tradycją związaną ze świętami
i uroczystościami rodzinnymi, stanowiąc
ich uświetnienie. Był człowiekiem towarzyskim, przez dom rodziny Chłopickich
przewinęło się wielu ciekawych ludzi,
potrafił być duszą towarzystwa, lubił
i umiał opowiadać anegdoty. Szczególne
miejsce zajmowały w jego życiu święta.
Był człowiekiem głęboko religijnym,
wiara pomagała mu w trudnych chwilach,
oświetlała całe jego życie.
Profesor Chłopicki pracował bez norm
czasowych, często w nocy, z pełnym
poczuciem obowiązku, wypełniając przysięgę Hipokratesa. Uczył nie tylko psychiatrii, ale i trudnej sztuki postawy wobec

Emilia Reissowa z d. Ciszewska

Antoniego Rosnera (1831–1896). Po
ogłoszeniu kilku prac habilitował się
w 1896 roku na podstawie pracy Badania
fizyjologiczne i kliniczne nad przeziewem
skóry prawidłowej i chorobowo zmienionej. Opublikował ją po francusku,
chociaż większość swoich prac napisał
po niemiecku. W sprawach naukowych
był człowiekiem stanowczym. Będąc
uczniem Kaposiego, miał odwagę być
innego zdania niż mistrz, gdy w wyniku
morfologicznych badań krwi uznał kiłę
za chorobę konstytucyjną, co oznaczało,
że zarażenie się nią przez matkę w czasie
ciąży przechodzi na dziecko w całym
cyklu ciążowym, a nie tylko w pierwszych miesiącach. Wypowiedział się też
za rozróżnianiem czerwonego łupieżu
mieszkowego od liszaja czerwonego kończystego, rozstrzygając w ten sposób spór
pomiędzy szkołą wiedeńską a paryską na
korzyść tej ostatniej.

Alfons Ciszewski, ojciec Emilii Reissowej

liczby etatów, o sprowadzenie najnowszej
literatury, o tablice rysunkowe, a nawet
o zwierzęta do prowadzenia doświadczeń. Starania te, chociaż popierane przez
Wydział Lekarski i senat akademicki, nie
zawsze przynosiły pozytywny skutek. Jak
zawsze, sprawa rozbijała się o pieniądze.
Klinika z pewnością nie spełniała już
wymagań, jakie stawiała nowoczesna medycyna, i nie dysponowała nowoczesnymi
pomieszczeniami do badań klinicznych.
Brakowało wyodrębnionego ambulatorium, nowoczesnych laboratoriów, nie
było pokoju badań endoskopowych, odczuwano brak pomieszczenia biblioteczne-
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1800 roku), przeniósł się wraz z rodziną
z Pragi do Lwowa. Nie wiadomo, czym się
zajmował, ale jego syn Józef (1799–1846)
był z pewnością kupcem kolonialnym.
Z żoną Marianną Woską miał dziesięcioro
dzieci, z których Juliusz (1834–1898) był
przedsiębiorcą prowadzącym interesy na
dzisiejszych terenach Ukrainy i Białorusi.
Jego synem był Władysław.
Władysław Reiss, późniejszy profesor
dermatologii UJ, urodził się we Lwowie
17 marca 1866 jako syn Juliusza i Henryki z Kleinów. Po ukończeniu lwowskiego
gimnazjum podjął studia filologiczne
na lwowskim uniwersytecie, które jednak przerwał, aby wstąpić na Wydział
Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1890 roku otrzymał dyplom doktora
wszech nauk medycznych. Mógł teraz,
zgodnie z panującą tradycją, odbyć staż
w czołowych klinikach zagranicznych.
Przez sześć miesięcy pracował w Wiedniu

Uładówka – dom rodzinny Emilii Ciszewskiej

w Klinice Lekarskiej prof. Otto Kahlera
(1849–1893), a następnie do 1893 roku
w Klinice Dermatologicznej prof. Moritza Kaposiego (1837–1902). Pracował
również w Paryżu, w Szpitalu św. Ludwika, gdzie pod kierunkiem dr. Ernesta
Henriego Besniera (1831–1909) i prof.
Jeana Alfreda Fourniera (1832–1914) poznawał najnowocześniejsze i najbardziej
aktualne rozwiązania diagnostyczne oraz
terapeutyczne dermatologii francuskiej.
Zwiedził również kliniki we Wrocławiu,
Londynie i Berlinie, po czym „osiadł
na stałe” w Krakowie w klinice prof.

Po śmierci prof. Rosnera to właśnie
Reissowi powierzono Katedrę Dermatologii UJ. Reiss podjął się wprost z młodzieńczym zapałem dzieła rozpoczętego przez
Rosnera, nie zrażając się znanymi mu już
trudnościami, z którymi przez lata borykał
się jego poprzednik. Od samego początku
robił wszystko, by postawić ją na poziomie
klinik europejskich, znanych mu z jego
naukowych podróży. Wychodząc z założenia, że „kropla drąży skałę”, nieustannie
i z wielką cierpliwością wysyłał prośby do
„odpowiednich czynników” o dotacje na
potrzeby badań naukowych, o zwiększenie

Antonina Hauenschildowa,
siostra Władysława Reissa
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go i poczekalni. Brak było nawet łazienki.
Oświetlano ją nadal lampami gazowymi.
Stosowne zezwolenie na remont kliniki
uzyskał dopiero w 1905 roku. Już wówczas
rozważał wprowadzenie do diagnostyki
i terapii promieniowania rentgenowskiego
oraz tzw. lampy Finsena. Pomysłodawcą
urządzenia był Niels Ryberg Finsen,
lekarz duński pochodzenia islandzkiego,
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1903 roku, nazywany twórcą
nowoczesnej fototerapii. Mając takie
plany, zabiegał o podłączenie kliniki do
sieci elektrycznej, co ostatecznie udało się
dopiero w 1910 roku. W rok później, po
wielu staraniach, klinika otrzymała nowy
aparat rentgenowski, a w 1912 roku aparat
projekcyjny.
Starania remontowe nie zagłuszyły
w nim pragnienia budowy nowoczesnego
gmachu Kliniki Dermatologicznej UJ,

prof. Marchlewskiego, oraz ze współudziałem radcy dworu Sarego przybyła
tu wczoraj deputacya, złożona z profesorów Reissa, Rosnera i Godlewskiego.
Deputacye przedstawił p. prezes Leo ministrowi dla Galicji p. Długoszowi, który
natychmiast sprawą się zajął. Z ministrem
Długoszem, prezesem Leo i profesorem
Władysławem Leopoldem Jaworskim udała się do ministra oświaty Hussarka, oraz
kierownika ministerstwa skarbu Ekscel.
Engla i Ekscel. Ćwiklińskiego, jako szefa
sekcyi w ministerstwie oświaty. Deputacya
prosiła o stworzenie możliwości najlepszych stosunków dla podjęcia budowy
trzech klinik: położniczo-ginekologicznej,
dermatologicznej i laryngologicznej. Dzięki ministrowi p. Długoszowi, prezesowi
drowi Leowi, oraz życzliwości ministra
Ekscel. Ćwiklińskiego, odniosła deputacya
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Zofia i Jerzy Reiss

który miał stanąć na części
parceli rodziny Wilkoszewskich (ul. Kopernika 21).
Dla swoich planów Reiss
zyskał poparcie Wydziału
Lekarskiego, senatu akademickiego, a także Polaków
zajmujących wysokie stanowiska w rządzie austriackim:
Juliusza Lea, Józefa Sarego,
Władysława Długosza czy
Ludwika Ćwiklińskiego.
W krakowskiej gazecie
„Czas” 15 października 1913
ukazała się notatka następującej treści: Pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Kostaneckiego, dziekana wydziału medycznego

Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w Grand Hotelu; prof. Władysław Reiss stoi pierwszy po prawej stronie

zupełny sukces, Wszechnica Jagiellońska
uzyska w najbliższym czasie trzy wielkie,
nowoczesnym wymogom odpowiadające
kliniki [...].
I kiedy wszystko zdawało się zmierzać
ku szczęśliwemu zakończeniu, wybuchła
wojna światowa, przekreślając wiele tworzonych z rozmachem planów. Organizację
nowej kliniki chorób skórnych trzeba było
odłożyć na później. Mimo wszystkich
przeciwności losu Reiss, który jeszcze
w 1901 roku założył Krakowskie Towarzystwo Dermatologiczne, a później był
jego długoletnim prezesem, starał się propagować najnowsze osiągnięcia światowej
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Władysław Reiss
w towarzystwie kolegów
– pierwszy z lewej

Ze zbiorów rodziny Chłopickich

Exlibris prof. Władysława Reissa

karskiego Krakowskiego przewodniczący
rozpoczął spotkanie od wspomnienia prof.
Reissa, zmarłego w czasie wakacji, bo
28 lipca. W zbiorach Katedry Historii Medycyny UJ CM, dzięki uprzejmości rodziny
profesora, znajduje się rękopis tego wystąpienia. Oto parę wybranych z niego zdań:
Śp. prof. Reiss był znakomitym diagnostą.
W swoim zawodzie klinicznym pracował
z wielkim zamiłowaniem i stale dążył za
postępem wiedzy, najnowsze jej zdobycze
przyswajając naszej literaturze [...]. Wykłady swoje przygotowywał nadzwyczaj
sumiennie. Dlatego też odznaczały się one

nie tylko bogactwem treści, ale i bardzo
wykwintną formą [...]. Posiadał wybitny
dar słowa, był śp. prof. Reiss jednym z najlepszych prelegentów nie tylko Wydziału
Lekarskiego, ale i całego Uniwersytetu [...].
Ze szczególnym zamiłowaniem studiował
też literaturę i sztuki piękne, a dzieła sztuki
z lubością u siebie gromadził [...]. Będąc
bardzo wrażliwym na cudzą biedę, zawsze
był chętnym do usług. Ludzi kochał i garnął
się do nich, doszukując się w nich zawsze
raczej dobrych i dodatnich aniżeli złych
stron [...]. Wobec prawości Jego charakteru śmiało rzec można, że była to w całem
tego słowa znaczeniu natura szlachetna
i subtelna [...]. Przez śmierć prof. Reissa
straciliśmy szczerego i wiernego przyjaciela, a Towarzystwo nasze straciło jednego
w najwybitniejszych członków.
Żoną Reissa była Emilia Ciszewska,
córka Alfonsa i Zofii z Szaniorów. Urodziła się w Uładówce koło Winnicy na
Podolu. Była najstarszą z rodzeństwa,
wszyscy czterej bracia ukończyli studia
inżynierskie na politechnice w Rydze.
Ojciec, Alfons Ciszewski, był dyrektorem
cukrowni, założonej w dobrach Potockich.
Reiss poznał przyszłą żonę na ślubie kuzynki w Białopolu. Ich ślub odbył się 15
sierpnia 1897 w kościele parafialnym w Pikowie. Z tej okazji odbył się wielki zjazd
rodzinny w Uładówce, który wraz z weselem trwał 10 dni. Po ślubie państwo młodzi
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nauki w badaniu chorób skórnych. Brał
też czynny udział w życiu Towarzystwa
Lekarskiego Krakowskiego, zachęcając do
tego swoich współpracowników. W roku
1911/1912 Wydział Lekarski wybrał go na
swojego dziekana.
Znany z niezwykłej uczynności i wrażliwy na potrzeby innych, dzięki swojej
zamożności mógł dyskretnie pomagać
uboższym studentom i chorym. Poza
pracą zawodową interesował się literaturą
piękną, malarstwem, muzyką. Przyjaźnił
się z krakowskimi artystami i pisarzami.
Chodził na wszystkie wystawy w Towarzystwie Sztuk Pięknych. Zachwycał się
zwłaszcza twórczością Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Leona
Wyczółkowskiego, Teodora Axentowicza
i Ferdynanda Ruszczyca. Znał się na obrazach i kupował je z zamiłowaniem, a na
premierach teatralnych byli z żoną niemal
zawsze obecni. Na cały rok z góry miał
wykupioną lożę na pierwszym piętrze.
Chętnie i ponoć dobrze grał w bilard.
Dlatego wraz ze znajomymi w Grand
Hotelu przy ul. Sławkowskiej w osobnej
sali bilardowej spędzali długie wieczory.
W ogóle lubił towarzystwo. Państwo
Reissowie w swoim domu często urządzali przyjęcia. Przychodzili na nie znani
krakowscy lekarze: Jan Piltz z żoną,
Kazimierz Kostanecki z żoną czy Karol
Brudzewski. Brudzewski był okulistą,
a z zamiłowania rzeźbiarzem. Wykonał
nawet popiersie prof. Władysława Reissa,
jak wspominała córka profesora – całkiem
udane. Bywała u nich Antonina Domańska, która z domem Reissów była wielce
zaprzyjaźniona, a gdy pisała Historię żółtej ciżemki, przychodziła po ukończeniu
paru rozdziałów i przy herbacie czytała
dzieciom dzieje Wawrzusia Skowronka.
Wraz z przedwczesną śmiercią Reissa Klinika Dermatologiczna straciła nie
tylko znanego poza granicami uczonego,
utalentowanego pedagoga, ale i dobrego
organizatora. Stworzył, mimo bardziej
niż skromnych warunków pracy, znakomitą szkołę dermatologiczną, opartą na
podstawach anatomii patologicznej, która
przyczyniła się do lepszego poznania wielu
jednostek chorobowych i dała mocne podwaliny do dalszego rozwoju tej nauki. Do
lekarzy, których można ze szkołą Reissa
identyfikować, należeli: Jan Lenartowicz,
Henryk Weber, Stanisław Boczar, Stefan
Bobak, Jan Stopczański i Józef Pacyna.
Na pierwszym po przerwie wakacyjnej
w 1916 roku posiedzeniu Towarzystwa Le-

Władysław Reiss na sali operacyjnej
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zamieszkali w Krakowie, początkowo przy
ul. Kolejowej 7, potem Basztowej 25, a od
1905 roku przy ul. Krupniczej 5.
Reissowie mieli troje dzieci: Jerzego – chemika, Zofię, żonę Władysława
Chłopickiego, oraz Henryka – docenta
dermatologii. Nagła śmierć męża w 1916
roku w trudnych wojennych czasach postawiła Emilię wobec licznych wyzwań
dnia codziennego. Poradziła sobie z nimi,
przezwyciężając różne przeszkody, zachowując jedność całej rodziny. W 1923 roku
do domu przy ul. Krupniczej sprowadzili
się z Uładówki jej rodzice, a w 1935 roku
Zofia i Władysław Chłopiccy. Rodzina
była dla Emilii zawsze na pierwszym
miejscu, na drugim stała bezinteresowna
praca społeczna. Przez wiele lat czynnie
działała w Stowarzyszeniu Kobiet Katolickich oraz opiekowała się więźniami.
Zmarła w 1940 roku.
Całe życie Henryka Reissa (1899–
1958), syna Emilii i Władysława, znakomitego dermatologa i wenerologa, z wyjątkiem siedmioletniego okresu pobytu
na Polskim Wydziale Lekarskim w Edynburgu, związane było z Krakowem. Tu też
zmarł w wieku 59 lat. Na świat przyszedł
w 1899 roku. Pierwsze nauki pobierał
w domu, potem uczęszczał do Gimnazjum
im. Jana III Sobieskiego, które ukończył
w 1917 roku. Po uzyskaniu świadectwa
maturalnego wstąpił na Wydział Lekarski
UJ. Jak wielu innych, przerwał studia, by
wziąć udział w walkach o niepodległość
ojczyzny. W latach 1918–1921, służąc
w wojsku polskim, wziął udział w obronie
Lwowa. Po powrocie do ław uniwersyteckich, w latach 1921–1924, pełnił funkcję
młodszego asystenta w Zakładzie Anatomii
Opisowej. W 1924 roku uzyskał dyplom
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kowane z zakresu wenerologii – kliniczne,
doświadczalne, histologiczne, serologiczne
i poglądowe.
Reiss, który po kampanii wrześniowej
w 1939 roku był początkowo internowany
w Rumunii, przedostał się do Francji,

Henryk Reiss

gdzie był lekarzem wojskowym. Po
upadku Francji w 1940 roku przedostał
się do Wielkiej Brytanii, gdzie odbywała
się organizacja Polskich Sił Zbrojnych.
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Nekrolog prof. Władysława Reissa
(prawdopodobnie z „Czasu”)

doktora wszech nauk medycznych.
W październiku 1924 roku otrzymał
etat starszego asystenta Kliniki Dermatologicznej UJ i pozostał na tym
stanowisku do 1931 roku.
Od początku swojej kariery zawodowej poświęcił się dermatologii.
W tym celu odbył staże zagraniczne.
W 1926 roku przebywał w Zakładzie Serologicznym prof. Müllera
w Wiedniu, w 1929 roku na oddziale
prof. Raymonda J.A. Sabourauda
w Szpitalu św. Ludwika w Paryżu.
W 1934 roku uzyskał habilitację, po
czym został prymariuszem w Oddziale Skórnym i Wenerologicznym
Szpitala św. Łazarza w Krakowie,
a także kontraktowym ordynatorem Oddziału Skórno-Wenerologicznego
w Wojskowym Szpitalu Okręgowym nr 5
w Krakowie. Od tego momentu prowadził
wykłady dla studentów z zakresu dermatologii i wenerologii. Wcześnie, bo już
w 1930 roku, prowadził wykłady z zakresu
wenerologii i dermatologii dla pielęgniarek
oraz higienistek w Uniwersyteckiej Szkole
Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia.
Reiss udzielał się również jako członek
Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Dermatologicznego”, a w latach 1926–1935
był sekretarzem oddziału krakowskiego
Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, którego założycielem i długoletnim
prezesem był jego ojciec, prof. Władysław
Reiss. Do 1939 roku wydał 52 prace dru-

Legitymacja studencka Henryka Reissa
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Doc. Henryk Reiss w otoczeniu lekarzy (siedzi w środku)

UJ i Oddziału V Szpitala św. Łazarza
w ramach nowo utworzonej Akademii
Medycznej otrzymał stanowisko adiunkta
tej jednostki. W 1954 roku nadano mu
tytuł profesora nadzwyczajnego. Zmarł
24 września 1958, pochowany został na
cmentarzu Rakowickim.
Jedna z sióstr Władysława Reissa, Helena, wyszła za mąż za profesora okulistyki
we Lwowie Emanuela Emeryka Macheka
(1852–1930), uważanego za twórcę lwow-
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Problemem stało się pozyskanie dla formowanych jednostek odpowiedniej liczby
lekarzy i farmaceutów. Wśród żołnierzy
było wielu studentów medycyny z przedwrześniowej Polski, a także znacząca
liczba oficerów rezerwy – profesorów
i docentów wykładających przed wojną
na wydziałach medycznych polskich
uniwersytetów. Pomysłodawcą stworzenia Polskiego Wydziału Lekarskiego,
kształcącego lekarzy wojskowych, był płk
prof. dr n. med. Francis Albert Crew,
komendant Szpitala Wojskowego w Edynburgu. Ze strony polskiej gorącymi orędownikami tego projektu stali się wybitny
chirurg ppłk prof. Antoni Jurasz, przed
wojną dziekan i prorektor Uniwersytetu
Poznańskiego, oraz płk prof. Tadeusz Sokołowski. Po uzyskaniu akceptacji władz
Uniwersytetu w Edynburgu powołano
komitet organizacyjny do formowania
Polskiego Wydziału Lekarskiego. Obok
ministra spraw wewnętrznych w rządzie
Władysława Sikorskiego, prof. Stanisława
Kota, w jego skład weszli: profesorowie
Antoni Jurasz, Jerzy Fergler, Włodzimierz
Koskowski, Tadeusz Rogalski oraz doktor
Władysław Gregovich.
Od samego początku powstania Polskiego Wydziału Lekarskiego Reiss prowadził faktycznie Katedrę Dermatologii,
pracował również na Oddziale Skórnym
i Chorób Wenerycznych w Royal Infirmary. Po przybyciu do Edynburga prof. Adama Straszyńskiego (twórcy poznańskiej
szkoły dermatologicznej), który objął Katedrę Dermatologii, Reiss pracował jako
samodzielny pracownik naukowy. Razem
dzielili wykłady i zajęcia praktyczne. Docent Reiss był lubiany i popularny wśród
studentów oraz pacjentów, imponował
ogromną wiedzą lekarską, a jednocześnie
wysoką kulturą osobistą. W trakcie pobytu
w Edynburgu doc. Reiss aktywnie uczestniczył w zebraniach naukowych w zakładzie prof. Rogalskiego oraz w działalności
Towarzystwa Naukowego Lekarzy Wojsk
Polskich w Zjednoczonym Królestwie,
jako jeden z pierwszych zaczął publikować w naukowych periodykach brytyjskich, dla potrzeb edukacji studentów
wydany został na powielaczu skrypt
Patologia chorób skórnych. Docent Reiss
był również członkiem Komisji Zdrowia,
powołanej przez Jurasza przy ministrze
zdrowia Janie Stańczyku w Londynie.
Do kraju powrócił w 1947 roku i z powrotem objął ordynaturę w Krakowie,
a po połączeniu Kliniki Dermatologii

Prof. Emanuel Machek

skiej szkoły oftalmicznej. Po skończeniu
studiów medycznych w Wiedniu Machek
specjalizował się w okulistyce w klinice
Carla Ferdinanda Artla w Wiedniu, po
czym w 1878 roku otrzymał posadę asystenta u prof. Lucjana Rydla w Klinice
Ocznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, na
którym w 1882 roku uzyskał habilitację.
W międzyczasie odbył staż specjalistyczny u Otto Heinricha Enocha Beckera
w Heidelbergu. Ostatecznie przeniósł się
do Lwowa, gdzie od 1892 roku
otrzymał nominację na prymariusza Szpitala Powszechnego,
a od 1898 roku, w którym to roku
powstała Klinika Okulistyczna,
został mianowany profesorem
zwyczajnym okulistyki Uniwersytetu Lwowskiego i dyrektorem
Kliniki Okulistycznej; jednocześnie kierował oddziałem szpitalnym. Nie było to trudne, gdyż
klinika i oddział, chociaż tworzyły osobne jednostki administracyjne, znajdowały się w tym
samym budynku szpitalnym.
Operacje przeprowadzano w klinice, a oddział prowadził bieżące
szpitalne leczenie chorych.
Machek był doskonałym
zabiegowcem. Wykonał tysiące
skomplikowanych operacji. Od
samego początku pobytu we
Lwowie rozpoczął walkę z jaglicą (przewlekłe zapalenie rogówki
i spojówek). Wybudował do jej
leczenia osobny pawilon, zaini-
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oka. Robił też próby poprawienia wadliwego wzrostu rzęs za pomocą wstrzykiwania
parafiny pod skórę powieki. W 1895 roku
pierwszy opisał obraz chorobowy półpaśca
tęczówki. Późniejsi badacze niemieccy,

Zmarł w 1930 roku, potrącony przez
motocyklistę. Pochowany został na cmentarzu Łyczakowskim, a na jego grobie
widnieje wyryty napis: Wracałeś światło
oczom ludzi na ziemi. Niechaj ci światło
wiekuiste świeci w niebie.
Kolejna z sióstr Henryka Reissa,
Maria Henryka, została żoną Jana
Morawskiego, prawnika, adwokata, sędziego Najwyższego Trybunału
Administracyjnego i Sądu Najwyższego.
W 1920 roku Morawski sprawował
funkcję ministra sprawiedliwości w rządzie Władysława Grabskiego. Najstarsza
z rodzeństwa, Antonina Reiss, wyszła
za mąż za doktora prawa Eugeniusza
Hauenschilda-Bauera, herbu Przerąb,
który był prezesem Najwyższej Izby
Obrachunkowej w Wiedniu. W Wiedniu
mieszkała wraz z mężem blisko 50 lat.
Hauenschild-Bauer szlachectwo uzyskał po ojcu, który był pułkownikiem
austriackim. Mieli dwóch synów. Jeden
z nich stał się zwolennikiem Rzeszy
Niemieckiej, drugi zdeklarował się jako
przeciwnik hitleryzmu. Sama Antonina
przez rodzinę była wspominana bardzo
ciepło, mówiono o niej „kochana ciocia
Antonina”.
***
Powyższy tekst powstał w dużej mierze
dzięki dokumentom i zachowanym rodzinnym zdjęciom, a także wspomnieniom
przekazanym lub udostępnionym przez
córkę prof. Władysława Chłopickiego,
Marię Chłopicką-Wielgos. Treść artykułu
ogranicza się do najbliższej rodziny obu
profesorów, tj. Władysława Reissa i jego
zięcia Władysława Chłopickiego, jednak ze
względu na rozległość koligacji rodzinnych
nie wyczerpuje tematu. Wspomnienia rodzinne zachowały się dzięki wydawanej od
1884 roku (z przerwami) „Gazecie Rodzinnej”. Gromadzi ona kroniki rodzinne coraz
bardziej rozrastającej się familii, dając
poczucie więzi, mimo że minęły czasy wielopokoleniowych domów, jak dom Reissów,
a później Chłopickich przy ul. Krupniczej,
i na pewno wielu innych w minionych czasach. W jednym z numerów tego periodyku
napisano, że celem jest „Nawiązywanie
i podtrzymywanie kontaktów rodzinnych
między wszystkimi gałęziami Rodziny... ”.
Życzę sobie i każdemu takiego poczucia
więzi rodzinnej, zwłaszcza że współczesny
świat lansuje zupełnie inny styl życia.
Ze zbiorów rodziny Chłopickich

cjował badania statystyczne jej występowania w Galicji, ogłaszając w 1894 roku
statystykę wraz z mapką nasilenia jaglicy –
Statystyka jaglicy w Galicji według dat
urzędowych (Lwów 1894). Przy Klinice

Zaproszenie na spotkanie z okazji 100-lecia mieszkania na Krupniczej

zorganizował doskonałą pracownię histologiczną i bakteriologiczną. Według
statystyk międzynarodowych, w tym na łamach „Jahresberichte für Ophtalmologie”
wychodzącej w Tybindze, do 1914 roku
klinika Macheka zajmowała czwarte miejsce na świecie, po Berlinie, Amsterdamie
i Nowym Jorku, co do ilości i trudności
przeprowadzanych operacji. Machek, jako
pierwszy we Lwowie, operował zaćmę.
Wprowadził własną modyfikację cięcia
rogówkowego w operacji zaćmy – bez
irydektomii. W sposób istotny ulepszył
technikę operacyjną powikłań powiekowych na tle jaglicy (wrastanie rzęs),
stosując własną metodę plastyki wolnego
brzegu powiekowego. Upowszechnił
stosowanie promieni Roentgena do umiejscowienia obcych ciał metalicznych przy
ich wydobywaniu z oka i oczodołu, co
było szczególnie ważne dla medycyny
przemysłowej i wojskowej. Przeprowadził
własnym sposobem operację opadnięcia
powieki, polegającą na stworzeniu estetycznie wyglądającego fałdu pokrywowego, czego nie było w dotychczasowych
metodach operacyjnych. Do oryginalnych
pomysłów Macheka należy też próba
leczenia gruźlicy tęczówki za pomocą
iniekcji powietrza do przedniej komory
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uwzględniając zasługi Macheka, nazwali
ten obraz chorobowy jego nazwiskiem
(Macheksche Krankheit).
Wśród jego uczniów znaleźli się
Adam Bednarski, Wiktor F. Reis, Adam
Szulisławski, Albin Musiał, Juliusz Drak,
Tytus Kicki. Za czasów prof. Macheka
Klinika wydała ponad 100 prac naukowych
w języku polskim, niemieckim, francuskim
i angielskim. Interesował się też historią
medycyny, wydając publikacje O lekarzach
w Babilonie i czynności ich wchodzących
w zakres okulistyki czy Historia okulistyki
w latach 1772–1927. Sprawował funkcję
dziekana Wydziału Lekarskiego i rektora
Uniwersytetu Jana Kazimierza. W 1921
roku, podczas inauguracji roku akademickiego, prof. Machek wygłosił mowę. Miejsce i czas były symboliczne – rok akademicki otwierano w dawnym gmachu Sejmu Krajowego, który władze odrodzonego
kraju przekazały uniwersytetowi. Mówił
wówczas: Dziś ostrzegająco głośmy, że
bez oświecenia i bez nauki może odzyskana
wolność ucierpieć. Tylko oświecony
naród to trwale dzielny naród. Czując
się odpowiedzialnym za jutro, będzie
niestrudzony w pracy; chcąc tworzyć
i budować, będzie przyjacielem pokoju;
iżby swego bronił.

Maria Przybyszewska

Katedra Historii Medycyny UJ CM

Z MYŚLĄ O STUDENTACH GEOGRAFII
L

Fot. Anna Wojnar

ata drugiej wojny światowej należą do
najmniej rozpoznanego okresu działalności polskich geografów. Wypełnienia
istniejącej luki podjęli się pracownicy
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan oraz Justyna Liro.
Efektem ich wieloletnich badań jest tom
Geografia polska i geografowie w latach
II wojny światowej, który ukazał się niedawno nakładem IGiGP UJ oraz PTG.
W międzynarodowej literaturze jest to
pierwsza publikacja prezentująca losy geografii i geografów w latach drugiej wojny
światowej w konkretnym kraju. Promocja
książki odbyła się 24 maja 2019 w Fabryce
Emalia Oskara Schindlera.
Ukazując środowisko geografów
w tym tragicznym okresie, autorzy
książki starali się uwzględnić losy nie
tylko tych, którzy w czasie wojny byli
już wykształconymi geografami czy
studentami geografii, ale także tych, dla
których geografia stała się wyborem życiowym dopiero w okresie powojennym.
W swych badaniach pod uwagę wzięli
cały obszar II Rzeczypospolitej, a więc
zarówno tereny Generalnego Gubernatorstwa i ziemie polskie włączone do III
Rzeszy, jak i tereny wschodnie, które
znajdowały się i pod okupacją niemiecką,
i pod sowiecką. Na podstawie dostępnych źródeł autorom publikacji udało się
ustalić, że w latach 1939–1945 w wyniku
represji ze strony obu okupantów życie
straciło 61 geografów oraz 70 oficerów
z Wojskowego Instytutu Geograficznego,
ponadto że w obozach koncentracyjnych
więzione były 104 osoby, a w tajne
nauczanie zaangażowanych było 222
geografów. – Zdajemy sobie sprawę, że
przytoczone dane są niekompletne, z pewUczestnicy spotkania promocyjnego;
przemawia dyrektor IGiGP UJ prof. Marek Drewnik,
w pierwszym rzędzie autorzy publikacji

Autorzy podczas prezentacji książki; od prawej: dr hab. Izabela Sołjan, profesor UJ, dr Justyna Liro
oraz prof. Antoni Jackowski, prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego; 24 maja 2019

nością zaniżone w stosunku do stanu rzeczywistego. Dotyczą one bowiem przede
wszystkim środowisk akademickich i osób
z nimi związanych – akcentowali podczas
promocji książki autorzy. – Mamy też
świadomość, że nasza praca nie wypełni
całej luki, jaka istnieje w piśmiennictwie
dotyczącym okresu wojennego. Problematyka ta wymaga wielu dalszych,
pogłębionych studiów. Mamy jednak
nadzieję, że nasze rozważania dostarczą
Czytelnikom odpowiedni zasób wiedzy
wystarczającej, aby nabrać pewności, że
w tamtych latach geografowie zapisali
jedną z najpiękniejszych kart w dziejach
naszej dziedziny wiedzy i polskiej nauki.
Koncepcja książki narodziła się
z myślą o studentach geografii i uczniach
zamierzających studiować geografię.
Dlatego też autorzy pragnęliby, aby publikacja stała się ważną pomocą w procesie
kształcenia tej młodzieży.
Spotkanie promocyjne, które poprowadził dyrektor IGiGP UJ prof. Marek

Drewnik, zgromadziło geografów z różnych ośrodków naukowych. Byli wśród
nich recenzent książki prof. Andrzej
Lisowski z Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych UW, prodziekan Wydziału
Nauk o Ziemi UŚ dr hab. Urszula Myga-Piątek, dr Tomasz Wites z Wydziału
Geografii i Studiów Regionalnych UW,
dziekan Wydziału Geografii i Geologii
UJ prof. Bolesław Domański, dr hab.
Radosław Tarkowski z Instytutu Geografii
UP w Krakowie oraz prof. Kazimierz
Krzemień, prof. Zygmunt Górka, prof.
Zbigniew Ustrnul z IGiGP UJ. Na promocję przybył także Jacek Ormicki, syn
Wiktora Rudolfa Ormickiego, docenta
geografii UJ, uwięzionego w ramach
Sonderaktion Krakau i zamordowanego
w obozie koncentracyjnym Mauthausen
Gusen 17 września 1941. Wśród uczestników spotkania był również przedstawiciel
najmłodszego pokolenia rodziny Stanisława Pawłowskiego, twórcy poznańskiego
ośrodka geograficznego (1919), rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
(1932–1933), wiceprezydenta Międzynarodowej Unii Geograficznej (1938–1939),
rozstrzelanego przez Niemców 6 stycznia
1940. Warto też dodać, że podczas promocji dwa egzemplarze książki przekazano
do Muzeum Pamięci obozu koncentracyjnego Mauthausen Gusen.

RPM
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SCHOLARIS

WYŚCIGI WIOŚLARSKICH ÓSEMEK

uż po raz szósty, wzdłuż Bulwaru
Podolskiego i Wołyńskiego w zakolu
Wisły, odbyły się wyścigi wioślarskich
ósemek o puchar rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego. 11 maja 2019 na jednym
z najpiękniejszych torów regatowych
w Polsce wystartowało pięć osad kobiecych i męskich, reprezentujących
uczelnie krakowskie i wrocławskie.
Wyścigi odbywały się od rana do
godzin południowych na trasie długości
jednego kilometra. Wśród drużyn kobiecych triumfowała osada z Akademii
Górniczo-Hutniczej, zdobywając puchar
sekretarza generalnego Akademickiego
Związku Sportowego. Wioślarki z UJ
wywalczyły srebrny medal. Brąz przypadł
zawodniczkom z Collegium Medicum UJ.
Poza podium znalazły się drużyny z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Wśród mężczyzn zwyciężyli sportowcy
z Politechniki Wrocławskiej, którzy mogli
się również poszczycić najlepszym czasem
biegu (1 minuta, 55 sekund i 26 setnych).
Zawodnicy otrzymali puchar rektora UJ oraz
puchar kanclerza UJ dla najszybszej osady
regat. Drugie miejsce przypadło zawodnikom

Fot. Adam Koprowski

J

Zawodniczki UJ podczas wyścigu

z Uniwersytetu Jagiellońskiego (ubiegłorocznym tryumfatorom regat), którzy stracili do
zwycięzców jedynie sekundę. Na kolejnych
uplasowali się wioślarze z AGH, Uniwersytetu Wrocławskiego i Collegium Medicum UJ.
Na zakończenie uniwersyteckich regat
wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe

puchary, medale i dyplomy, które wręczali:
rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor
UJ ds. rozwoju prof. Dorota Malec, zastępcy
kanclerza UJ – Gerard Żychowicz i Marek
Uliński, prorektor AGH ds. kształcenia prof.
Anna Siwik i prezes AZS Kraków Marek
Szlachta.
Nie zabrakło również atrakcji dla kibiców. Ponad 150 osób podjęło próbę „przepłynięcia” na ergometrach wioślarskich dystansu 655 metrów. Ci, którym się to udało,
otrzymali pamiątkowe koszulki. Podczas
całej imprezy sportowej była prowadzona
zbiórka funduszy na rzecz Hospicjum
św. Łazarza w Krakowie. Organizatorami
regat były Biuro Sportu UJ oraz Klub
Uczelniany AZS UJ.

AWoj
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Regaty o Puchar Rektora UJ
odbywają się w zakolu Wisły

Puchar rektora zdobyli zawodnicy z Politechniki Wrocławskiej

Brązowe medalistki z Collegium Medicum UJ

Drużyna z Uniwersytetu Wrocławskiego

Wioślarze z Collegium Medicum UJ

Sportowcy z Politechniki Wrocławskiej mogli się także poszczycić najlepszym czasem biegu
Fot. Adam Koprowski

Zwyciężczynie – wioślarki z AGH

ALMA MATER nr 210
Drużyny reprezentujące Uniwersytet Jagielloński wraz z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem oraz prorektor UJ prof. Dorotą Malec
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BohateRun 2019
B

ul. Norymberskiej, między Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej a Wydziałem Matematyki i Informatyki). Każdy
z uczestników wykupił pakiet startowy, a
cały dochód z przedsięwzięcia został przekazany na rzecz trzech organizacji: Hospicjum

Fot. Adam Koprowski

lisko 600 zawodników wzięło udział w
biegu charytatywnym zorganizowanym
11 maja 2019 na terenie Kampusu 600-lecia
Odnowienia UJ z okazji Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego. Start i meta znajdowały
się na końcu alei Wawelskiej (od strony
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św. Łazarza w Krakowie, Fundacji Ronalda
McDonalda i Fundacji dla Zwierząt „La
Fauna”. Zawodnicy biegu sami wybierali,
którą fundację chcą wesprzeć.
Dorośli mieli do wyboru dwa dystanse
biegu: pięć i dziesięć kilometrów. Również

czy zawodnicy nie skracają sobie drogi,
czego konsekwencją była dyskwalifikacja.
Najlepsze wyniki osiągnęli: na dystansie pięciu kilometrów ‒ Katarzyna
Jabłońska i Andrzej Uhl, 10 kilometrów ‒
Marta Ziobro i Tomasz Kobos. Wszyscy
uczestnicy BohateRun otrzymali pamiątkowe medale, nagrodzono także najciekawsze przebrania.

Była to trzecia edycja wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie All
in UJ we współpracy z Działem Promocji
UJ i mającego na celu popularyzację
zdrowego stylu życia, a w szczególności
aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie sportu.

Wr

Fot. Adam Koprowski

dla najmłodszych przygotowano kilka tras,
w zależności od przedziału wiekowego.
Bieg miał charakter przełajowy z limitem
60 minut dla dystansu pięciu kilometrów
i 90 minut dla dystansu dziesięciu kilometrów. Pomiar czasu był wykonywany automatycznie za pomocą chipa umieszczonego w sznurówce buta biegacza. Na trasie
znajdowali się wolontariusze, kontrolujący,
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JUWENALIA „KRAKOSKIE”

Wielka krakowska juwenaliowa zabawa rozpoczęła się 21 maja 2019. Przez sześć dni studenci uczestniczyli w licznych koncertach i innych wydarzeniach o charakterze kulturalnym oraz sportowym. Kulminacyjnym punktem studenckiego święta był barwny korowód juwenaliowy na Rynek Główny

Koncert Golec uOrkiestra; Klub Studio,
21 maja 2019

Kuba Kołoczek

Juwenaliowe Alternatywne Granie;
scena przy Klubie Studenckim „Żaczek”,
25 maja 2019
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Patrycja Długosz
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Aleksandra Sobieszek

Julia Pietrucha podczas Juwenaliowego Koncertu Finałowego;
scena plenerowa przed Klubem Żaczek,
26 maja 2019

Anna
Anna Wojnar
Wojnar

W wyborach najmilszej studentki i najmilszego studenta Krakowa zwyciężyli Kristina
Karolczyková z AWF oraz Adam Szymczyk z UJ; Klub Studio, 21 maja 2019

Paweł Cegielski

Studenci w tradycyjnym korowodzie juwenaliowym; 24 maja 2019

Patryk Hodyl

Aleksander Nagaj

Koncert na Rynku Głównym; 24 maja 2019

Koncert Krzysztofa Krawczyka;
Strefa Plaża AGH, 25 maja 2019
ALMA MATER nr 210
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OBÓZ NAUKOWY DLA LICEALISTÓW „JURA 2019”
ydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem
Biologii oraz Wydziałem Geografii i Geologii po raz pierwszy
zorganizował obóz naukowy dla
licealistów pod nazwą „Jura 2019”.
Do udziału w tym przedsięwzięciu zostali zaproszeni uczniowie
XLII Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Krakowie, z którym Wydział Historyczny od dawna współpracuje. Celem trzydniowego obozu,
który odbył się w dniach 6–8
maja 2019, było zaprezentowanie
młodzieży – w trakcie wycieczek terenowych oraz za pomocą prezentacji multimedialnych,
szerokiego spektrum zagadnień
związanych z budową geologiczną,
krajobrazem, fauną i florą, a także
prehistorią i historią Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bazę
wypadową stanowił Diecezjalny Ośrodek
Rekolekcyjno-Wypoczynkowy im. Błogosławionej Salomei w Skale. Na uroczystej

Fot. Michał Wojenka

W

Dyrektor XLII LO w Krakowie dr Paweł Cząstka wita przedstawicieli władz UJ, prowadzących zajęcia
oraz młodzież

inauguracji obecny był prorektor UJ ds.
dydaktyki prof. Armen Edigarian, z którego
inspiracji obóz ten został zorganizowany,

a także dziekan Wydziału Historycznego UJ prof. Jan Święch oraz dyrektor
XLII LO dr Paweł Cząstka. Przewodnikami młodzieży po Jurze, jej przyrodzie
i dziedzictwie archeologicznym byli
pracownicy naukowi trzech wymienionych wyżej wydziałów: dr hab.
Agnieszka Nobis (Instytut Botaniki),
dr hab. Stanisław Knutelski (Instytut
Zoologii i Badań Biomedycznych),
dr Wojciech Wróblewski (Instytut Nauk
Geologicznych), mgr inż. Przemysław
Sala (doktorant w Instytucie Nauk Geologicznych) oraz dr Michał Wojenka
(Instytut Archeologii). Każdy z uczestników otrzymał bogato ilustrowane
materiały dydaktyczne przygotowane
przez prowadzących zajęcia. Należy
mieć nadzieję, że przedsięwzięcie przyczyniło się do rozbudzenia w uczniach
różnorodnych zainteresowań naukowych i zachęci ich do studiowania na
Uniwersytecie Jagiellońskim. W przyszłym roku planowana jest organizacja
kolejnego obozu naukowego dla krakowskich licealistów.

Uczestnicy obozu wraz z dyrektorem XLII LO oraz przedstawicielami władz UJ
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Judyta Rodzińska-Nowak

PODZIĘKOWANIA DLA SPORTOWCÓW

Anna Wojnar

10 czerwca 2019 w auli Collegium Maius władze Uniwersytetu spotkały się z zawodniczkami i zawodnikami, którzy,
reprezentując UJ, zdobyli medale podczas rozgrywanych w sezonie 2018/2019 Akademickich Mistrzostw Polski. – Jak co
roku na zakończenie rozgrywek spotykamy się, aby uhonorować ludzi, którzy z wielką pasją rozwijają działalność sportową oraz godnie reprezentują Uniwersytet Jagielloński na arenach sportowych. Dzięki Państwa wysiłkom kolejny sezon
sportowy należy zaliczyć do bardzo udanych – mówił do zebranych rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Podkreślał także, że
sport studencki jest bardzo ważnym aspektem działalności Uczelni, a o sportowych sukcesach należy mówić jak najczęściej. Wynik Uniwersytetu Jagiellońskiego w klasyfikacjach Akademickich Mistrzostw Polski został ponownie poprawiony
– zajęliśmy 7. miejsce w klasyfikacji generalnej i 2. miejsce w typie uniwersytety (w ubiegłym sezonie odpowiednio były
to miejsca dziewiąte i trzecie). Obecny wynik jest najlepszym w ponad 60-letniej historii startów. Łącznie medale zdobyło
126 zawodników i zawodniczek reprezentujących UJ i UJ Collegium Medicum.
MK
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50 LAT NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO
JAKO OBCEGO
T

z całego świata przyjeżdża do Krakowa,
by poznawać naszą kulturę, tradycje,
historię, a przede wszystkim uczyć się
języka polskiego. Motywacje do podjęcia
nauki w Szkole Letniej są obecnie bardzo
różne – w dalszym ciągu znaczną grupę
stanowią uczestnicy, którzy mają polskie
korzenie, ale przyjeżdżają także studenci
zagranicznych slawistyk, wykładowcy,
nauczyciele języka polskiego, osoby zainteresowane podjęciem studiów w Polsce
oraz ci, którym język i kultura polska są
bliskie z różnych powodów – może to
być zamiłowanie do muzyki Chopina,
chęć przeczytania poezji Wisławy Szymborskiej w oryginale lub ciekawość, czy
można nauczyć się tak „szeleszczącego”
języka, w którym rozmawiali poznani
kiedyś na dworcu podróżni.
W ubiegłym roku Szkoła Letnia gościła 443 uczestników z 48 krajów świata,
z pięciu kontynentów. Jest to więc instytucja międzynarodowa i wielokulturowa,
a jej ambicje obejmują nie tylko nauczanie języka, ale także solidne kształcenie
w wielu aspektach dotyczących Polski.
Studenci wybierają jeden spośród 12 kursów dotyczących polskiej historii, sztuki

i literatury, stosunków polsko-żydowskich
czy transformacji ustrojowej w Polsce
i Europie Wschodniej... Jednak najważniejsze w Szkole są programy językowe,
prowadzone na wszystkich poziomach
zaawansowania. Wieczorami organizowane są liczne dodatkowe atrakcje, takie
jak świętowanie polskich zwyczajów
i tradycji – w ramach programu „Sacrum/
Profanum”, warsztaty kulinarne czy
magiczne spacery po Krakowie. W soboty i niedziele uczestnicy mają okazję
zwiedzić Muzeum Auschwitz-Birkenau,
kopalnię soli w Wieliczce, Zakopane,
a także wziąć udział w spływie Dunajcem.
Co roku w lipcu najważniejszym
wydarzeniem jest inauguracja Szkoły
Letniej. Wygłaszane wówczas wykłady
są istotnymi momentami w życiu nie

Michalina Rodzińska

radycja nauczania języka polskiego
jako obcego oraz wprowadzania
cudzoziemców w polską kulturę ma na
Uniwersytecie Jagiellońskim wieloletnią
historię. Pierwsze kursy dla osób z zagranicy zostały zorganizowane w 1931
roku we współpracy z Uniwersytetem
Warszawskim. Po wojnie kształcenie
obcokrajowców przybierało różne formy –
organizowane były programy dla zagranicznych slawistów oraz osób pochodzenia
polskiego. W latach 60. przygotowywano
profilowane programy dla osób z zagranicy, które z różnych względów były
zainteresowane Polską i jej kulturą, na
przykład kurs kultury polskiej dla nauczycieli z krajów skandynawskich czy kurs
dla nauczycieli i wykładowców z krajów
romańskich.
Za datę przełomową należy uznać
rok 1969, kiedy to z inicjatywy prof.
Eugene’a Kusielewicza, ówczesnego
wiceprezesa Fundacji Kościuszkowskiej,
a przy wsparciu rektora UJ prof. Mieczysława Klimaszewskiego, podjęto decyzję
o przygotowaniu letniego programu języka
i kultury polskiej dla młodzieży polonijnej.
Od tego czasu każdego roku kilkaset osób
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Archiwum Szkoły Języka i Kultury Polskiej

Uczestnicy programów rocznych uczący się w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ przy ul. Grodzkiej 6

Waldemar Martyniuk. Na uroczyste otwarcie
zaproszono przedstawicieli krajowych i zagranicznych instytucji, które współpracują
ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej.
Lata intensywnej pracy przyniosły
Szkole międzynarodową renomę, której
najlepszym potwierdzeniem są prestiżowe nagrody i wyróżnienia. W roku 2000
minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Bartoszewski
nagrodził Szkołę dyplomem za wybitne
zasługi dla promocji Polski w świecie.
W latach 2002, 2005 i 2008 Szkoła została
uhonorowana prestiżowym dyplomem European Label, przyznawanym przez Komisję Europejską za nowatorskie inicjatywy
w nauczaniu języków obcych – w tym
przypadku języka polskiego jako obcego.
Dziesiątki tysięcy uczestników z niemal wszystkich krajów świata, którzy

Kulturalia – spotkania z polską kulturą i tradycjami

bez wielkiego wysiłku pracowników
i współpracowników, ponieważ Szkoła to
przede wszystkim ludzie: wykładowcy,
lektorzy, pracownicy administracyjni
i współpracownicy, którzy od lat z pełnym
zaangażowaniem i pasją tworzą i organizują programy nauczania języka polskiego
i wiedzy o Polsce. Przygotowanie kursów
to nie tylko praca nad programem nauczania czy wydarzeń towarzyszących,
ale też ogromny trud administracyjny
– rejestracja uczestników, organizacja
zajęć i wycieczek,
rozwiązywanie bieżących problemów.
W s z y s c y, k t ó r z y
przez lata dokładali
starań, aby nauczanie
polskiej kultury i ję-

Michalina Rodzińska

Warsztaty polskich tańców ludowych

Badań Polonijnych UJ, w skład którego
wchodziła także Szkoła Języka i Kultury
Polskiej.
Relacja z jubileuszowej inauguracji
50. sesji Szkoły Letniej, jej przebiegu oraz
spotkania byłych i obecnych pracowników
SJiKP UJ zostanie opublikowana w jednym z kolejnych numerów „Alma Mater”.

Adriana Prizel-Kania

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie

Michalina Rodzińska

Zajęcia przy ul. Grodzkiej 64

zyka polskiego było na jak najwyższym
poziomie, będą mogli spotkać się podczas
uroczystego przyjęcia, które odbędzie się
28 września 2019 w restauracji U Ziyada
na zamku w Przegorzałach, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnej siedziby Instytutu
Archiwum Szkoły Języka i Kultury Polskiej

dotąd brali udział w programach, niejednokrotnie wracając do Krakowa na kolejne
kursy – są najlepszym dowodem na to, że
w 1969 roku rektor UJ i prezes Fundacji
Kościuszkowskiej podjęli właściwą decyzję. Sukces nie byłby jednak możliwy

Michalina Rodzińska

tylko Szkoły, ale i całego Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Letnie sesje otwierają
wybitni przedstawiciele kultury polskiej –
byli wśród nich Czesław Miłosz, Norman Davies, Krzysztof Zanussi, Adam
Zagajewski, Andrzej Wajda, Ryszard
Kapuściński, Leszek Balcerowicz, Jerzy
Buzek, Andrzej Olechowski, Zhao Gang,
Anders Bodegård, Michał Rusinek, Piotr
Sztompka i wielu innych. W otwarciach
Szkoły uczestniczą władze Uniwersytetu
oraz zagraniczni goście – przedstawiciele
instytucji naukowych czy korpusu dyplomatycznego, ale przede wszystkim studenci z całego świata, których łączy wspólna
pasja do poznawania naszej kultury i nauki
języka polskiego.
4 lipca 2019 Szkoła Letnia rozpocznie
się po raz pięćdziesiąty. Uroczysta inauguracja odbędzie się w auli Wydziału Polonistyki przy ul. Ingardena 3 o godzinie 16.
Wykład inauguracyjny zatytułowany 50
Years of Doing Things with Words – the
Polish Way wygłosi dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie dr hab.

Uczestnicy spotkania
z polską kulturą
i tradycjami
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czwartej edycji konkursu Mądra Książka Roku nagrodzono
pięć publikacji popularnonaukowych.
Uroczysta gala wręczenia laureatom
statuetek Euklidesa oraz pamiątkowych
dyplomów odbyła się 25 kwietnia 2019
w auli Collegium Novum z udziałem
władz UJ, autorów 15 nominowanych
książek, przedstawicieli wydawnictw
oraz społeczności akademickiej. Zgromadzonych gości powitał rektor UJ prof.
Wojciech Nowak, który podkreślił, że ideą
konkursu jest nie tylko promocja książek,
które przystępnym językiem opowiadają
o niekiedy bardzo skomplikowanych zagadnieniach, ale także pomoc czytelnikom
w ich książkowych wyborach. – Wszystkie
z piętnastu nominowanych książek mają
wspólną cechę – prowokują do polemiki,
nawiązania dialogu z autorem i formułowania własnych poglądów. A stąd już tylko
jeden krok do zakochania się na zawsze
w słowie drukowanym i poznawaniu piękna naszego świata – mówił prorektor UJ
prof. Stanisław Kistryn, reprezentujący
kapitułę konkursu.
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Nagrodę główną otrzymał brytyjski
pisarz i dziennikarz naukowy Ed Yong za
Mikrobiom. Najmniejsze organizmy, które
rządzą światem. Książka to fascynująca
podróż w świat mikroorganizmów, które
zamieszkują wszystkie zakamarki świata.
Autor przystępnym i pełnym humoru
językiem opowiada o skomplikowanych
interakcjach między ciałem człowieka
a zamieszkującymi je mikroskopijnymi organizmami. Odsłania kulisy najnowszych
badań nad mikrobiomem, nie zapominając
również o historii odkryć w tym zakresie.
W imieniu Eda Yonga nagrodę odebrała
Dorota Heliasz, dyrektor Wydawnictwa
UJ, którego nakładem ukazała się nagrodzona publikacja.
W kategorii książka dla dzieci jury
nagrodziło publikację Zwierzęta, które
zniknęły. Atlas stworzeń wymarłych,
autorstwa Nikoli Kucharskiej, Katarzyny Gładysz, Pawła Łaczka i Joanny
Wajs (Wydawnictwo Nasza Księgarnia).
To ilustrowany przewodnik po historii
życia na Ziemi, dzięki któremu młodzi
przyrodnicy mogą poznać dawne płazy,

gady, ryby, owady i ssaki oraz dowiedzieć
się, jak wielka odpowiedzialność za los
zwierząt spoczywa na człowieku. – Stworzenie dobrej książki popularnonaukowej
jest sztuką. Stworzenie dobrej książki
popularnonaukowej dla dzieci – mistrzostwem. Dzieci są trudnym odbiorcą i nie
wybaczają. Jeśli książka przynudza lub
jest niezrozumiała, dziecko do niej nie
wróci. Z tą publikacją tego zagrożenia
nie ma. W dodatku spełnia dwa bardzo
ważne warunki: jest mądra i pięknie wydana – mówił, gratulując autorkom, Leszek
Szumlas z Fundacji Euklidesa.
Internauci i czytelnicy „Gazety Wyborczej” wybrali natomiast książkę Agnieszki
Kossowskiej Duże sprawy w małych głowach (Wydawnictwo Linia). Publikacja
jest skierowana do czytelników w każdym
wieku i zawiera historie opowiedziane
przez niepełnosprawne dzieci. Celem
autorki było przybliżenie, szczególnie
dzieciom, kwestii niepełnosprawności oraz
sposobu odczuwania i postrzegania świata
przez osoby nią dotknięte. Znajdują się tu
również zabawy edukacyjne, których zada-

Pamiątkowe zdjęcie autorów i wydawców publikacji nagrodzonych
w konkursie Mądra Książka Roku z rektorem UJ prof. Wojciechem Nowakiem

Anna Wojnar

IMPRESSIONES

MĄDRE CZYTANIE

W imieniu Eda Yonga nagrodę odebrała Dorota Heliasz, dyrektor Wydawnictwa UJ, którego nakładem
ukazała się nagrodzona książka Mikrobiom. Najmniejsze organizmy, które rządzą światem

Fot. Anna Wojnar

niem jest wprowadzenie dziecka zdrowego
w świat osób niepełnosprawnych. – Dzieci
w sposób naturalny są otwarte na inność,
chciałabym w nich tę otwartość podtrzymać
i spowodować, aby niepełnosprawność nie
była tematem tabu w ich środowisku. Tą
publikacją chciałam również obalić kilka
stereotypów i sprawić, aby dzieci zdrowe
przestały się bać dzieci niepełnosprawnych –
podkreśliła autorka.
Nagrodę społeczności akademickiej
otrzymał Yuval Noah Harari za książkę
Homo Deus: krótka historia jutra. Statuetkę odebrał Marcin Baniak, reprezentujący
Wydawnictwo Literackie. To światowy
bestseller, w którym autor analizuje różnorodne wyzwania współczesności, szukając odpowiedzi na pytanie, co czeka nas
w przyszłości. Z lekkością, a jednocześnie

Gala finałowa konkursu Mądra Książka Roku odbyła się 25 kwietnia 2019
w auli Collegium Novum

zdarzeniami osobistymi o silnym ładunku
emocjonalnym.
Po raz pierwszy w konkursie wyróżniono
również młodzież z krakowskich liceów – za
stworzenie reklamy jednej z nominowanych
pozycji. Najlepsi okazali się uczniowie
trzech szkół: I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego (reklama książki Co widzimy
w gwiazdach. Ilustrowany przewodnik po
nocnym niebie), II LO im. Króla Jana III Sobieskiego (reklama książki Zwierzęta, które
zniknęły. Atlas stworzeń wymarłych) i V LO
im. Augusta Witkowskiego (reklama książki
Oszustwa pamięci). Nagrodami w konkursie
były warsztaty w krakowskiej redakcji „Gazety Wyborczej” oraz bilety dla całej szkoły
na wybrany seans w kinie.
Konkurs Mądra Książka po raz czwarty
został zorganizowany przez Uniwersytet
Jagielloński i Fundację Popularyzacji Nauki
im. Euklidesa.

AWoj

wnikliwością łączy historię, filozofię, socjologię, biotechnologię i wiele innych dziedzin
nauki, z czego wyłania się fascynująca wizja
XXI wieku jako epoki, w której dokona
się najważniejsza i najgłębsza przemiana
w dziejach świata. – Czytając tę książkę,
nieustannie odczuwałem konieczność polemiki i dyskusji, bo nie dość, że przekazuje
wiedzę, to jeszcze budzi emocje – podkreślał
prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn.
Redaktorzy portalu Mądre Książki
nagrodzili Julię Shaw za Oszustwa pamięci (Wydawnictwo Amber). Autorka,
psycholog sądowy i ekspert w dziedzinie
badań pamięci, wyjaśnia, na czym polegają procesy zapamiętywania, zapominania
i tworzenia fałszywych wspomnień, czyli
błędów pamięciowych związanych ze
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NIESAMOWITY ŚWIAT MIKROBIOMU
M

ikrobiom. Najmniejsze organizmy, które rządzą światem to tytuł
książki Eda Yonga wydanej nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, która uhonorowana została tytułem
Mądrej Książki Roku 2018.
W pełen humoru i barwnych porównań sposób autor
pozwala nam zajrzeć do
niesamowitego świata mikrobiomu i udowadnia, jak
wielkie jest jego znaczenie
dla życia na Ziemi. Mikroorganizmy trawią nasze
jedzenie, uczą nasze układy
odpornościowe, jak walczyć
z infekcjami, a nawet potrafią wpływać na nasze zachowanie. Nowatorskie terapie,
oparte na tworzeniu „żywych
leków”, mogą pomóc w walce z wieloma chorobami.
Dzięki symbiozie z mikrobiotą zwierzęta zyskują z kolei nadzwyczajne zdolności:
płaziniec Paracatenula potrafi nawet odtworzyć swoją
uciętą głowę.
Ed Yong odsłania przed
nami kulisy najnowszych
badań nad mikrobiomem
i przywołuje korowód barwnych postaci – naukowców
dawnych i współczesnych,
którzy bez reszty poświęcili
się odkrywaniu sekretów
najmniejszych i najstarszych
mieszkańców naszej planety.
Ta pasjonująca książka pokaże wam zaskakującą prawdę: razem z zasiedlającymi nasze ciała
milionami mikroskopijnych organizmów
stanowimy nierozłączną całość!
FRAGMENT KSIĄŻKI
Jesteśmy teraz przed Centrum Opieki Medycznej i Odkryć Uniwersytetu
Chicago, lśniącym nowym budynkiem,
który wygląda niczym gigantyczny przekładaniec, z kilkoma warstwami szarości,
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pomarańczu i czerni. Gilbert stoi przed
budynkiem, kilkakrotnie powtarzając
ujęcia do filmu promocyjnego. Nie je-

stem pewien, czy mikrofon kamerzysty
uchwycił cokolwiek poza szumem bezlitosnego chicagowskiego wiatru. Jestem
za to pewien, że Gilbert strasznie zmarzł.
I jestem zdecydowanie pewien, że tak, to
faktycznie jest szpital.
Tuż przed jego otwarciem, w lutym
2013 roku, student Gilberta, Simon Lax,
poprowadził przez upiornie puste korytarze zespół badaczy uzbrojonych w plan
budynku oraz torebki pełne wymazówek.

Przeszli przez dziesięć sal dla pacjentów
oraz dwie dyżurki dla pielęgniarek. Pomieszczenia te znajdowały się na dwóch
piętrach. Jedno z nich przeznaczono na krótkie pobyty
dla pacjentów dochodzących
do siebie po planowych zabiegach, zaś drugie na długie
pobyty dla osób chorych na
nowotwór lub oczekujących
na przeszczep. Jednak w żadnej z tych sal nie leżał jeszcze
ani jeden człowiek. Ich jedynymi mieszkańcami były mikroorganizmy, których próbki
zebrał zespół Laxa. Przetarli
wacikami nieskazitelne podłogi, lśniące listwy boczne
łóżek i kurki nad kranami
oraz idealnie złożoną pościel.
Zebrali próbki z włączników
światła, klamek, otworów
wentylacyjnych, telefonów,
klawiatur i tym podobnych.
Na końcu zainstalowali
w salach rejestratory danych
służące do pomiaru natężenia
światła, temperatury, wilgotności i ciśnienia oraz monitory
poziomu dwutlenku węgla,
które automatycznie rejestrowały obecność osób w pomieszczeniu, a także czujniki
podczerwieni, które podawały,
czy ktoś wszedł, czy wyszedł.
Po otwarciu szpitala zespół
nadal prowadził swoje badania, zbierając raz w tygodniu
próbki z sal i obecnych w nich
pacjentów.
Podobnie jak inni katalogują rozwijający się mikrobiom noworodka, Gilbert, po raz pierwszy, skatalogował rozwijający się mikrobiom nowo
powstałego budynku. Obecnie jego zespół
pracowicie analizuje dane, żeby ustalić,
w jaki sposób obecność ludzi zmieniła
mikrobiotyczny charakter budynku i czy te
środowiskowe mikroorganizmy trafiły do
jego lokatorów. Nigdzie te pytania nie są
tak istotne jak w szpitalu. W nim przepływ
mikroorganizmów może zadecydować

o życiu lub śmierci – o wielu zgonach.
W krajach rozwijających się pięć do
dziesięciu procent ludzi, którzy trafiają do
szpitala lub innych instytucji opieki zdrowotnej, łapie podczas pobytu jakąś infekcję, chorując w miejscu, którego zadaniem
jest przecież poprawa stanu zdrowia. W samych Stanach Zjednoczonych oznacza to
około 1,7 miliona infekcji oraz 90 tysięcy
zgonów rocznie. Skąd pochodzą odpowiedzialne za to patogeny? Woda? System
wentylacyjny? Skażony sprzęt? Pracownicy szpitala? Gilbert zamierza się tego
dowiedzieć. Dzięki gigantycznej ilości
danych, jaką zgromadził jego zespół, być
może uda się wyśledzić ruchy patogenów
z, powiedzmy, włącznika światła przez
dłoń lekarza do poręczy łóżka pacjenta.
A także wypracować sposoby na
zredukowanie tych zagrażających
życiu wędrówek.
To nie jest nowy problem. Od
lat 60. XIX wieku, kiedy Joseph
Lister wprowadził w swoim szpitalu techniki sterylizacji, zasady
dotyczące sprzątania pomogły
ograniczyć rozprzestrzenianie
się patogenów. Proste środki, takie jak mycie rąk, niewątpliwie
ocaliły niezliczoną liczbę istnień
ludzkich. Lecz tak samo, jak wpadliśmy w przesadę, biorąc niepotrzebnie antybiotyki lub pokrywając się środkami antybakteryjnymi,
tak samo przesadzamy z czyszczeniem budynków – nawet szpitali.
Przykładowo: pewien amerykański
szpital niedawno wydał około siedmiuset tysięcy dolarów na podłogi, które
zostały zaimpregnowane substancjami
przeciwbakteryjnymi mimo braku dowodów na skuteczność takich środków. Mogą
wręcz pogarszać sytuację. Być może, tak
jak w basenie dla delfinów czy ludzkim
przewodzie pokarmowym, dążenia do
wysterylizowania szpitali doprowadziły
do dysbiozy mikrobiomu budynków.
Usuwając nieszkodliwe bakterie, które
utrudniłyby rozwój patogenom, być może
nieumyślnie stworzyliśmy bardziej niebezpieczny ekosystem.
„Chcemy wprowadzić mikroorganizmy, które są łagodne lub nie wchodzą
za bardzo w interakcje i tylko zajmują
przestrzeń” – dodaje Sean Gibbons, kolejny student Gilberta. „Różnorodność jest
korzystna”. A oczyszczanie, jeżeli przesadzić, może tę różnorodność ograniczyć.
Gibbons udowodnił to poprzez badania

toalet publicznych. Ustalił, że skrupulatnie wyszorowane toalety są najpierw
kolonizowane przez mikroorganizmy
kałowe, które dostają się do powietrza
ze spuszczanej wody. Te gatunki zostają
w końcu wyparte przez różnorodną grupę mikroorganizmów skórnych, ale gdy
toaleta zostanie ponownie wyszorowana,
społeczności wracają do punktu wyjścia.
Paradoksalnie, w zbyt często czyszczonych toaletach można częściej natrafić na
bakterie kałowe.
Jessica Green, inżynierka z Oregonu,
która została ekolożką, znalazła podobny
wzorzec pomiędzy mikroorganizmami,
które unoszą się w klimatyzowanych salach
szpitalnych. – „Sądziłam, że społeczność
mikroorganizmów w powietrzu wewnątrz

mikrobiomu, lecz podczas wojny krymskiej zauważyła, że pacjenci szybciej dochodzili do zdrowia przy otwartym oknie. –
„Zawsze należy wietrzyć powietrzem
z zewnątrz, i to przez te okna, przez które
wpada najświeższe powietrze” – napisała.
To zdecydowanie ma sens dla ekologa –
świeże powietrze wnosi nieszkodliwe
mikroorganizmy środowiskowe, które
zajmują miejsce i wykluczają patogeny.
Lecz idea, żeby celowo wpuszczać mikroorganizmy do sali, stoi w sprzeczności
z naszymi wyobrażeniami co do tego, jak
powinny działać szpitale. – „Ten model,
zgodnie z którym pracujemy w szpitalach, a także wielu innych budynkach,
polega na tym, żeby to, co istnieje na
zewnątrz, pozostało na zewnątrz” – mówi

budynku będzie podzbiorem tych z powietrza na zewnątrz” – tłumaczy. „Naprawdę
byłam zas-koczona, kiedy okazało się, że
te zbiory pokrywają się w nieznacznym
lub zerowym stopniu”. Na zewnątrz
powietrze było pełne nieszkodliwych
mikroorganizmów z roślin i gleby.
Wewnątrz zawierało nieproporcjonalną
liczbę potencjalnych patogenów, które
normalnie w świecie zewnętrznym są
rzadkie lub nieobecne, lecz wydostały się
z ust czy skóry przebywających w szpitalu
pacjentów. W gruncie rzeczy chorzy dusili
się we własnych mikrobiotycznych sokach.
A najlepszy sposób na zaradzenie temu był
nadzwyczaj prosty: wystarczyło otworzyć
okno.
Legendarna Florence Nightingale, która ocaliła życie wielu ludzi, doradzała coś
takiego jakieś sto pięćdziesiąt lat wcześniej. Nie miała dokładnej wiedzy na temat

Green. To podejście jest tak głęboko zakorzenione, że kiedy prowadziła swoje
badanie, musiała przekonać szpital, żeby
pozwolił jej podważyć niektóre okna –
zostały zabite gwoździami.
Być może, zamiast próbować wykluczyć mikroorganizmy z naszych budynków i przestrzeni publicznej, nadeszła
pora, by powitać je z honorami. Robimy
to już na ślepo i nieumyślnie. W 2014 roku
zespół Green odwiedził lśniący nowością
budynek uniwersytecki o nazwie Lillis
Hall i zebrał próbki kurzu z trzystu sal
lekcyjnych, biur, toalet i tym podobnych.
Członkowie zespołu dowiedli, że na
mikroorganizmy występujące w kurzu
wpłynęło wiele elementów projektu budynku, w tym rozmiar sal, ich rozmieszczenie, to, jak często są zajmowane i jak
są wentylowane. Niemal każda architektoniczna decyzja wpływa na ekologię
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mikroorganizmów w budynkach, która
z kolei może wpłynąć na ekologię naszych
mikroorganizmów. Jak powiedział Winston Churchill: „To my nadajemy kształt
naszym budynkom, a potem one kształtują
nas”. – Możemy kontrolować ten proces,
poprzez coś, co nazywa „bioświadomym
projektowaniem” – mówi Green. To znaczy, że możemy tak kształtować budynki,
żeby wybierać mikroorganizmy, z którymi

czywiście przechodzą na bawiące się ku- oddziału intensywnej terapii dla noworodlami gryzonie, czy przetrwają w nowych ków oraz winogron szczepu merlot. Szuka
gospodarzach i czy są w stanie wyleczyć mikroorganizmów, które mogą zapobiegać
je z chorób zapalnych. Jeżeli to zadziała, łupieżowi, które odpowiadają za alergie na
Gilbert przejdzie do testowania kul z mi- krowie mleko i tych, które mogą mieć zwiąkroorganizmami w biurach czy oddziałach zek z autyzmem. Szuka mikroorganizmów
szpitalnych. Myśli o dołączeniu ich do bytujących w kurzu, które mogłyby wyjałóżeczek na oddziałach intensywnej terapii śnić, dlaczego dwie różne amerykańskie
dla noworodków, żeby niemowlęta miały sekty religijne – amisze i hutterowcy – mają
„stały kontakt z bogatym ekosystemem tak szalenie odmienny odsetek występowamikroorganizmów, który nia astmy oraz alergii. Bada, w jaki sposób
został tak zaprojektowa- mikroorganizmy przewodu pokarmowego
ny, żeby był korzystny”. zmieniają się w ciągu dnia i czy wpływa to
Ed Yong – brytyjski pisarz i dziennikarz naukowy,
Dodaje: „Chcę także stwo- na ryzyko przybrania na wadze. Analizuje
absolwent zoologii i biochemii Uniwersytetu Camrzyć drukowane metodą próbki pobrane od kilkudziesięciu żyjących
bridge i Uniwersytetu Londyńskiego. Autor poczyt3D gryzaki. Można sobie na wolności pawianów, żeby sprawdzić, czy
nego bloga popularnonaukowego Not Exactly Rocket
wyobrazić bawiące się samice, które rodzą najwięcej młodych,
Science oraz tekstów publikowanych w „National
nimi dzieci”.
mają coś charakterystycznego w swoim
Geographic”, „Scientific American”, „New Scientist”,
Te
kule
są
w
praktymikrobiomie.
„Nature” i „The New York Times”. Laureat licznych
ce
innym
podejściem
do
Wreszcie, wraz z Robem Knightem i Janagród, między innymi przyznawanych przez ameryprobiotyków
–
sposobem
net
Jansson, koordynuje projekt poznania
kańską National Academy of Sciences i Association of
dostarczenia
korzystnych
mikrobiomu
Ziemi – to oszałamiająco amBritish Science Writers. Jego wystąpienie na konferenmikroorganizmów
nie
bitny
plan,
który
zakłada przeprowadzenie
cji TED dotyczące pasożytów wywołujących choroby
poprzez
jogurty
czy
przepełnej
inwentaryzacji
mikroorganizmów
psychiczne obejrzało ponad półtora miliona osób.
szczepienie flory kałowej, naszej planety. Zespół nawiązuje kontakty
ale poprzez otoczenie. – z osobami, które pracują nad oceanami,
„Nie chcę dodawać mikro- na stepach czy terenach zalewowych,
przyjdzie nam żyć. Jak zwykle, można to organizmów do jedzenia i wpychać komuś i namawia je do podzielenia się próbkami
porównać do świata, który widzimy – sa- do gardła” – mówi Gilbert. „Chcę, żeby i danymi. Ich ostatecznym celem jest możdząc pasy kwiatów polnych wokół swoich
pól, farmerzy mogą zwiększyć liczebność
owadów zapylających. Green ma nadzieję
W książce Mikrobiom. Najmniejsze organizmy, które rządzą światem
opracować podobne sztuczki architekYong dokonuje syntezy setek publikacji naukowych, ale nigdy nie przytoniczne, które spotęgują różnorodność
tłacza czytelnika nauką. Po prostu przekazuje jedno zaskakujące i fascykorzystnych mikroorganizmów. „W ciągu
nujące spostrzeżenie za drugim. Mikrobiom to dziennikarstwo naukowe
dekady architekci mogliby zastosować
w najlepszym wydaniu.
nasze odkrycia w praktyce” – twierdzi
Bill Gates
badaczka.
Zgadza się z tym Jack Gilbert, który ma nawet dalej idące plany – chce
celowo zasiedlać budynki bakteriami. mikroorganizmy wchodziły w interakcje liwość przewidzenia, jakie mikroorganizmy
Mikroorganizmy nie będą trafiały na z błonami nosowymi, z ustami i z dłońmi. żyją w danym ekosystemie, po poznaniu
ściany w postaci oprysków czy nakła- Chcę, żeby ludzie doświadczyli mikrobio- podstawowych czynników, takich jak temdanego tynku. Zamiast tego pojawią się mu w bardziej naturalny sposób”.
peratura, wegetacja, prędkość wiatru czy
w malutkich plastikowych kulach, stwo[...]
poziom nasłonecznienia. Chcą także móc
rzonych przez inżynierkę Ramille Shah.
Manipulowanie mikrobiomami bu- przewidywać, jak te gatunki zareagują na
Wykorzysta ona drukarki przestrzenne dynków i miast to tylko początek dążeń zmiany środowiskowe, takie jak powódź
do wytworzenia kul zawierających la- Gilberta. Prócz szpitala oraz akwarium bada czy nastanie dnia. Jest to niedorzecznie
birynt mikroskopijnych zakamarków. także mikrobiomy miejscowej siłowni oraz ambitny cel – niektórzy powiedzieliby, że
Następnie Gilbert nasączy je użytecznymi akademika. Projekt poznania domowego nieosiągalny. Lecz Gilbert i jego współmikroorganizmami, takimi jak trawiące mikrobiomu pokazał, że ludzi można do pracownicy są tym niezrażeni. Niedawno
błonnik i tłumiące stany zapalne bakterie pewnego stopnia wyśledzić poprzez mi- wystąpili z petycją do Białego Domu o uruClostridia, oraz odpowiednimi dla nich kroorganizmy, jakie zostawiają za sobą, chomienie zunifikowanej „Inicjatywy Misubstancjami odżywczymi. Te bakterie więc Gilbert wraz z Robem Knightem krobiomu” – skoordynowanej akcji na rzecz
następnie powinny przejść na każdego, (badacze się przyjaźnią) zajmują się zasto- stworzenia lepszych narzędzi do badania
kto wejdzie w interakcję z kulami. Ba- sowaniem tej dziedziny w kryminalistyce. mikrobiomu oraz pobudzenia współpracy
dacz testuje je na bezdrobnoustrojowych Gilbert analizuje mikrobiomy oczyszczalni pomiędzy różnymi obozami naukowców.
myszach. Chce sprawdzić, czy bakterie ścieków, obszarów zalewowych, skażonych
są stabilne w swoich klatkach, czy rze- ropą wód w Zatoce Meksykańskiej, prerii,
Ed Yong
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AUTOR „NOWYCH LONDYŃCZYKÓW” W POLSCE
B

stolicy Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu
lepszego życia. Judah poszukuje ludzkiej twarzy kryjącej się za statystykami
mówiącymi o tym, że niemal 80 procent
mieszkańców Londynu to imigranci. Autor
dociera jednak do takich historii, jakich

Od lewej: Ben Judah i Krzysztof Cieślik przed spotkaniem

nie znajdziemy w polskich czy brytyjskich
mediach. Interesują go ludzie na co dzień
niewidzialni: koczujący w przejściach
podziemnych żebracy, personel sprzątający
londyńskie metro czy filipińskie sprzątaczki. Judah wnika w ich środowisko, by na
własnej skórze doświadczyć tego, z czym
na co dzień mierzą się jego bohaterowie.
Każdy z nich ma do opowiedzenia wyjątkową opowieść, w której rozczarowanie
nieustannie miesza się z radościami dnia
codziennego.
Książka Bena Judaha spotkała się z zainteresowaniem polskich czytelników nie
tylko ze względu na literacki język i żywą
narrację. Wśród jego bohaterów są także
mieszkający na Wyspach Polacy. Autor
spotyka się z przedstawicielami zarówno
dawnej, jak i współczesnej emigracji,
opisując skomplikowane relacje społeczne
i ekonomiczne, jakie łączą ich nie tylko
z Brytyjczykami, lecz także z imigrantami
rumuńskimi, bułgarskimi czy nigeryjskimi.
W jego książce można również dostrzec
inspiracje polską szkołą reportażu.
– Od zawsze fascynowałem się twórczością Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall
czy Jacka Hugo-Badera – opowiadał autor
na spotkaniu z krakowskimi czytelnikami. –
Jestem naprawdę zaszczycony, że moja

książka została doceniona w kraju, gdzie
reportaż to jeden z najbardziej cenionych
gatunków literackich.

Mateusz Chaberski

Wydawnictwo UJ

Fot. Monika Tatka

rytyjski dziennikarz Ben Judah, autor
książki Nowi londyńczycy, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, spotkał się z polskimi
czytelnikami w Warszawie i Krakowie.
Okazją do tego był ogromny sukces jego
książki w Polsce – nominacja do Nagrody
im. Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy
reportaż literacki. Autor znalazł się w gronie ścisłych finalistów, między innymi obok
Macieja Zaremby-Bielawskiego i Mariusza
Szczygła. W finale znalazła się również
tłumaczka Nowych londyńczyków Barbara
Gutowska-Nowak, nominowana za najlepszy przekład reportażu.
– Książka Bena Judaha jest głęboko
poruszającą, dickensowską wręcz przypowieścią o znoju i walce o godność, upadkach i nadziejach w czasach globalnego
kapitalizmu – mówiła Olga Stanisławska,
reportażystka i przewodnicząca jury nagrody.
Nowi londyńczycy to reportaż o ludziach, którzy przybywają co roku do

Ben Judah
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KLIMTEM zaWARHOLrzenie
J

wali wspólnie kolejną wielką
ekspozycję Dziwne igrzysko
losu i przeznaczenia. Żywot
Hugona Kołłątaja w 200.
rocznicę śmierci pokazany,
poświęconą zasłużonemu
reformatorowi Uniwersytetu
Hugonowi Kołłątajowi.
– Obserwowałem, z jakim
profesjonalizmem Lucyna
Bełtowska podchodzi do tego
wyzwania. Wkrótce odkryłem
też inne jej oblicze. Oblicze
oryginalnego twórcy z potrzebą ekspresji swego wnętrza
i przekazania innym osobistych przeżyć i przemyśleń
– mówił prof. Stopka. Dodał,

Jeden z obrazów Lucyny Bełtowskiej z cyklu
„KLIMTEM zaWARHOLrzenie”

Anna Wojnar

eszcze do 31 lipca 2019 w podziemiach
Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej
15 można oglądać niecodzienną wystawę zatytułowaną Ze sztalugi i klawiatury, czyli obrazy i słowa, autorstwa Lucyny Bełtowskiej.
Artystka – emerytowany kustosz Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego – wybrała na
nią 58 obrazów o różnej tematyce, wymiarach i technice, 26 wierszy, które zostały
wydrukowane na płótnie i rozmieszczone
pomiędzy obrazami, a także cztery rysunki
swojej wnuczki Wiktorii.
– Lucyna Bełtowska została zatrudniona w Muzeum UJ przez jego twórcę,
legendarnego historyka sztuki Karola
Estreichera juniora. Ten nietuzinkowy człowiek wywarł na nią głęboki wpływ, przekazując swoje rozumienie idei, czym ma być

Po lewej autorka wystawy Lucyna Bełtowska oraz dyrektor Muzeum UJ prof. Krzysztof Stopka; na zdjęciu obok uczestnicy wernisażu, a wśród nich, oprócz
rodziny i przyjaciół, Katarzyna Zięba, Zofia Kałuża, Jacek Kumański oraz Janusz Kozina, którzy pomagali artystce w przygotowaniu wystawy i opracowaniu
katalogu, a także młodzi muzycy Ignaś, Antosia i Janinka, którzy uświetnili wernisaż mini koncertem
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że cieszy się, że tym razem Lucyna Bełtowska realizuje się w Collegium Maius
nie jako kustosz i kurator, ale jako artystka.

Warto zaznaczyć, że to nie pierwsza jej
wystawa autorska. Wcześniej swe prace
prezentowała w salach wystawowych zaObok obrazu z serii „Na strychu”
rozmieszczone na płótnie dwa wiersze

Anna Wojnar

muzeum dla Uniwersytetu. Przez lata pracy
w tej szacownej instytucji zrealizowała
kilkadziesiąt wystaw. Poznałem ją, jeszcze
jako dyrektor Archiwum UJ, właśnie podczas wspólnego przygotowywania jednej
z nich zatytułowanej „Zanim zasadzono
dąb wolności. Uniwersytet Jagielloński wobec pierwszej wojny światowej”. W trakcie
realizacji tego projektu szybko okazało się,
że łączy nas pasja do odkrywania uniwersyteckich dziejów – akcentował 9 maja
2019 podczas wernisażu prof. Krzysztof
Stopka, dyrektor Muzeum UJ. Profesor
przypomniał też, że zaraz po objęciu przez
niego kierownictwa Muzeum zorganizo-

przyjaźnionych bibliotek, domów kultury i
kawiarni nie tylko w Krakowie, ale także
w Nowym Targu i Gliwicach. Jej wiersze,
opowiadania i inne formy literackie można
natomiast odnaleźć na różnych portalach
literackich, a czasem także posłuchać na wieczorach autorskich. 18 poetyckich utworów
zamieszczonych zostało w towarzyszącym
wystawie katalogu.
Na pytanie, co jest jej bliższe – malowanie czy pisanie, bez wahania odpowiada, że
pisanie. Ale w ciągu kilku ostatnich lat stworzyła nie tylko sporą kolekcję wierszy, lecz
także kilkadziesiąt obrazów. Pisze i maluje
cyklami. Na wystawie zaprezentowanych
zostało kilka z nich: „Powrót do miasta”, „Na
strychu”, „Drzewa, wzajemne nasycenie” czy
„KLIMTEM zaWARHOLrzenie”.
W serii „Powrót do miasta” znajdują się
wybrane krajobrazy różnych miast Europy.
Na każdym obrazie widać dwie „zakapObraz z cyklu „Powrót do miasta”

turzone” postacie, namalowane tyłem do
widza. Autorka wyjaśnia, że stanowią one
nie tylko specyficzną sygnaturę, ale przede
wszystkim są także metaforą, symbolem. To
posłańcy, idący z jakimś przesłaniem – może
chodzi o ostrzeżenie, może o groźbę, a może
o wsparcie... Cykl „Na strychu” składa się
z 12 rysunków. Poddasze to miejsce, na którym zazwyczaj magazynuje się różne rzeczy.
A tymczasem strychy prezentowane w tej
serii są puste, niemalże sterylne, znajduje
się na nich zazwyczaj tylko jedno czerwone
krzesło. Może widz zechciałby na nim przysiąść i porozmawiać... Z kim? Najlepiej sam
ze sobą. – Niech zapełni to miejsce swoimi
emocjami – zachęca artystka.
Seria o drzewach ukazuje różnorodne
próby odnalezienia najlepszej artystycznej
drogi. – Ja wciąż szukam, próbuję, stąd
tak różna technika, wielkość prac i różne
style – dodaje autorka.

Kwiaty z kolekcji obrazów Lucyny Bełtowskiej

Natomiast cykl „KLIMTEM zaWARHOLrzenie” powstał z inspiracji
twórczością Gustawa Klimta. – Słynny
portret Adele Bloch-Bauer, a także inne
obrazy tego malarza, miałam okazję podziwiać w galerii barokowego Belwederu
w Wiedniu. Dzisiaj, aby zobaczyć tę damę,
trzeba udać się do Neue Galerie w Nowym
Jorku. Wyjątkowy sposób namalowania
tego obrazu, jego dzieje oraz związane
z nim osoby zrobiły na mnie ogromne
wrażenie – wyjaśnia Lucyna Bełtowska.
– Ten obraz przez lata nie dawał mi spokoju. W efekcie sama namalowałam serię
dziewięciu obrazów, których inspiracją
stała się właśnie „Złota Adela”. W moich
pracach zrezygnowałam jednak z immanentnych złocistości. Wyobraziłam je sobie
natomiast poprzez pryzmat malarskiej
popartowskiej „przedmiotowej maniery”
Andy’ego Warhola.
Podczas wernisażu – w którym uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, pracownicy Muzeum UJ, reprezentanci filii nr
40 Biblioteki Kraków, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, przyjaciele,
koleżanki ze studiów, a także najbliżsi:
syn, wnuczki Wiktoria i Natasza, rodzina
z Krakowa i Nowego Targu – Lucyna
Bełtowska wyznała, że praca w najstarszym budynku Uniwersytetu była dla niej
wielką przyjemnością, a ponadto nauczyła
ją samodyscypliny, a także poszerzyła
wiedzę z różnych dziedzin nauki i sztuki.
Dziękując za możliwość zorganizowania
autorskiej wystawy w Collegium Maius,
gdzie spędziła niemal prawie całe dorosłe
życie, szczególne słowa wdzięczności
skierowała do wszystkich osób, na których
nie tylko teraz, podczas przygotowania
tej ekspozycji, ale także kiedyś, podczas
wspólnej pracy, zawsze mogła liczyć.

Rita Pagacz-Moczarska
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PRZESTRZEŃ, MITY, ZNACZENIA
rzestrzeń, mity, znaczenia to tytuł
wystawy Rimera Cardillo i Janiego
Konstantinovskiego Puntosa, którą od
10 do 30 maja 2019 można było oglądać
w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej.
Ten sam duet przedstawiał tam swe prace
czternaście lat temu. Teraz powrócili z innymi projektami, nowymi spostrzeżeniami.
Artyści, prywatnie przyjaciele, to silne
indywidualności. W swoich działaniach
dążą do konfrontacji z tradycyjną sztuką,
z współczesnym światem i jego zdobyczami,
tak kulturalnymi, jak i technologicznymi,
eksplorują artystyczną przestrzeń, dążą do
znaczeń związanych z ekspansją życia.
Obydwaj świadomie posługują się bardzo
zróżnicowanymi środkami artystycznego
wyrazu – od grafiki, poprzez malarstwo,
po kompozycje przestrzenne: instalacje czy
najnowocześniejszą fotografię. Cardillo
jest również rzeźbiarzem, tworzy odlewy
w brązie. Jani Puntos tworzy multimedialne
pokazy (performance i wideo).
Rimer Cardillo pokazał na wystawie
cykl prac pochodzący z 1973 roku, którego
powstanie było reakcją artysty na wydarzenia związane z przewrotem wojskowym
oraz starciami z partyzancką organizacją
Tupamaros w Urugwaju. Cykl zatytułowany
„Cykady i ćmy” to trzynaście barwnych od-

Fot. Mariusz Paluch

P

Wernisaż wystawy, przemawia dyrektor BJ prof. Zdzisław Pietrzyk

bitek wykonanych w technice sitodruku na
papierze. Motyw zagrożenia wojną, atakiem
terrorystycznym pozostaje wciąż aktualny
w dzisiejszym świecie.
Jani Puntos zaprezentował instalacje
składające się z filmów, fotografii obiektów
szczególnie cennych, pochodzących z kolekcji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej oraz z kolekcji Instytutu Archeologii
UJ. W instalacji Niebo Kopernika artysta

Fragment instalacji Niebo Kopernika z oryginalnym dziełem uczonego, należącym do zbiorów BJ
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podąża śladami Mistrza. Dzieła wybitnego
uczonego (należące do zbiorów BJ) tworzą,
zdaniem twórcy, indywidualne rzeczywistości – geograficzną i historyczną, a zestawione z jego dziełami inicjują nowe znaczenia.
W instalacji Nogat Flavius multimedialne
interwencje Puntosa „wprowadzają zamek
malborski w III milenium”. Artysta nawiązuje do tych samych co cykl grafik Cardillo
podtekstów politycznych, wydarzeń, które
brutalnie wstrząsnęły światem, jak sceny
wojenne, atak na World Trade Center czy
wymuszona migracja milionów przybyszów
z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki oraz
inne kataklizmy. [...]
Artyści eksplorują różne dziedziny
nauki i techniki, by uzyskać odpowiednie
środki ekspresji dla swej sztuki. Pozostają
wrażliwi i czujni na ogromny wpływ wywierany przez mass media, interesują ich
wydarzenia ekonomiczne i polityczne i to
właśnie znajduje odzwierciedlenie w ich
jakże aktualnej sztuce.
Wernisaż wystawy z udziałem Janiego
Konstantinovskiego Puntosa i przybyłego
specjalnie z Nowego Jorku Rimera Cardillo, a także prorektora UJ prof. Armena
Edigariana i dyrektora BJ prof. Zdzisława
Pietrzyka odbył się 6 maja 2019.

Izabela Korczyńska

Biblioteka Jagiellońska

KSIĄŻKI DO PISANIA
D

o 6 lipca 2019 w Bibliotece Jagiellońskiej można oglądać wystawę
W poszukiwaniu utraconej ciszy, prezentującą prace Lidii Rozmus, malarki
i poetki haiku, od lat zafascynowanej
sztuką i estetyką japońską,
absolwentki historii sztuki
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Koncepcją wystawy
zatytułowanej In Silence •
静けさに • W ciszy – haiga
jest pokazanie książki-portfolio artystki oraz prezentowanych w niej dzieł. Ich
tematem są cztery pory
roku ujęte w tradycyjne
japońskie formy malarskie
i literackie: sumi-e i haiku,
oraz ich syntezy – haiga,
czyli połączeniu słowa
i obrazu. To malowany
pędzlem i czarnym tuszem
obraz z towarzyszącym mu
siedemnastozgłoskowcem,
pisanym tą samą techniką.
Obraz i słowo nie ilustrują
się, a wzajemnie uzupełniają.
Współorganizatorem
wystawy jest Wydawnictwo
Austeria, w którym ukazuje

się seria „książek do pisania”. Publikacje te
mają służyć jako notes, a wzbogacone są
tekstami i ilustracjami pisarzy i artystów,
stanowiącymi inspirację do własnych
zapisków i prób literackich. Do tej pory

noczonych jako artysta grafik, maluje
sumi-e oraz obrazy olejne, pisze haiku
i pełni funkcję redaktora artystycznego
magazynu „Modern Haiku”. Jest laureatką
nagrody Merit Book Award (Haiku Society
of America). Miała szczęście studiować
sumi-e z mistrzami: Madeleine Stanley-Jossem, Qigu Jiang i Shozo Sato. Jak
mówi: – Co do książki [-portfolio], moje
przesłanie jest proste: w środku chaosu
i hałasu codziennego życia zbawienną
ciszę można odnaleźć przede wszystkim
w sobie, by móc powiedzieć:
w ciszy
brak początku, brak końca
w ciszy

Tun

Haiga Lidii Rozmus, tradycyjna japońska technika,
będąca połączeniem słowa i obrazu

ukazały się książki do pisania poświęcone, między
innymi, Józefowi Czapskiemu, Jerzemu Turowiczowi,
Piotrowi Skrzyneckiemu czy
miastom: Krakowowi i Jerozolimie. Najnowszy w tym
cyklu jest notatnik W ciszy
• 静けさに • In Silence.
Książka do pisania, zawierający utwory Lidii Rozmus.
Polska malarka od 1980
roku pracuje w Stanach Zjed-
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S

były inspiracją niektórych
prezentowanych obiektów artystycznych: na
przykład, praca Odbicie
Marty Bożyk inspirowana
była skamieniałościami
śladowymi fliszu Karpat,
a rzeźba Artura Blusiewicza Bez tytułu nawiązuje do stojącej przed
budynkiem rekonstrukcji
drapieżnego archozaura,
znalezionego parę lat temu na Śląsku.
Ważnym postulatem artystów i osób zaangażowanych w powstanie wystawy było
również odświeżenie dialogu pomiędzy
światem nauki a światem sztuki. Światy te
przenikają się od wieków, jednak czasem
o tym zapominamy. Wystawa, będąca
jednym z elementów większego projektu,
ma zogniskować uwagę zarówno artystów,
jak i odbiorców sztuki na bogactwie przyrody oraz uzmysłowić stopień naszej niewiedzy, a nawet ignorancji pod względem
jej złożoności, jak i pokazać naukowcom,

Artur Blusiewicz, Bez tytułu; 2019

że rezultaty ich badań mogą stać się inspiracją do powstania dzieł artystycznych.
Dla części artystów ważne było także
wykorzystanie materiałów organicznych –
naturalnych, stąd też na wystawie zaprezentowane zostały prace na papierze
i z papieru. Można również zobaczyć różne
typy papieru, z naciskiem na źródło, z którego powstał (papier z drzew iglastych, ze
szmat bawełnianych czy japoński papier
z morwy). Eksponaty uświadamiają nam,
że używane przez nas na co dzień materiały,
między innymi właśnie papier, włókna

Tomasz Pyrcz

topień niepoznania to tytuł wystawy,
którą do 30 czerwca można oglądać
w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego na terenie Kampusu
600-lecia Odnowienia UJ.
Zaprezentowano na niej 23 prace Kristi
Arnold, Marty Bożyk, Artura Blusiewicza,
Marcina Dymka, Joanny Kaiser, Yoonmi
Nam, Katarzyny Skrobiszewskej – artystów związanych z Wydziałem Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
zarówno pedagogów WG, jak i osób, które
ukończyły ten wydział, oraz zaprzyjaźnionych gości z Korei i USA. Artystów
połączyła chęć przyjrzenia się zawiłej
relacji człowieka z naturą. Kuratorką
wystawy jest Katarzyna Skrobiszewska,
a pokazywanym pracom towarzyszy tekst
Moniki Bąkowskiej. Wybór miejsca wystawy nie był przypadkowy, w Centrum
Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się bowiem zbiory
zoologiczne, botaniczne, geologiczne
i antropologiczne Wydziału Biologii oraz
Wydziału Geografii i Geologii. Zbiory te

Katarzyna Skrobiszewska

DIALOG SZTUKI Z NAUKĄ
W CENTRUM EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ UJ

Marcin Dymek, Bez tytułu; 2019 oraz
Monika Bąkowska, Relacja z kapsuły czasu; 2018
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Uczestnicy wernisażu

Katarzyna Skrobiszewska

Tomasz Pyrcz

Katarzyna Skrobiszewska

Joanna Kaiser, Karbon; 2017

naszych ubrań, są wytworzone z celulozy –
składnika ścian komórkowych roślin wyższych, naszych sióstr mniejszych. Pewnym
ewenementem na wystawie jest wykorzystanie jako tworzywa grzybów (jedna z prac
Marcina Dymka). W ten sposób artyści
prowadzą dialog z odbiorcą, także za pomocą tworzywa, z którego powstały obiekty.
Pokazywane prace różnią się pod względem
formy przekazu: tradycyjny drzeworyt,
sitodruk, wydruki cyfrowe, instalacje czy
wideo, jak i stopniem dosłowności. Na
wystawie nie brakuje obiektów, których
znaczenie jest wprost zrozumiałe dla widza
(Pakując Fuji Yoonmi Nam, Zielnik Marty
Bożyk czy Karbon Joanny Kaiser, nawiązujący do flory karbońskiej), jak i obiektów
bardziej konceptualnych, wymagających
więcej uwagi i wysiłku w odbiorze (na
przykład Bez tytułu Marcina Dymka,
Norylsk... Katarzyny Skrobiszewskiej).

Podczas wernisażu

Jednak odbiór poszczególnych prac jest
bardzo indywidualny – mogą one zarówno
pobudzać emocjonalnie, jak i poruszać sferę
estetyczną i wizualną widza.
Prace powstały w większości specjalnie
na wystawę, natomiast sama ekspozycja jest
swego rodzaju instalacją site-specific, gdzie
kontekst – charakter galerii, jej przeznaczenie, umiejscowienie w uniwersyteckim
muzeum przyrodniczym – stanowi istotny
element odbioru dzieła. Mamy nadzieję, że
ostatecznie, przy sporej różnorodności prac
oraz różnych postawach artystycznych wystawiających artystów, Stopień niepoznania
stanowi spójną i intrygującą całość.
Wystawę można oglądać od wtorku do
piątku w godzinach otwarcia CEP UJ.

Bartosz Jan Płachno

Instytut Botaniki, Wydział Biologii,
Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Skrobiszewska

Katedra Rysunku i Malarstwa, Wydział Grafiki,
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie

Marta Bożyk, Zielnik (fragment); 1986/2019

Katarzyna Skrobiszewska

Bartosz Płachno

Marcin Dymek, Bez tytułu; 2019

Marta Bożyk, Pieśń pleśni; 2019
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Pałac Pusłowskich –
siedziba Instytutu Muzykologii UJ

PAŁAC PUSŁOWSKICH „Z DRESZCZYKIEM”
ałac Pusłowskich w Krakowie, na co
dzień siedziba Instytutu Muzykologii
UJ, w dniach 18–19 maja otworzył swoje
podwoje dla zwiedzających w ramach
XXI edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego, które odbyły się w tym roku
pod intrygującym hasłem przewodnim:
Z dreszczykiem. Impreza zorganizowana
została dzięki współpracy muzykologów
z Małopolskim Instytutem Kultury.
Historia krakowskiej siedziby hrabiów
Pusłowskich (herbu Szeliga) przy ul. Kolejowej 10 (następnie Andrzeja Potockiego,
Józefa Stalina, dziś – Westerplatte) sięga
początków XIX wieku. W miejscu obecnego pałacu stał w tym czasie drewniany
spichlerz na murowanych fundamentach
(o tym etapie do dziś przypominają pałacowe piwnice), zastąpiony w 1821 roku
budynkiem murowanym, należącym do
profesora Akademii Krakowskiej Sykstusa
Lewkowicza. Charakteru willowego nieruchomość nabrała dopiero w 1845 roku,
dzięki inwestycjom Ludwika de Laveaux.
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W drugiej połowie XIX wieku posiadłość
często zmieniała właścicieli, kolejno władali nią: Konstanty Rohoziński, hr. Ludwik
Michałowski i Józef Demmer. W 1885
roku usytuowaną w spacerowej dzielnicy
Wesoła willę wybrali na swoją krakowską

rezydencję Zygmunt i Maria Pusłowscy (notarialny akt zakupu pochodzi
z 16 października).
Inwestycja spowodowana była chęcią
uczestnictwa przez hrabiów Pusłowskich
w życiu towarzyskim krakowskiej arystoFot. Klaudyna Schubert, MIK 2019

P

Wystawa plenerowa Tajemnice willi na Wesołej

Klaudyna Schubert, MIK 2019

Koncert duetu „Wesoła Fala”

wiele dodatkowych atrakcji. Historię
willi oraz jej właścicieli pokazano na
wystawie plenerowej zatytułowanej
Tajemnice willi na Wesołej, którą będzie
można oglądać w pałacowym ogrodzie
jeszcze do końca sierpnia. Stare rodzinne
fotografie oraz archiwalne zdjęcia wnętrz
Pałacu prezentowano także w piwnicach.
Historyk Michał Chlipała wraz z Grupą
Rekonstrukcji Historycznej VII Okręgu
Policji Państwowej przygotowali performance Skok na kolekcję Pusłowskich,
inspirowany słynną kradzieżą obrazu
Adoracja Dzieciątka ze świętymi Lorenza
Lotta. Do tej tematyki nawiązywał także detektywistyczny spacer dla rodzin
z dziećmi (Kradzież dwudziestolecia),
zorganizowany przez Łucję Malec-Kornajew z FishkaKrakow Tours. W pałacowym ogrodzie serwowano kawę
z Dobrej Palarni Kawy oraz słodkości
sporządzone przez Projekt Wytrawny
– grupę kucharzy i projektantów sztuki
użytkowej. Kreatywni mistrzowie sztuki

kulinarnej przygotowali także pokaz
Wytrawny na salonach, okraszony niezwykle interesującym komentarzem
Zbigniewa Kmiecika, oraz degustację
dań „z dreszczykiem”. W niedzielne
popołudnie gościom odpoczywającym
w ogrodzie czas umilał duet muzyczny
Wesoła Fala. Dla chętnych przygotowano
także dwie projekcje filmu Dziewczyna
z dobrego domu z 1962 roku (reż. Antoni Bohdziewicz), w którym wystąpił
hr. Franciszek Xawery.
Całemu projektowi towarzyszyła też
publikacja Gai Grzegorzewskiej Z dreszczykiem.
W słoneczny majowy weekend Pałac
Pusłowskich – od roku 1946 stanowiący
nieprzerwanie siedzibę krakowskich
muzykologów – odwiedziło niemal 1500
osób.

Michał Jaczyński
Justyna Szombara

Instytut Muzykologii UJ

Janusz Kozina

kracji oraz zapewnienia odpowiedniego
wykształcenia swoim trzem synom: Władysławowi Emanuelowi, Franciszkowi
Xaweremu oraz Włodzimierzowi. Pałac
zawdzięcza swój obecny kształt działalności hr. Zygmunta, na którego zlecenie
znakomici architekci: Tadeusz Stryjeński
i Władysław Ekielski, nadbudowali gmach
do wysokości II piętra, zaprojektowali
fasadę oraz narożną loggię arkadowo-filarową, dodali również reprezentacyjny pion
komunikacyjny z okazałą neobarokową
klatką schodową. W wyniku przebudowy,
która trwała niemal do wybuchu pierwszej
wojny światowej, powstał pałacyk w typie
genueńskich willi renesansowych.
Zamiarem Zygmunta było stworzenie
pałacu-muzeum, który, z jednej strony, miałby przypominać o przeszłości
(stąd obecność wmurowanych w ściany
elementów lapidarialnych – portali czy
międzyokiennych kolumn), z drugiej zaś,
pomieścić część gromadzonej od pokoleń
rodowej kolekcji sztuki, przechowywanej
do tej pory, między innymi, w rodzinnym
majątku w Czarkowach nad Nidą (został
on niemal doszczętnie zniszczony przez
wojska rosyjskie w 1914 roku).
Część obiektów z kolekcji Pusłowskich oraz przedmioty osobiste ostatniego
właściciela pałacu z rodu Pusłowskich,
hr. Franciszka Xawerego, mogli oglądać
uczestnicy tegorocznych Małopolskich
Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wystawa,
mieszcząca się w trzech pokojach na I piętrze pałacu, została przygotowana przez
pracowników Muzeum UJ (kuratorka Róża
Książek-Czerwińska).
Goście pałacu mieli również okazję odwiedzić Ośrodek Dokumentacji
Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku
im. Ignacego Jana Paderewskiego, w którym gromadzone są pamiątki po artyście
i mężu stanu oraz przechowywana jest
prywatna biblioteka mistrza. Zwiedzającym udostępniono także wnętrza rodowej
kaplicy Pusłowskich, jadalni (parter),
biblioteki i salonu (piętro II) oraz piwnic.
Przywołane zostały również opowieści
o słynnych w całym Krakowie organizowanych przez Zygmunta Pusłowskiego
seansach spirytystycznych. Przewodnikami po pałacowych wnętrzach byli
gospodarze – muzykolodzy: Justyna
Szombara i Michał Jaczyński, a także
historyczki sztuki z Muzeum UJ: Róża
Książek-Czerwińska i Joanna Sławińska.
Dla wszystkich gości odwiedzających
Pałac Pusłowskich przygotowano też

Jedna z sal wystawowych
w Pałacu Pusłowskich
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FRANCISZEK XAWERY PUSŁOWSKI
P

ałac Pusłowskich wraz ze stu wybranymi obiektami z rodzinnej kolekcji
przeszedł na własność Uniwersytetu
Jagiellońskiego w roku 1953 jako daro-

zić, że jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej
na ścianach pałacu wisiały siedemnastowieczne gobeliny marszałka Francji
markiza Françoisa de Créquy, a także
obrazy Lorenza Lotta, Philipsa Konincka,
Cornelisa Massysa, Lucasa Cranacha,
Petera Paulusa Rubensa, Eugene’a Delacroix, Artura Grottgera, Jana Matejki,
Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera
czy Olgi Boznańskiej. W swoim salonie
Xawery podejmował wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki,
między innymi rumuńskiego króla Karola

Ze zbiorów Muzeum UJ

wybranych pokoi, nawiązując do wystawy poświęconej Xaweremu, która odbyła
się w pałacu kilka miesięcy wcześniej
(Xawery Pusłowski. Krakowski – polski – światowy). W dniach 18–19 maja
można więc było zobaczyć rodową
kaplicę Pusłowskich, neobarokową klatkę
schodową, salonik, buduar, bibliotekę
(w której Zygmunt przechowywał swoje
cenne zbiory, w tym rzadkie inkunabuły),
nowoczesną łazienkę z lat 30. oraz kuchnię, a w ogrodzie odpocząć i napić się
kawy. Zwiedzający mogli sobie wyobra-

Wnętrze salonu Pałacu Pusłowskich
Janusz Kozina

wizna przekazana mu przez ostatniego
z krakowsko-czarkowskiej linii Pusłowskich – Franciszka Xawerego (zwanego
Xawerym, a przez bliskich – Sawą). Willa
jest obecnie siedzibą Instytutu Muzykologii UJ, zaś znacząca część cennej
kolekcji Muzeum UJ w Collegium Maius
pochodzi od Pusłowskich.
Na czas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego dokonano próby
przywrócenia historycznego wyglądu

Ze zbiorów Muzeum UJ

Franciszek Xawery Pusłowski
w stroju polskim
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II z małżonką, późniejszego prezydenta
Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera oraz marszałka Ferdynanda Focha.
Gościli u niego wybitni malarze i poeci.
Po drugiej wojnie światowej, w niesprzyjających okolicznościach peerelowskiej
dyktatury, Xawery – który mógł zajmować tylko jeden ze swoich pokoi – wciąż
podejmował artystów i pisarzy. Bywali
u niego Sławomir Mrożek, Wisława
Szymborska, Tadeusz Kantor, Ewa Demarczyk i wielu innych.

Zaaranżowany salonik Xawerego Pusłowskiego,
po lewej jego kontusz, w którym pojawiał się
na ważniejszych uroczystościach;
eksponaty z Muzeum UJ

Janusz Kozina

Zaaranżowana garderoba Xawerego Pusłowskiego, obok kolekcja rodzinnych miniatur;
eksponaty z Muzeum UJ

Janusz Kozina

Pamiątki i elementy garderoby Xawerego Pusłowskiego; eksponaty z Muzeum UJ

czarujący, był doradcą premiera Ignacego Paderewskiego podczas negocjacji
w Wersalu (obecnie w pałacu znajduje
się archiwum Paderewskiego). Następnie
Klaudyna Schubert, MIK 2019

Podczas spotkania w Pałacu Pusłowskich w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego pokazano miniatury,
zdjęcia, meble, przedmioty codziennego
użytku i pamiątki z rodzinnej kolekcji.
Całości towarzyszyło tzw. Wielkie wietrzenie szafy Pusłowskiego. Zaprezentowano
elementy garderoby Xawerego – między
innymi kontusz, strój balowy, smokingi,
frak oraz dwie egzotyczne szaty odziedziczone po ojcu. W uchylonej szafie wisiał
komplet koszul, w tym jedna ze słynnego
składu Jana Wokulskiego w Wilnie, oraz
inne akcesoria. Na jednym z manekinów
pokazano zielony płaszcz oficerski Xawerego z roku 1923, w którym chodził
do końca życia, tj. do feralnego wypadku,
kiedy to będąc już osiemdziesięciolatkiem,
po raz ostatni wyskoczył z tramwaju i nieszczęśliwie upadł. Jako człowiek młody
duchem i pełny sił witalnych, a przy tym
wysportowany, nie zważał na swój wiek.
Szczęśliwie podczas wypadku znaleźli
się w pobliżu żołnierze, którzy podnieśli
z ziemi staruszka i zanieśli do domu. I tak
zrodziła się wieloletnia przyjaźń Pusłowskiego z komandosami, którzy odtąd stali
się stałymi bywalcami pałacu. Po wypadku nie opuszczał już domu i resztę życia
spędził w łóżku, choć nadal podejmował
gości, częstując ich rarytasami z Zachodu,
w które zaopatrywał go od lat zaprzyjaźniony z nim prezydent Edward Raczyński.
Powszechnie było wiadomo, że „u Sawy”
podają świetną kawę.
Tegoroczne Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego były kolejną
okazją, by nie tylko pokazać wnętrza
zabytkowej willi, ale również jeszcze raz
przypomnieć Xawerego – ważną postać
dla Krakowa. Ten nieco zapomniany, acz
nietuzinkowy człowiek, nadzwyczaj wykształcony i – jak dowodzą wspomnienia –

pełnił funkcję mistrza ceremonii w protokole prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, by później stać się nieformalnym
ambasadorem Krakowa, podejmującym
najważniejszych gości odwiedzających
miasto. Xawery nigdy nie pchał się na
pierwsze strony gazet, a mimo to wielu
fotografów z epoki uchwyciło na zdjęciach jego szczupłą sylwetkę. Nierzadko
fotografie te były wykonane w jego salonie przy Westerplatte lub przed wejściem
do pałacu, po wystawnym obiedzie lub
w trakcie rautu.
Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego przypomniały postać Xawerego
Pusłowskiego, a jego dom, w którym
odbywało się tak wiele różnych spotkań,
jeszcze silniej wpisał się w topografię
miasta.

Róża Książek-Czerwińska
Muzeum UJ
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DROGI W SZTUCE
D

rogi i ulice inspirowały artystów od
najdawniejszych czasów. Odkrywali
dzięki nim piękno krajobrazu, atrakcyjne
wnętrza urbanistyczne i potęgę przemian
czynionych ludzką ręką. Artyści interesowali się technologią budowy dróg
i ulic, bo przysparzała im ona nowych
tematów do dzieł, a uczestnicy procesu
budowy dróg i ulic byli znakomitymi
modelami, z całą złożonością ich psychiki,
pozami, charakterem i ruchem w czasie
wykonywania pracy. Krajobraz widziany
z drogi, krajobraz, w którym droga stanowiła leitmotiv, budowa drogi, portret
zbiorowy budowniczych, wizerunek rzemieślnika z atrybutem to najważniejsze
tematy z dziedziny dróg podejmowane od
XI wieku przez rzeźbiarzy, miniaturzystów, artystów grafików, malarzy, a od XX
wieku także przez fotografów.
Jednym z pierwszych dzieł, na którym
przedstawiono budowę drogi, jest kolumna
Trajana, znajdująca się w centrum Rzymu
na forum Trajana. Kolumna zbudowana
w 113 roku n.e. z marmuru, a zaprojektowana przez Apollodosa z Damaszku, rzymskiego architekta pochodzenia syryjskiego,
jest ozdobiona reliefem przedstawiającym
155 scen rodzajowych z okresu wojen,

il. 1

jakie cesarz prowadził z barbarzyńskimi
Dakami w latach 101–102 i 105–106.
Wśród tych scen dwie dotyczą dróg i mostów: pierwsza ukazuje etapy budowy
drogi, druga przemarsz rzymskiej armii
przez pontonowy most na Dunaju.

il. 2
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Scena budowy drogi na reliefie
(il. 1) przedstawia pracę dziewięciu legionistów, którzy po zakończeniu działań
wojennych zamienili się w robotników
drogowych. O zakończeniu czy przerwaniu działań wojennych świadczą odłożone
tarcze oraz dwie głowy nieprzyjaciół
powieszone na murze. Budowa drogi jest
etapowana, co zresztą oddaje relief. Legioniści pokazani na fotografii od strony
lewej wpierw ścinają drzewa, karczują
pnie, inni wyrównują podłoże, a jeszcze
inni noszą w koszach drobne kamienie,
które wysypane na wyrównane podłoże
będą stanowiły nawierzchnię. Scena
została przedstawiona dynamicznie,
a jej dodatkową wartością jest pokazanie
materiałów i narzędzi, głównie różnego
kształtu oskardów, stosowanych wówczas w pracach drogowych.
Budowanie dróg i ulic było również
tematem podejmowanym przez miniaturzystów, rytowników i rysowników
ilustrujących księgi o różnej tematyce. Przykłady są widoczne na dwóch
kolejnych ilustracjach (il. 2 i 3). Na
ilustracji 2 widać rysunek pochodzący
z Królewskiej Biblioteki w Brukseli,
przedstawiający budowę drogi pomiędzy Bavai i Doornik we Flandrii,

natomiast ilustracja 3 to miniatura ukazująca brukowanie drogi przed jednym
z miast flamandzkich. Na rysunku tym
miniaturzysta zaprezentował etapowanie
budowy drogi. Głównym zajęciem budowniczych było wytyczenie i przygotowanie
trasy, co wiązało się przede wszystkim
z wycinaniem drzew i karczowaniem pni,
wyrównywaniem terenu, a następnie utwardzaniem nawierzchni – w tym przypadku
brukowaniem. Najwcześniejsze wzmianki
o brukowaniu pochodzą z XIV wieku, między innymi z Lubeki, Strasburga, Wiednia
i Krakowa. Oczywiście, układanie bruku
kamiennego, czyli brukowanie, było kosztowne. Wykonywano je na rachunek rady
miasta lub opłacane było przez możnych
obywateli. Dlatego mogło być wykonywa-

ne w miejscach o szczególnym znaczeniu,
na przykład w pobliżu bram wjazdowych
do miasta czy w otoczeniu znaczniejszych
budowli. Rysunek pokazuje charakterystyczny sposób brukowania, podczas którego brukarz używa zydla, na którym siedzi,
układając kamienie brukarskie przed sobą.
To ciekawe rozwiązanie nie było jednak stosowane w Polsce, gdzie brukarze klęczeli z
twarzą skierowaną do ułożonego już bruku.
Przy brukowaniu posuwali się więc do tyłu.
Ilustracja nr 3 ukazuje bogactwo
miasta, do którego bram buduje się aż

cztery drogi, i to z brukowanymi
nawierzchniami. Brukarze pracują, jak widać, na siedząco, ale
na pierwszym planie robotnik
wprawdzie siedzi, ale w innej
pozycji niż pozostali brukarze.
Brukuje (?), posuwając się do
tyłu. Można przypuszczać, że
nie jest to brukarz, a raczej
pomocnik brukarski przygotowujący materiał kamienny. Na
uwagę zasługuje scena z lewej
strony, z dwoma postaciami
trzymającymi pionowy przedmiot. Jest to narzędzie używane
do ubijania świeżo ułożonego
bruku (w późniejszym okresie
nazywano to ubijakiem lub
„babą”).
Zawód brukarza był ceniony,
a mistrzowie w zawodzie przedsta- il. 3
wiani byli na miniaturach,
sztychach, rysunkach i prezentowani w manuskryptach
i drukowanych wykazach
zawodów oraz księgach miejskich. Przykładem jest miniatura przedstawiająca mistrza brukarskiego Heinricha
z Norymbergi z 1456
roku (il. 4), miedzioryt wykonany w 1698
roku przez Christopha
Weigela przedstawiający zespół brukarski
w trzyosobowym składzie (il. 5) oraz rysunek
z lat 80. XVIII wieku
z brukowaniem ulicy
(il. 6), które stało się
również tematem obrazu namalowanego
w 1877 roku przez
il. 4
współtwórcę impresjonizmu Eduada Maneta (il.7).
Manet miał w swojej twórczości
okres zachwytu pejzażem miejskim,
który obserwował, mieszkając przy
ul. Mosnier. Tej ulicy poświęcił
kilka płócien, na których namalował
przy pracy brukarzy, fiakra, szlifierza. Obraz ukazujący ulicę Mosnier
przystrojoną flagami z okazji Wystawy Powszechnej jest jednym z
najwyżej cenionych płócien Maneta.
Także i współcześnie zawód brukail. 5
rza zyskał zainteresowanie artystów,

o czym świadczy, między innymi, widokówka wydana przez Pocztę Portugalii
w 1991 roku, do której wykorzystano
fotografię Manuela Gaspara przedstawiającą brukarzy (calceteiro) przy pracy.
Widokówka jest ofrankowana znaczkiem
zaprojektowanym przez grafika, który
pokazał scenę brukowania ulicy, a do tego
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w górnej części znaczka piękny efekt mistrzowskiej roboty brukarzy (il. 8). Innym
przykładem jest akwarela z 1985 roku
przedstawiająca brukarza, zamieszczona
w podręczniku do brukowania materiałem
kamiennym z porfiru (il. 9).
W roku 1774 powstało dzieło malarskie
jedyne w swoim rodzaju. Autor zaprezentował na nim budowę drogi we wszystkich
najważniejszych etapach, umieszczając
całą technologię w urokliwym pejzażu, stąd
tytuł dzieła Paysage (Pejzaż). Autorem tej
pracy był Claude-Joseph Vernet, słynny malarz francuski, członek Academie Royale de
Peinture et de Sculpture, któremu Ludwik
XV powierzył wykonanie cyklu obrazów
przedstawiających porty we Francji. Obraz,
znajdujący się obecnie w Luwrze (il. 10),
o wymiarach 97 na 162 centymetry, został
il. 6

il. 7 il. 8

il. 9
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il. 10

il. 11

namalowany dla biskupa Terray za 3000
livrów. Temat budowy drogi jest tam potraktowany bardzo realistycznie i wpisany
w epokę, o czym świadczą, między innymi,
ubiory dwóch kobiet znajdujących się po
lewej stronie obrazu, a także charaktery-

il. 13

styczny słup milowy stosowany wówczas
na drogach Francji. Wszystkie najistotniejsze operacje wykorzystywane przy budowie
drogi zostały pokazane na obrazie w bardzo
sugestywny sposób. Dla wzbogacenia efektu budowy drogi i uatrakcyjnienia tematu
autor dzieła wybrał teren górzysty, gdzie
mógł pokazać zarówno krętość drogi, jak
i budowę nasypu, odspajanie kamienia, budowę mostu przy użyciu dwóch „kranów”,
obróbkę kamienia czy prace przy budowie
nawierzchni, to znaczy brukowanie i ubijanie bruku. Najbardziej interesującym fragmentem obrazu jest jego partia środkowa
– skupiająca zresztą uwagę widza – którą
stanowi grupa ludzi. Jedną z postaci na koniu jest Jean Rodolphe Perronet, pierwszy
inżynier Francji i „pierwszy wielki, nowoczesny inżynier świata”, przyjaciel Diderota
i Woltera, członek Królewskiej Akademii
Architektury, który formował podstawy
pod Szkołę Dróg i Mostów w Paryżu,

il. 12

uważaną za pierwszą uczelnię techniczną
w Europie. Jak widać na obrazie, Perronet
dogląda budowy drogi w asyście zapewne
pracowników Korpusu Dróg i Mostów.
Obraz był powielany i wydawany w formie
widokówek (kart pocztowych) (il. 11 i 12).

a także dzięki... poetom. Jednym z najsłynniejszych obrazów przedstawiających pracę
kamieniarzy jest obraz autorstwa Gustava
Courbeta Kamieniarze (il. 13). Historię
powstania obrazu malarz opisał w liście
skierowanym do pani i pana Francis Wey

il. 14

Na ilustracji 12 karta pocztowa ma akcent
krakowski, została bowiem wysłana z Urzędu Pocztowego w Warszawie do adresatki
mieszkającej w Krakowie przy ul. św. Jana
11, na rewersie jest datownik odbiorczy
Kraków (Krakau) z nieczytelną datą, ale
czytelnym rokiem 1907.
W wieku XIX rolę – przysłowiowego –
robotniczego trudu spełniali obok brukarzy
również kamieniarze. To oni, po wynalezieniu przez Mac Adama nawierzchni kamiennej, nazwanej od jego imienia makadamem,
stali się na wiele lat najważniejszą kastą
drogowców, bez której nie można było
wykonać nawierzchni. Pomimo tego, że
w końcu XIX wieku wymyślono już maszyny do wykonywania tej ciężkiej pracy
(kruszarki), jeszcze w połowie XX wieku
widać było na drogach kamieniarzy. Kamieniarze weszli do historii dróg i stali się
słynni dzięki powiedzeniu: tłuc kamienie na
drodze, dzięki pracom malarzy i grafików,

wysłanym 26 listopada 1849. Fragment
tego listu cytowany jest w książce Courbet
w oczach własnych i w oczach przyjaciół
wydanej przez PIW w 1963 roku.
Dwaj mężczyźni, starszy i młodszy,
tłukący kamienie przy drodze niedaleko
Maisieres, tak zafascynowali młodego
wówczas Courbeta, że ten już nazajutrz
umówił się z nimi w pracowni, aby mu
pozowali. W ciągu kilku dni powstały
szkice, a później obraz olejny, który wszedł
do historii malarstwa europejskiego. Obraz,
który zaginął w 1945 roku w Dreźnie, znany
jest z licznych reprodukcji, a także kart
pocztowych wydawanych, między innymi,
w Dreźnie.
Innym dziełem, autorstwa polskiego
artysty, przedstawiającym kamieniarza
przy pracy na tle pejzażu z drogą i uczestnikami ruchu, jest rysunek Aleksandra
Gierymskiego zatytułowany Na Trakcie
Radomskim. Rycina według rysunku arty-
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Telefoniczne koło mnie coś słupy
Śpiewają, grają z powietrza jak z nut.
Tłukę, i proch mi na palcach osiada
Rękawem mokrą swą ocieram twarz,
Kogo bądź witam i rękę podając
W dwóch słowach wszystko mówię
mu: na, masz...

il. 15

il. 16

Dziełami o szczególnym znaczeniu
dla drogowców były medale, pomniki czy
obeliski wykonywane z okazji zakończenia
budowy dróg. Często pojawiały się na nich
motywy z budowy danej drogi. Tak było
w przypadku zakończenia budowy Traktu
Brzeskiego w 1825 roku. Na cześć budowniczych wydano dwa medale oraz postawiono
dwa 14-metrowe żeliwne obeliski. Jeden
w Warszawie na Grochowie, drugi, bliźniaczy, w Terespolu. Obeliski, zaprojektowane
w stylu empire, wzbogacone zostały na
froncie dziewięcioma żeliwnymi płytami,
zaprojektowanymi zapewne przez pierwszego jeneralnego dyrektora dróg Franciszka
Christianiego. Płaskorzeźby wykonał Paweł
Maliński. Przedstawiają roboty drogowe:
plantowanie, wykonywanie podbudowy,
oraz dwa charakterystyczne zawody, to
znaczy kamieniarzy i brukarzy. Oryginalne
rysunki z epoki pokazane są na ilustracji 16.
To, oczywiście, tylko krótki przegląd
wybranych dzieł związanych z drogami,
w którym na koniec warto jeszcze dodać,
że z budowniczych i rzemieślników pracujących na drogach również żartowano, tworząc
rysunki humorystyczne i karykatury publikowane w różnych czasopismach. Przykładem
jest obrazkowa historyjka sławiąca „potęgę”
brukarza (il. 17).

Jerzy Duda

O piątej rano już tłukę kamienie,
Pluję w garść, walę, roboty mam
w bród,
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Ilustracje pochodzą z archiwum autora.

sty w postaci odbitki drzeworytu znalazła
się w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1887
roku. (il. 14). Na uwagę zasługuje również obraz czeskiego malarza Joża Uprka
zatytułowany Kamieniarz (Sterkaż), reprodukowany na widokówce (il. 15) wydanej
nakładem Jindr. Plichta w Pradze w latach
międzywojennych.
Widok pracującego kamieniarza był
inspiracją do napisania wiersza przez Kazimierza Wierzyńskiego. Wiersz Kamieniarz, dedykowany Leopoldowi Staffowi,
ukazał się w 1921 roku w tomiku wierszy
Wróble na dachu. Oto jego fragment:

il. 17

CONVENTIONES

SENIOR WIECZNIE MŁODY

enior wiecznie młody to hasło, pod
którym odbywały się obrady piątego
już forum, w którym licznie uczestniczą
krakowscy nestorzy. 4 kwietnia 2019
w auli Auditorium Maximum zgromadziło
się ponad 600 osób, aby dowiedzieć się,
jak zadbać o kondycję psychiczną i fizyczną w starszym wieku i tym samym
jak najdłużej cieszyć dobrym zdrowiem
i samopoczuciem.
Zgromadzonych gości powitał redaktor
naczelny „Dziennika Polskiego” Marek
Kęskrawiec. Następnie przemawiał rektor
UJ prof. Wojciech Nowak, który podkreślił, że w związku ze wzrostem średniej
długości życia oraz, co za tym idzie, liczby
seniorów w społeczeństwie, konieczne
jest lepsze zrozumienie potrzeb tej grupy
społecznej i zadbanie o możliwości ich realizacji. – Długość życia znacznie wzrosła,
seniorów jest coraz więcej i niezbędna jest
zmiana mentalności. Musimy uświadomić
sobie, że to taki sam okres życia jak młodość czy wiek średni, tylko z innymi uwarunkowaniami. I przypominać wszystkim
dookoła, że seniorzy w różny sposób mogą
być aktywni – mówił rektor UJ.
W imieniu marszałka województwa
małopolskiego wystąpiła przewodnicząca
Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej
Marta Mordarska. Przedstawiła inicjatywy

realizowane w ramach polityki senioralnej
w regionie, między innymi projekt wsparcia
dla niesamodzielnych osób starszych „Małopolski Tele-Anioł” (zdalna opieka medyczna), plebiscyt mający na celu wyróżnienie seniorów przełamujących stereotypy związane

Fot. Anna Wojnar

S

Zgromadzonych w Auditorium Maximum seniorów powitał rektor UJ prof. Wojciech Nowak

i Świadczeniobiorców w małopolskim
oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia,
wyjaśniła uczestnikom forum zasady, na
jakich odbywa się bezpłatne leczenie oraz
jakie są terminy świadczeń oferowanych
przez poszczególne placówki. Omówiła
także funkcjonowanie elektronicznych
recept, które już na początku przyszłego
roku całkowicie zastąpią te papierowe.
System będzie wyglądał następująco:
lekarz elektronicznie wystawia i podpisuje receptę, a pacjent otrzymuje wydruk
informacyjny lub czterocyfrowy kod za
pomocą SMS lub e-maila, na podstawie
którego farmaceuta wydaje lek. Warto
również zapoznać się z Internetowym
Kontem Pacjenta (IKP) dostępnym na
stronie pacjent.gov.pl, które umożliwia
dostęp do cyfrowych usług w zakresie
ochrony zdrowia. Znajdują się tam
informacje o wystawionych receptach
i skierowaniach, o wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych
produktów leczniczych oraz udzielonych
świadczeń w ramach NFZ.
Profesor Aleksander Skotnicki, hematolog z krakowskiego Szpitala Uniwersy-

Drugi z prawej prof. Aleksander Skotnicki, trzeci z prawej Marek Kęskrawiec

z wiekiem oraz działalność klubów seniora
i domów dziennego pobytu. Anna Kozdra,
naczelnik Wydziału Służb Mundurowych

teckiego, opowiadał o grasicy – gruczole,
który pełni bardzo ważną rolę w rozwoju
i funkcjonowaniu układu odpornościowe-
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najlepszy wpływ na kręgosłup Justyna Biros-Waśniowska wymieniła pilates, jogę, pływanie, nordic
walking i spacery (minimum pół
godziny dziennie).
Z kolei prof. Dominika Dudek, psychiatra ze Szpitala Uniwersyteckiego, mówiła o potrzebach i emocjach osób starszych.
Stwierdziła, że pomimo faktu, iż
starość wiąże się z różnymi problemami i wyzwaniami, zarówno
zdrowotnymi, jak i społecznymi,
to może również być czasem
szczęścia i spełnienia. Radziła
seniorom, aby jak najdłużej zachowywali aktywność zawodową. Przejście na emeryturę jest
momentem szczególnie trudnym,
ponieważ skutkuje nie tylko pogorszeniem sytuacji finansowej,
ale także rozluźnieniem kontaktów społecznych. Tym, co często
najbardziej dokucza starszym ludziom, jest samotność, wynikająKrakowscy seniorzy licznie przybyli na V Forum Seniora; Auditorium Maximum UJ, 4 kwietnia 2019
ca często z charakterystycznego
go. Jest niewielki i znajduje się w śród- dzie nie mają żadnych ubocznych działań dla współczesności rozluźnienia więzi
piersiu, tuż za mostkiem. Wytwarza toksycznych, jednak ich przyjmowanie rodzinnych czy też śmierci współmałżonka. Efektem tego stanu jest nierzadko
hormon zwany tymozyną, który wpływa powinno się skonsultować z lekarzem.
O zasadach dbania o kręgosłup mówiła depresja i wycofanie. Może się też pojana dojrzewanie limfocytów T, sterujących
systemem immunologicznym człowieka. Justyna Biros-Waśniowska, fizjotera- wić somatyzacja, czyli wysunięcie się na
Bronią organizm przed różnego rodzaju peutka z krakowskiego Szpitala Specjali- pierwszy plan dolegliwości zdrowotnych,
infekcjami, hamują autoagresję wobec stycznego im. Żeromskiego. Podkreśliła, często w celu zwrócenia na siebie uwagi
własnych tkanek i narządów oraz rozpo- że w znacznej mierze o kondycji rodziny, a wizyty w przychodniach są
znają i niszczą obce komórki, na przykład naszego kręgosłupa decydują codzienne sposobem na nawiązywanie więzi sponowotworowe. Grasica jest najbardziej nawyki i sposoby wykonywania nawet łecznych. Profesor Dominika Dudek podaktywna w okresie dojrzewania, kiedy na- najprostszych czynności. Nie tylko ciężka kreśliła, że aby starość była pozytywnym
stępuje rozwój układu immunologicznego. praca fizyczna wpływa na jego formę, ale okresem w życiu, trzeba o siebie zadbać
Później stopniowo jej rolę przejmuje śle- także niedbałe spanie, zbyt długie i niewła- już od najmłodszych lat. Po pierwsze,
dziona i węzły chłonne, a grasica znacznie ściwe siedzenie, a nawet stanie. Kręgosłup ważne jest dbanie o sprawność mózgu,
się kurczy i spada poziom produkowanych odpoczywa, gdy leżymy, dlatego dobry sen czyli ciągłe jego ćwiczenie, a pogodne,
przez nią hormonów. Jak zaznaczył prof. jest podstawowym lekiem na obolałe ple- optymistyczne i otwarte nastawienie do
Skotnicki, wraz z wiekiem zwiększa się cy. Ważny jest dobór odpowiedniego ma- życia i innych ludzi także procentuje.
jednak podatność na różnego rodzaju teraca – powinien być średniej twardości, Gdy już nadejdzie jesień życia, cenne jest
choroby, w związku z tym jednym ze dostosowany do wagi ciała. W ciągu dnia uczestnictwo w takich inicjatywach jak
sposobów na „odmłodzenie” układu od- trzeba starać się pamiętać o zachowaniu uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby
pornościowego może być przyjmowanie prawidłowej, niezgarbionej, postawy ciała, seniora przy domach kultury i parafiach.
preparatów zawierających wyizolowane a ciężary rozkładać po równo na obie ręce. Profesor zachęcała także seniorów do
z grasicy cielęcej hormony. Na polskim Głównym wrogiem kręgosłupa jest pochy- zaangażowania w różnego rodzaju worynku dostępne są dwa doustne prepa- lanie się, dlatego fizjoterapeutka radziła, lontariaty.
Po wysłuchaniu wykładów uczestraty zawierające tymozynę, wydawane aby maksymalnie ograniczyć je w ciągu
bez recepty, a wkrótce pojawi się trzeci, dnia, a jeśli już musimy się schylić, to nicy V Forum Seniora obejrzeli występ
w postaci specjalnych kapsułek, które roz- nigdy na prostych nogach, lecz ugiętych Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki”.
puszczają się w jelitach, skąd hormon jest w kolanach. Dla kręgosłupa niekorzystne Przedsięwzięcie zostało zorganizowane
wchłaniany do organizmu. Wskazaniem do jest także długotrwałe siedzenie, dlatego przez „Dziennik Polski” we współpracy
przyjmowania tymozyny są częste infekcje zadbajmy o dobry fotel i ułożenie ciała z Uniwersytetem Jagiellońskim, władzai ich powikłania, wskazujące na występo- (wyprostowane plecy, pośladki dosunięte mi województwa małopolskiego oraz
wanie deficytów odpornościowych. Jak do oparcia, a przedramiona podparte). Narodowym Funduszem Zdrowia.
podkreślił profesor, preparaty te wpraw- Natomiast wśród aktywności mających
AWoj
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Tradycyjna Majówka z okazji Święta Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się 18 maja 2019 na terenie Obserwatorium
Astronomicznego UJ przy ul. Orlej 171. Licznie zgromadzonych pracowników Uczelni wraz z rodzinami powitał rektor
UJ prof. Wojciech Nowak oraz kierownik Działu Socjalnego UJ Maria Zofia Nanke. W programie znalazły się liczne
atrakcje dla dorosłych i dzieci, zabawa przy muzyce i smaczny posiłek.
Red.
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WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS...
55. rocznica zakończenia studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim
przez absolwentów Anno Domini 1964

55.

rocznicę zakończenia studiów
świętowali historycy, absolwenci
Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ
z jubileuszowego roku 1964, w którym Uniwersytet Jagielloński obchodził 600-lecie
założenia przez króla Kazimierza Wielkiego.
Zjazd rozpoczął się 18 maja 2019
o godzinie 12 uroczystą mszą świętą
odprawioną przez proboszcza księdza
prof. Tadeusza Panusia w uniwersyteckiej
kolegiacie św. Anny. Podczas mszy jedna
z uczestniczek, Maria Turcza, odczytała
lekcję z Księgi Koheleta: Wszystko ma
swój czas, i jest wyznaczona godzina na
wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas
rodzenia i czas umierania, czas sadzenia
i czas wyrywania tego, co zasadzono...
Aleksander Litewka odśpiewał psalm i
Alleluja. W homilii ksiądz prof. Tadeusz
Panuś, nawiązując do jubileuszowego
spotkania, mówił także o zmarłych absolwentach. W modlitwie wspominano
również zmarłych Profesorów.
Następnie, po zakończeniu mszy,
uczestnicy zjazdu zgromadzili się w ColAbsolwenci studiów historycznych
na Uniwersytecie Jagiellońskim
Anno Domini 1964
przed Collegium Novum
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legium Novum, w historycznej sali
nr 56, w której hitlerowcy 6 listopada 1939
podstępnie aresztowali 183 pracowników
nauki, a następnie wywieźli ich do obozów
koncentracyjnych. Dla nas – ongiś stałych
bywalców tej sali, która po wojnie służyła
nam jako sala wykładowa – od razu było
widoczne, że zamiast dawnych ławek
szkolnych, w których wówczas siedzieliśmy, obecnie znajdują się w niej nowe
stoliki i krzesła.
Na nasze spotkanie do Collegium Novum przybył też, serdecznie witany, prof.
Michał Pułaski, w czasie naszych studiów
młody asystent prof. Henryka Batowskiego,
wówczas niewiele od nas starszy. Zasiadł
za katedrą wśród gromkich braw. Jako
pierwszy głos zabrał Ryszard Niemiec,
redaktor-senior „Gazety Krakowskiej”.
Podkreślił, jak ważne były dla nas studia,
wspomniał zmarłych, w tym, między innymi, starostę roku Stanisława Oprochę oraz
przewodniczącego Zrzeszenia Studentów
Polskich Kazimierza Lubicha – wyrażając
żal, że nie ma ich już z nami...

– Dane nam było należeć do pokolenia
urodzonego w czasie wojny, a niektórym
nawet do pokolenia przedwojennego.
Ślady pamięci miały wpływ na nasze
wybory. Przeszliśmy PRL, przechodzimy
III Rzeczpospolitą, jeden z nas sprzeciw
wobec władz komunistycznych przypłacił
więzieniem w 1968 roku – mówił Ryszard
Niemiec. Potem oczytał listę naszych wykładowców, w większości już nieżyjących,
a następnie oddał głos prof. Michałowi
Pułaskiemu.
Profesor, rozpoczynając swój wykład,
nawiązał do usłyszanych uwag, że w sali
nr 56 nie ma już ławek, które w tym
historycznym pomieszczeniu miały symboliczne znaczenie. Zaznaczył, że sale
uniwersyteckie zostały przez okupantów
ogołocone z wyposażenia i po wojnie wybitny historyk starożytności prof. Ludwik
Piotrowicz własnym sumptem wyposażył
salę nr 56 w ławki szkolne. Na tych ławkach została przez studentów utrwalona historia w postaci przypadkowych napisów,
czasem niezbyt cenzuralnych. Gros swego

Aleksander Litewka

Jubileuszowe spotkanie w sali nr 56 absolwentów historii z 1964 roku. Za katedrą siedzi prof.
Michał Pułaski, przemawia Ryszard Niemiec

wykładu poświęcił Profesor zagadnieniu
My sami w historii. – Współczesność staje
się historią i my w jej tworzeniu uczestniczymy, często mimowolnie – mówił. Na
zakończenie wyznał, że gdy przed laty

prowadził z nami ćwiczenia,
miał tremę, która wróciła
podczas naszego spotkania.
Zebrani nagrodzili Profesora owacją na stojąco.
W dalszej części spotkania, na prośbę Ryszarda
Niemca, długo jeszcze dzieliliśmy się wspomnieniami,
refleksjami i anegdotami
związanymi ze studiami,
rektorem roku 1964 prof.
Kazimierzem Lepszym,
a także profesorami: Józe- Prof. Michał Pułaski
fem Garbacikiem, Henrykiem Wereszyckim, Henrykiem Batow- gdzie w Hotelu Jurajskim zjedli obiad,
skim, Jerzym Wyrozumskim oraz lektorką a potem do późnych godzin wieczornych
języka łacińskiego Zofią Kwiecińską, która wspominali i rozmawiali o współczesnowśród studentów budziła strach, a w rze- ści. Cała uroczystość dostarczyła nam
czywistości miała wielkie serce.
niezapomnianych przeżyć.
Po spotkaniu w Collegium Novum
		
uczestnicy zjazdu udali się do Modlnicy,
Aleksander Litewka

VII ŚRODKOWOEUROPEJSKI KONGRES
OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY
P

olskie Towarzystwo Osteoartrologii i Polska Fundacja Osteoporozy
informuje, że VII Środkowoeuropejski
Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy odbędzie się w dniach 27–28 września
2019 w Krakowie.
Kongresy organizowane są od 1994
roku przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii, Zakład Chorób Kości i Stawów
Instytutu Fizjoterapii WNZ UJ CM, Polską
Fundację Osteoporozy oraz Europejską
Fundację Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych.
Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy oraz
informacji dla lekarzy praktyków w zakresie patofizjologii, diagnostyki oraz
leczenia osteoporozy, osteoartrozy i sarkopenii. W kongresie weźmie udział około

350 uczestników z kraju i zagranicy. Planowany jest zarówno udział gości zagranicznych, między innymi Cyrusa Coopera,
Didiera Hansa, Johna Kanisa, Socratesa
Papapoulosa, Jean-Yves’a Reginstera oraz
Heinricha Rescha, jak i wielu znakomitych
wykładowców z Polski.

Obrady odbywać się będą w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33
w Krakowie. Językiem wykładowym jest
polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne). Więcej informacji na stronie:
www.osteoporoza.pl
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KATEDRA HISTORII MEDYCYNY UJ CM
PRZYJMUJE FOTOGRAFIE I MATERIAŁY
DOKUMENTUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ
PROFESORÓW I UNIWERSYTECKICH JEDNOSTEK
atedra Historii Medycyny UJ CM
wzbogaciła się ostatnio o ciekawe
dokumenty, zdjęcia i medale związane
z osobą fizjologa i gastroenterologa prof.
Stanisława Konturka, emerytowanego
profesora Katedry Fizjologii UJ CM,
który w latach 1993–1996 pełnił funkcję
dziekana Wydziału Lekarskiego CM,
a w latach 1996–1999 prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był twórcą
Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
i pierwszego w Polsce Wydziału Lekarskiego Wieczorowego przy Wydziale
Lekarskim UJ CM. Materiały dotyczą
głównie wydarzeń lat 90. XX wieku, które
miały miejsce podczas pełnienia przez profesora obowiązków dziekana i prorektora.
Ofiarodawczynią jest Zofia Cześnikiewicz,
dyrektor sprzedaży i marketingu w Symposium Cracoviense, która przez wiele
lat była współpracownicą prof. Konturka.
W jednym z przekazanych przez nią
albumów zgromadzone zostały, między
innymi, wycinki prasowe, zdjęcia oraz regulamin dotyczący początków organizacji
Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.
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Na fotografiach uwiecznieni zostali pierwsi amerykańscy studenci,
członkowie Rady Szkoły: prof. Jerzy
Stachura (przewodniczący Rady),
prof. Tadeusz Cichocki, prof. Piotr
Laidler, prof. Stanisław Konturek.
Autorem wszystkich fotografii jest
Jerzy Sawicz.
Wśród dokumentów znajdują
się także listy, dyplomy, płyty CD,
odbitki prac naukowych, broszury,
listy gratulacyjne, plakaty oraz kilkanaście medali. Przekazane materiały
wzbogaciły zasoby Katedry i uzupełniły wiedzę o wydarzeniach z lat 90.

ubiegłego wieku. Bardzo cenne jest także
to, że wszystkie dokumenty zostały przez
ofiarodawczynię dokładnie opisane.
Zachęcamy pracowników Uniwersytetu do przekazywania Katedrze Historii
Medycyny UJ CM archiwalnych materiałów dokumentujących funkcjonowanie uniwersyteckich jednostek. Jest to
szczególnie ważne zwłaszcza teraz, przed
przeprowadzką Szpitala Uniwersyteckiego z ul. Kopernika do nowej siedziby
w Prokocimiu.

Dorota M. Schmidt-Pospuła

Katedra Historii Medycyny UJ CM

POSTSCRIPTUM

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE
nadane od stycznia do kwietnia 2019 roku
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UJ
Doktoraty
Marcin Banasik
Olga Bobrzyńska
Michał Brożyna
Kaja Kowalczewska
Łukasz Lizis
Tomasz Pietrzyk
Przemysław Roguski
Kamil Trybek
Katarzyna Wiese
Marcin Hotel
Jarosław Kropiwnicki
Katarzyna Wiśniewska
Michał Koszowski
Katarzyna Du Vall
Michał Górski
Ariel Mucha
Piotr Osiewacz
Marek Jakubiec
Grzegorz Glanowski
Dawid Juszka
Aleksandra Rychlewska-Hotel
Grzegorz Goniewicz
Grzegorz Samitowski
Habilitacje
Julia Stanek
Janusz Molis
Stefan Płażek
Grzegorz Suliński
Tytuły profesora
Beata Polanowska-Sygulska

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Doktoraty
Anna Bąk
Malwina Dankiewicz
Teresa Hlawacz
Magdalena Pawłowska
Magdalena Tendera
Luiza Kula
Paweł Malata
Dorota Szulc
Joanna Malita-Król
Michał Sokołowski
Zuzanna Sury
Katarzyna Skiba
Habilitacje
Olga Dryla
Leszek Wroński
Maciej Sekerdej

Katarzyna Prochwicz
Katarzyna Jasikowska

WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Doktoraty
Paweł Markiewicz
Marcin Czarnowicz
Mateusz Gancewski
Joanna Kołodziej
Benedykt Żurek
Julia Czapla
Janusz Kołacz
Habilitacje
Michał Kurzej

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Doktoraty
Weronika Sobita
Agnieszka Durlej-Krach
Dobromiła Jagiełła
Wojciech Kowalski
Habilitacje
Marzanna Pomorska
Joanna Gorecka-Kalita
Agnieszka Romanowska-Kowalska
Jan Rybicki
Iwona Piechnik
Tytuły profesora
Roman Sosnowski

WYDZIAŁ POLONISTYKI
Doktoraty
Weronika Grudzień-Koprowska
Aleksandra Burba
Habilitacje
Agata Kwaśnicka-Janowicz
Małgorzata Sokalska
Monika Stankiewicz-Kopeć
Alicja Kędziora
Anna Spólna
Iwona Rusek

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII
I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Doktoraty
Jakub Ossowski
Daria Kisielewska

Aleksander Stachowski
Damian Gil
Oleksandr Rundel
Szymon Niedźwiecki

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Doktoraty
Kamil Drzyzga
Biao Zeng
Stanisław Jastrzębski
Marta Łącka

WYDZIAŁ CHEMII
Doktoraty
Marcin Surówka
Jakub Dybaś
Kinga Orwat
Sylwia Górecka
Justyna Polaczek
Mateusz Snamina
Magdalena Procner
Habilitacje
Katarzyna Marzec
Tytuły profesora
Grażyna Adamus

WYDZIAŁ BIOLOGII
Doktoraty
Mateusz Sobczyk
Elżbieta Fiedor
Anna Pankowska
Robert Zelek
Habilitacje
Hajnalka Szentgyörgyi
Tytuły profesora
Zuzanna Setkowicz-Janeczko

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Doktoraty
Adam Uryniak
Paulina Motylińska
Mateusz Kicka
Dawid Głownia
Habilitacje
Bolesław Goranczewski

ALMA MATER nr 210

135

Habilitacje
Małgorzata Luc

Piotr Marecki
Izabela Stańczyk

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
I POLITYCZNYCH
Doktoraty
Kinga Nędza-Sikoniowska
Julita Biniewska
Antonina Łuszczykiewicz
Anna Duda
Michał Buśko
Marta Ochyra-Olchawa
Habilitacje
Marek Świstak
Tytuły profesora
Robert Kłosowicz

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI
I BIOTECHNOLOGII
Doktoraty
Małgorzata Kajstura
Anna Łabędź-Masłowska
Ewelina Dobosz
Michał Zdżalik
Bożena Szelążek
Mateusz Wilamowski
Magdalena Widziołek-Pooranachandran
Alicia Wong
Elżbieta Karnas
Tytuły profesora
Krzysztof Pyrć

WYDZIAŁ GEOGRAFII I GEOLOGII

Doktoraty
Piotr Mazur
Dominika Stettner-Kołodziejska
Agata Krawczyk-Ożóg
Aleksander Trąbka-Zawicki
Kamil Jonas
Andrzej Fedak
Monika Cichocka
Anna Leśniak
Agnieszka Żyłka
Jacek Dygut
Dorota Link-Lenczowska
Elżbieta Paszek
Małgorzata Krakowska-Stasiak
Tomasz Basta
Kamil Przyborowski
Kinga Mastalerz
Urszula Horwath
Kinga Jęczmińska
Szymon Pietruszka
Dorota Radkowiak
Tomasz Pizoń
Joanna Streb
Mikołaj Przydacz
Habilitacje
Agata Ziomber-Lisiak
Halina Jurkowska
Janusz Konstanty-Kalandyk
Dominika Januś
Marcin Krzanowski
Iwona Tomaszewska
Andrzej Wędrychowicz
Janusz Włodarczyk
Agnieszka Mazur-Biały
Tomasz Banaś
Jacek Piątek
Anna Różańska

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Doktoraty
Nikunjkumar Patel
Weronika Krzyżanowska
Karolina Witek
Małgorzata Marć
Habilitacje
Anna Więckowska
Mariola Drozd
Anna Partyka
Tytuły profesora
Włodzimierz Opoka
Paweł Zajdel
Elżbieta Wyska

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
Doktoraty
Klaudia Zawojska
Urszula Herman
Aleksandra Mrozowska
Anita Wójcik
Sylwia Wójcik
Habilitacje
Urszula Marcinkowska Trimboli
Barbara Wizner

Anna Wojnar

Doktoraty
Piotr Łapcik
Mateusz Szczęch

WYDZIAŁ LEKARSKI

Tytuły profesora
Małgorzata Zwolińska-Wcisło
Robert Jach
Przemko Kwinta
Dariusz Adamek
Krzysztof Bryniarski
Anna Kabłak-Ziembicka
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
21–21 marca

Rektor W. Nowak przewodniczył zorganizowanemu w Łodzi z okazji 30-lecia
powstania KRUP jubileuszowemu posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
Prorektor D. Malec wzięła udział w wideokonferencjach zarządu sieci Coimbra
Group.
Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zorganizowanym w Londynie zebraniu prorektorów
ds. badań i współpracy międzynarodowej uniwersytetów z międzynarodowej
sieci The Guild of European Research
Intensive Universities.

22 marca

Prorektor A. Edigarian uczestniczył w absolutorium absolwentów kierunku weterynaria
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ i UR.

Prorektor J. Popiel uczestniczył w otwarciu
wystawy WAJDA w Muzeum Narodowym
w Krakowie.

9 kwietnia

Prorektor S. Kistryn otworzył pierwsze
zebranie międzynarodowego Komitetu
Doradczego Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

9–12 kwietnia

Prorektor T. Grodzicki podczas trwających XII Krakowskich Dni Integracji
podpisał porozumienie z Urzędem Miasta
Krakowa, którego celem jest rozwijanie
działań o charakterze świadomościowym
w obszarze wiedzy o niepełnosprawności
oraz szersza promocja oferty Uniwersytetu
Jagiellońskiego w szkołach i przestrzeni
publicznej.

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w Salonie
Naukowym Towarzystwa Doktorantów UJ.

11 kwietnia

Prorektor J. Popiel wziął udział w zorganizowanych na Uniwersytecie Gdańskim
obradach Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP.

27 marca

1 kwietnia

Prorektor A. Edigarian otworzył Targi Pracy
organizowane przez Biuro Karier UJ.

Prorektor J. Popiel wziął udział w zorganizowanej w siedzibie Radia Kraków
uroczystości wręczenia nagród za najważniejsze wydarzenie kulturalne 2018 roku
i w premierze słuchowiska Niespodzianka.

2 kwietnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w wykładzie prof. Vincenta Janika Zwierzęca
komunikacja i natura języka zorganizowanym przez Centrum Kopernika Badań
Interdyscyplinarnych.

3–5 kwietnia

Prorektor J. Popiel uczestniczył w uroczystości otwarcia Targów Książki w Zamku
Królewskim w Warszawie.

5 kwietnia

Prorektor T. Grodzicki otworzył konferencję
Intensywna wiosna w Krakowie.
Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w IV Konferencji Kontrowersje w urologii i uroonkologii, biorąc udział w sesji i wygłaszając wykład
Ocena ryzyka związanego z leczeniem operacyjnym u pacjentów w bardzo zaawansowanym wieku. Czy obecność zespołu frailty
wpływa na wybór metody leczenia?

17 kwietnia

10 kwietnia

Prorektor D. Malec uczestniczyła w zorganizowanych w Auditorium Maximum
Krakowskich Dniach Integracji.

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w Salonie
Naukowym Towarzystwa Doktorantów UJ.

14–16 kwietnia

Rektor W. Nowak i dziekan Wydziału
Prawa i Administracji UJ prof. J. Pisuliński gościli na Uniwersytecie Ruprechta
i Karola w Heidelbergu, gdzie spotkali
się, między innymi, z rektorem tej uczelni
prof. Bernhardem Eitelem. Głównym tematem spotkania z rektorem Uniwersytetu
w Heidelbergu była współpraca w ramach
projektu Seed Money Fund. Odbyły się
także oddzielne spotkania z dziekanami
wydziałów prawa i medycyny niemieckiej
uczelni: prof. Andreasem Draguhnem oraz
prof. Ekkehartem Reimerem, dotyczące
kooperacji na szczeblu wydziałowym.
Przedstawiciele UJ zwiedzili również nowy
kampus Uniwersytetu w Heidelbergu oraz
będący w trakcie budowy nowy szpital
chirurgiczny.

11–12 kwietnia

Prorektor S. Kistryn reprezentował Uniwersytet Jagielloński podczas zorganizowanego w Paryżu Walnego Zgromadzenia European University Association i uczestniczył
w międzynarodowej konferencji 2019 EUA
Annual Conference Driving Innovation in
Europe’s Universities.

12 kwietnia

Prorektor T. Grodzicki uczestniczył w sympozjum XXVI Zakopiańskie Dni Kardiologiczne.
Prorektor S. Kistryn spotkał się z ambasadorem RP we Francji, prof. Tomaszem Młynarskim, w sprawie współpracy naukowej
UJ z uniwersytetami we Francji w ramach
polsko-francuskiego roku nauki.

13 kwietnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w konferencji Paris-Polish Forum, współorganizowanej przez ambasadę RP w Paryżu
i Science Po. Dyskusja dotyczyła osiągnięć
Polski w kontekście 15-lecia wejścia do
struktur UE oraz 20-lecia wstąpienia do
NATO.

25–27 kwietnia

27 kwietnia

Prorektor D. Malec wzięła udział w spotkaniu świątecznym z emerytowanymi
pracownikami UJ.

29–30 kwietnia

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w zorganizowanym w Brukseli zebraniu zarządu
sieci UNA EUROPA.

3 maja

Rektor W. Nowak w 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja złożył biało-czerwony wieniec pod pomnikiem Hugona
Kołłątaja, współtwórcy pierwszej polskiej
konstytucji, rektora i reformatora Akademii
Krakowskiej.

5–6 maja

Prorektor D. Malec wzięła udział odbywającym się w Brukseli posiedzeniu zarządu
sieci Coimbra.

6–7 maja

Rektor W. Nowak i prof. P. Laidler uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych
obchodów 100-lecia Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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8 maja

Uniwersytet Jagielloński już po raz 17. był
gospodarzem Programu Lane’a Kirklanda,
w ramach którego obecnie w Krakowie
odbywa studia dziewięciu stypendystów
z Armenii, Kirgistanu, Rosji oraz Ukrainy.
Stypendystów przywitał prorektor A. Edigarian.

8–9 maja

Prorektor S. Kistryn uczestniczył w odbywającej się w Bolonii międzynarodowej
konferencji IREG 2019 Rankings: A Challenge to Higher Education?, podczas której
spotkał się z wicepremierem, ministrem
nauki i szkolnictwa wyższego J. Gowinem
w celu omówienia bieżących programów
wspierających projakościowe inicjatywy
na uczelniach.

9 maja

Prorektor D. Malec uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej
na Wydziale Prawa i Administracji RODO –
od analizy modelu do stosowania prawa.

13 maja

Prorektor S. Kistryn powitał uczestników
międzynarodowego spotkania (staff week)
projektu „DIGIPASS – Virtual Environment
for Supporting Mobility”.
Prorektor S. Kistryn wziął udział w spotkaniu
Dialog Europejski z komisarzem Elżbietą
Bieńkowską.

14 maja

Rektor W. Nowak i starosta nowotarski
Krzysztof Faber podpisali umowę o wzajemnej współpracy pomiędzy powiatem
nowotarskim i Uniwersytetem Jagiellońskim. Dokument przewiduje, między
innymi, organizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, naukowo-badawczych
oraz edukacyjnych o tematyce związanej
w szczególności z administracją, historią,
ekonomią, geologią, ochroną środowiska,
polityką społeczną, prawem, turystyką
zdrowotną i rozwojem lokalnej gospodarki. W spotkaniu uczestniczyła prorektor
D. Malec.

15 maja

Prorektor T. Grodzicki otworzył rozpoczynającą się w Krakowie konferencję Europen
Association of Faculties of Pharmacy (EAFP).

15–17 maja

Prorektor S. Kistryn przewodniczył zorganizowanemu w Białymstoku posiedzeniu
Uniwersyteckiej Komisji Nauki KRUP.

20 maja

Rektor W. Nowak i rzecznik praw pacjenta
(RPP) Bartłomiej Chmielowiec podpisali
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porozumienie o współpracy na rzecz osób
doświadczających kryzysu psychicznego.
Ze strony UJ nad realizacją porozumienia
czuwać będzie dr hab. Maciej Pilecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
UJ CM, a jego odpowiednikiem ze strony RPP
będzie dyrektor Departamentu ds. Zdrowia
Psychicznego Grzegorz Saj. Przy podpisywaniu dokumentu w Sali Senackiej Collegium
Novum UJ obecni byli także prorektorzy UJ:
D. Malec, A. Edigarian i J. Popiel.

21 maja

Prorektor A. Edigarian gościł przedstawicieli
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dokonujących oceny programu na kierunku historia
oraz muzykologia na UJ.
Prorektor D. Malec wzięła udział w odbywającej się w siedzibie Politechniki
Warszawskiej konferencji KRASP Szanse
i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych.

INNE WYDARZENIA
30 marca

W Auditorium Maximum UJ odbyła się
czwarta edycja próbnej matury z chemii
z Wydziałem Chemii UJ i „Dziennikiem
Polskim”. Do udziału w wydarzeniu zarejestrowało się blisko 1200 maturzystów
z całej Polski.

4–6 kwietnia

Prof. Rafał Olszanecki, prodziekan ds. nauki
i współpracy z zagranicą Wydziału Lekarskiego UJ CM, otworzył Krakowski Kongres
Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej w Krakowie.

12 kwietnia

Dr hab. Michał Wierzchoń, profesor UJ,
został wybrany na wiceprzewodniczącego
komitetu zarządzającego międzynarodowej
sieci badawczej The Neural Architecture of
Consciousness (Neuronalna Architektura
Świadomości) – konsorcjum finansowanego w ramach programu COST – European
Cooperation in Science and Technology, integrującego badania świadomości
w 26 krajach europejskich i Japonii.

niczyła prof. Krystyna Sztefko, pełnomocnik
rektora UJ ds. kształcenia i współpracy
międzynarodowej w CM.

3–5 maja

Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Katowicach studentki UJ zajęły II
miejsce w klasyfikacji drużynowej kobiet
w typie uniwersytety w trójboju siłowym
klasycznym.

7 maja

Uniwersytet Jagielloński w prestiżowym
rankingu agencji Reuters stu najbardziej
innowacyjnych szkół wyższych Top 100:
Europe’s Most Innovative Universities 2019
utrzymał 90. pozycję i nadal jest jedyną
uczelnią z Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej, która znalazła się w tym
prestiżowym zestawieniu.

9 maja

Międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez dr. Jonathana Heddle’a z Laboratorium Bionanonauki i Biochemii
Małopolskiego Centrum Biotechnologii
(MCB) UJ skonstruował sferyczną strukturę
białkową o niezwykle dużej stabilności,
która zdaje się przeczyć prawom geometrii.
Wynalazek ten może znaleźć zastosowanie,
między innymi, w inżynierii materiałowej
i medycynie. Wyniki badań zespołu opublikowane zostaną w kolejnym numerze
czasopisma „Nature”.

13 maja

W Collegium Novum odbyła się uroczystość
absolutoryjna kierunku lekarskiego Szkoły
Medycznej dla Obcokrajowców Wydziału
Lekarskiego UJ CM. Przysięgę Hipokratesa
złożyło 30 studentów z USA, Kanady, Czech
i Polski. W imieniu władz w uroczystości
uczestniczyła prof. Krystyna Sztefko, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM.

19 maja

4–7 kwietnia

W kościele św. Agnieszki w Krakowie
odbył się koncert chórów akademickich
UJ pod dyrekcją Janusza Wierzgacza.
Publiczność miała także okazję usłyszeć
dwie kompozycje w wykonaniu składów
kameralnych, złożonych z członków chóru,
przygotowanych przez Łukasza Lelka. Partię
solową w utworze Ave Generosa o. Gjeilo
wykonała Liliana Pociecha. W repertuarze
znalazły się również utwory, między innymi, Krzysztofa Pendereckiego, Siergieja
Rachmaninowa i Franza Biebla.

26 kwietnia

W Szczecinie zorganizowano finał Pucharu
Polski Kobiet w Futsalu. Zawody zakończyły
się zwycięstwem zawodniczek AZS UJ Kraków, które w meczu finałowym pokonały
3 : 2 zespół Wanda Słomniczanka Słomniki.

Podczas Akademickich Mistrzostw Polski
w Katowicach i Sosnowcu studentki UJ
zajęły: I miejsce w klasyfikacji generalnej i I miejsce w typie uniwersytety we
wspinaczce sportowej kobiet. Studenci UJ
zajęli III miejsce w typie uniwersytety we
wspinaczce sportowej mężczyzn.

W Krakowie odbyła się International Medical Student’s Conference, w której uczest-

21 maja

Dr Witold Brniak z Katedry Technologii
Postaci Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego UJ CM został laureatem
nagrody głównej w konkursie na najlepszą
pracę doktorską obronioną na wydziale
farmaceutycznym i otrzymał tytuł Lidera
Nauk Farmaceutycznych 2019. Wręczenie
nagród odbyło się podczas XVIII Dnia Polskiej Farmacji.

13–14 kwietnia

Krzyżem Zasługi, Nagrodą Rektora UJ „Pro
Arte Docendi”, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, złotą Odznaką za
Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa, złotą
Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej.
Zmarła 29 marca 2019.
Dr Oksana Kowacka – długoletni pracownik Katedry Ukrainoznawstwa Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politycznych
UJ. Zmarła 1 kwietnia 2019.

Podczas Akademickich Mistrzostw Polski
w Ergometrze Wioślarskim w Warszawie
zawodnicy UJ zajęli III miejsce w klasyfikacji drużynowej mężczyzn w typie
uniwersytety.

Dr Andrzej Kochanowski – długoletni
pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Nauczyciel akademicki,
ceniony specjalista w zakresie chemii i technologii polimerów. Zmarł 5 kwietnia 2019.

ZMARLI

Mgr Ryszard Juchniewicz – zastępca dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej w latach
1996–2007, zasłużony dla rozbudowy
Biblioteki. Odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi, srebrną i złotą Odznaką Miasta
Krakowa. Zmarł 6 kwietnia 2019.

Prof. Danuta Karcz – w latach 1966–2011
pracownik Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika, a następnie Collegium
Medicum. Kierownik Regionalnej Pracowni Endoskopowej I Katedry Chirurgii
Ogólnej AM (1981–1983), kierownik
II Katedry Chirurgii Ogólnej (1999–2010),
kierownik Kliniki Chirurgii Endoskopowej
(2000–2010). Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Chirurgii Endoskopowej
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
(2006–2010). Odznaczona: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym

Prof. Andrzej K. Banach – profesor Instytutu Historii UJ, dziekan (2005–2012) oraz
prodziekan (1999–2005) Wydziału Historycznego UJ. Kierownik Zakładu Historii
Oświaty i Kultury Instytutu Historii (2011–
2014), redaktor naczelny Kroniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2001 roku).
Członek wielu organizacji i stowarzyszeń

naukowych, między innymi Komisji Nauk
Pedagogicznych Oddziału PAN w Krakowie, Rady Naukowej Archiwum Nauki PAN
i PAU w Krakowie, Polskiego Towarzystwa
Historycznego, Towarzystwa Historii Edukacji w Warszawie, Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Przemyślu. Przewodniczący jury
Nagrody im. Galla Anonima „Pro Historia
Polonorum”, członek kapituły Nagrody
im. Profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. Zmarł 7 kwietnia
2019.
Dr Zdzisław Pajor – emerytowany pracownik Wydziału Pielęgniarstwa Akademii
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, gdzie w latach 1975–1991 pełnił
funkcję kierownika Zakładu Pielęgniarstwa
Klinicznego. Zmarł 5 maja 2019.
Mgr Wiesław Kudzia – emerytowany
pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego,
związany z Uczelnią w latach 1974–2016.
Kierownik Chórów Akademickich UJ w latach 1989–2013. Zmarł 8 maja 2019.
Dr Katarzyna Wołek – San Sebastian –
polonistka i slawistka, od początku kariery
naukowej związana z Instytutem Filologii
Słowiańskiej UJ. Zmarła 9 maja 2019.
Informacje zebrał i opracował Adrian Ochalik,
rzecznik prasowy UJ

Anna Wojnar

Ogród Profesorski
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PÓŁKA NOWOŚCI
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Martin Grunwald
Homo Hapticus. Dlaczego nie możemy
żyć bez zmysłu dotyku
Zmysł dotyku, tak często przez nas niedoceniany, to prawdziwy majstersztyk natury. Jego
receptory znajdują się niemal wszędzie: nie
tylko w skórze, lecz także w tkance łącznej,
śluzówce, mięśniach, ścięgnach czy stawach.
Codziennie doświadczamy jego wpływu na
nasze życie, utrzymując pionową postawę, odganiając natarczywą muchę czy mimowolnie
dotykając twarzy, by obniżyć poziom stresu.
Martin Grunwald to kierownik jedynego w Europie laboratorium zajmującego się zmysłem dotyku. W książce Homo hapticus dowodzi, że
zmysł ten jest o wiele ważniejszy niż słuch, węch czy smak – okazuje się
wprost niezbędny do naszego przeżycia biologicznego. Obrazowo opisuje fascynujący proces powstawania wrażeń dotykowych i spektrum
problemów oraz zagadnień związanych z dotykiem. Bóle fantomowe,
techniki masażu noworodków, kwestia kontaktu fizycznego w różnych
kręgach kulturowych, projektowanie marki haptycznej pozwalającej
rozpoznać przedmiot za pomocą dotyku – to tematy, którymi obecnie
zajmują się na całym świecie naukowcy, lekarze, konstruktorzy i marketingowcy. Badania dowodzą, że rekonwalescencja przebiega szybciej, jeśli na chwilę przed operacją lekarze i pielęgniarki przyjaźnie
pogłaszczą pacjenta, że nieprzytulane dzieci gorzej się rozwijają, że
ciepłe ręce zwiększają nasze szanse na sukces podczas rozmowy o pracę, a cięższe przedmioty są według naszej oceny cenniejsze.
Adam Piore
Magia bioinżynierii. Ciało, geny
i medycyna przyszłości
Adam Piore proponuje nam fascynującą podróż
do świata bioinżynierii, przeżywającej obecnie cichą rewolucję. Najwięksi inżynierowie
naszego pokolenia zaglądają w głąb ludzkiego ciała i dokonują przełomu, który odmieni
oblicze ludzkości. Już teraz możliwe staje się
odbudowywanie lub modyfikowanie człowieka
– a to dopiero początek odkryć w tej dziedzinie.
Autor odwiedza naukowców zajmujących się neuronauką, medycyną
regeneracyjną i bioniką, którzy opisują badania pozwalające na nowatorskie leczenie ciała i umysłu. Testuje „kombinezon mięśniowy”,
który pomaga czubkami palców podnosić ciężar o wadze 40 kilogramów. Bierze też udział w wyścigu o stworzenie „viagry dla umysłu”.
Relacjonuje niezwykłe historie ludzi, którym udało się zregenerować
utracone w wypadkach fragmenty kończyn, oraz zagląda przez ramię
lekarzom starającym się wykształcić u osób niemych umiejętność komunikacji telepatycznej. Ta pasjonująca książka udowadnia, że ciągle
przesuwamy granice tego, co do niedawna wydawało się niemożliwe.
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Granit i tęcza.
Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego
pod redakcją Anny Pilch
i Anny Włodarczyk
Osobowości i dzieła Józefa Czapskiego – bogatej, wielowątkowej, różnorodnej – nie sposób ująć i zamknąć w wąskiej, jednorodnej
formule, stąd cztery kategorie czy tropy, które
budują i oświetlają jego sylwetkę artystyczną oraz wizerunek osobisty. Zaproponowane
w monografii obszary tematyczne: patrzenie,
czytanie, spotkania i pamięć, są tylko próbą scalenia dorobku, który
wymyka się takim zabiegom, wyraźnie broni się przed nimi, łącząc
wątki osobiste i twórczość w jedno dzieło – dzieło życia, tak że jawi
się ono jako „granit i tęcza”.
Badania nad uczestnictwem w historii Czapskiego, jego biografią,
twórczością pisarską i malarską pozwalają spojrzeć na tę wybitną postać jako na konsekwentną, suwerenną, rzadko spotykaną tak złożoną
osobowość. Niniejszy tom daje szeroki ogląd jego życia i dzieł. Spotkali się w nim literaturoznawcy – teoretycy i dydaktycy, historycy
sztuki, historycy oraz muzealnicy, którzy razem tworzą jednorodność
w różnorodności. Mamy pewność, że ułożone w tej monografii teksty
oddają wyjątkowość każdej z wypowiedzi.
Anna Pilch i Anna Włodarczyk
Zaniedbanie i samozaniedbanie
osób starszych.
Medyczne i społeczne uwarunkowania
pod redakcją Beaty Tobiasz-Adamczyk,
Moniki Brzyskiej, Tomasza Grodzickiego
Praca została przygotowana przez lekarzy
i socjologów z ogromnym doświadczeniem
i dorobkiem naukowym z zakresu starości
i starzenia się. Ich kolejną pozycję naukową należy zatem powitać z uznaniem dla
wysiłku włożonego w kontynuowanie prac nad tą trudną tematyką
badawczą. To bez wątpienia oryginalne i prekursorskie w Polsce
opracowanie, wieloaspektowo ujmujące uwarunkowania medyczne
i społeczne problemów starzenia się z uwzględnieniem zaniedbania
i samozaniedbania osób starszych. Autorzy książki budują wielowymiarowy model uwarunkowań zjawisk zaniedbania i samozadniedbania, co stanowi ogromny wkład do dorobku nauk zajmujących się
starością. Dokonują oni więc swoistej „rewolucji gerontologicznej”
w odsłanianiu, wyjaśnianiu, definiowaniu, kategoryzowaniu badanych zjawisk zaniedbania i samozaniedbania. Monografia jest nowatorskim, wnikliwym opracowaniem, poszerzającym wiedzę na temat
„ciemnej strony” wieku starszego i społecznej odpowiedzialności za
zjawisko zaniedbania osób starszych.
Z recenzji Krystyny Slany

Alicja Maślak-Maciejewska
Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi
postępowi w XIX wieku.
Studium społeczno-religijne
Książka została poświęcona tak zwanym Żydom postępowym, definiowanym jako osoby
związane z krakowską synagogą postępową
(zwaną Tempel). Postępowcy byli niewielką
grupą, stanowiącą kilka procent społeczności
żydowskiej Krakowa, na trwałe zapisali się
jednak w historii miasta. Kim byli postępowcy
i czym się charakteryzowali? Jak wyglądało życie religijne w Templu
i czym różniło się od życia w innych synagogach? Czy w Krakowie
miała miejsce reforma judaizmu? Jak należy sytuować krakowski Tempel na mapie judaizmu środkowoeuropejskiego?
Z roku na rok ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących dziejów
Żydów w Krakowie, jednakże religijna historia pozostaje ciągle poza
głównym zainteresowaniem. Książka dr Alicji Maślak-Maciejewskiej
uzupełnia tę lukę w historiografii o dzieje Żydów związanych z Templem. Jest znakomitym studium prezentującym społeczne i religijne
aspekty życia postępowego środowiska Żydów krakowskich w XIX
wieku. Może służyć za wzór dla dalszych publikacji rozwijających tę
tematykę.
Michał Galas
Beata Szymańska
Między Zachodem a Wschodem.
To samo i inne
Niniejsza monografia dotyka zagadnienia
uniwersalnego i towarzyszącego człowiekowi od niepamiętnych czasów – mierzy się bowiem z pytaniami o możliwość zrozumienia
innych kultur, o to, co je łączy, a co je dzieli,
a także o współistnienie Wschodu i Zachodu.
Autorka w sposób erudycyjny i wieloaspektowy odnosi się do literatury i sztuk plastycznych, relacji natura‒człowiek (ukazanej tutaj na tle pejzaży ogrodów
chińskich i japońskich, a także ogrodu Claude’a Moneta), pojęcia pustki, problemu cierpienia czy znaczenia empatii, które przedstawia w porównawczym ujęciu, sięgając do przykładów pochodzących zarówno
z kultury Zachodu, jak i Wschodu.
W ośmiu rozdziałach książki pisarka skupia się na wybranych aspektach kultury, które pozwalają jej wskazać i zanalizować kluczowe kwestie dla spotkania Wschodu z Zachodem, a także podobieństwa i różnice w rozumieniu tych dwóch kultur i systemów myślenia. W swoich
rozważaniach przywołuje bogactwo tekstów źródłowych (od haiku do
poezji Bolesława Leśmiana) i obrazów (jak choćby słynny cykl „Dziesięć obrazów z wołami” mistrza Kuoana), zaś swoją analizę uzupełnia
niezbędnymi odwołaniami do tradycji filozoficznych Wschodu i Zachodu oraz do literatury przedmiotu (obszerna bibliografia, zawarta na
końcu tomu, niewątpliwie może służyć jako przewodnik dla wnikliwego czytelnika, który – zachęcony lekturą – zechce zgłębić bardziej
szczegółowo omawiane w monografii zagadnienia).
Eseistyczna konwencja tomu i nowatorskie – syntetyzujące, lecz jednocześnie dotykające konkretu – ujęcie tematu, a także jednoczesna
ponadczasowość i aktualność omawianych treści, sprawiają, że książka
stanowi istotny wkład w dyskusję dotyczącą relacji między Wschodem
i Zachodem, szczególnie między kulturą Japonii i Chin a światopoglądem europejskim. To wyjątkowe spojrzenie na sztukę, literaturę i filozofię wywodzące się z tradycji kulturowych Wschodu i Zachodu pozwali
czytelnikowi lepiej zrozumieć świat, który – niczym ogród – go otacza.

AyeletGundar-Goshen
Budząc lwy
Budząc lwy to trzymająca w napięciu powieść
o poczuciu winy, wstydzie i pożądaniu, opowiedziana z kilku punktów widzenia. Gundar-Goshen po mistrzowsku oddaje moralne rozterki
swoich postaci, precyzyjnie opisując ich skomplikowaną psychikę. Jednocześnie odsłania
przed czytelnikami problemy współczesnego
Izraela, które rzadko znajdziemy w literaturze
współczesnej.
Neurochirurg Ejtan Grin, bohater powieści, wiedzie perfekcyjne życie
szczęśliwego męża i ojca. Pewnej nocy, wracając do domu po wyczerpującym dyżurze, potrąca człowieka. Widząc, że mężczyźnie – imigrantowi z Afryki – nie można już pomóc, ucieka z miejsca wypadku. Gdy
następnego dnia do drzwi zapuka żona ofiary z jego portfelem w ręku,
Ejtan rozpocznie rozpaczliwą walkę, by ratować swoją rodzinę i reputację. Ceną za milczenie kobiety nie będą jednak pieniądze, lecz coś, co
zburzy jego uporządkowane życie.
Lucjan Miś
Problemy społeczne
Grupy Wyszehradzkiej
Rozpocząć wypada od stwierdzenia, że – w rozumieniu recenzenta – jakość recenzowanego
manuskryptu niekoniecznie musi oznaczać, iż
zgadza się on ze wszystkimi tezami autora tej
pracy. Zwracam na tę kwestię uwagę dlatego,
że z częścią tez – teoretycznych zwłaszcza –
się nie zgadzam, co wszakże nie oznacza, że są
one płytko osadzone w literaturze przedmiotu
czy źle skonstruowane lub marnie wyargumentowane. Niezgodę tego rodzaju – wtedy szczególnie, gdy dotyczy ona kwestii, w których współcześnie toczą się teoretyczne i metodologiczne dyskusje, a tak właśnie dzieje
się na obszarze tzw. socjologii problemów społecznych – uważam za zgoła
naturalną i wielce pożyteczną. Aby posłużyć się przykładem: autor, pełen
oświeceniowego optymizmu, jest zdania, że rozmaite zjawiska czy procesy społeczne kwalifikowane jako „problemy społeczne” możemy jakoś
„rozwiązywać”– cokolwiek ten termin mógłby oznaczać. Otóż, nie jestem
o tym przekonany, skłonny byłbym raczej utrzymywać, zresztą w zgodzie
z durkheimowską tradycją myślenia o społecznych patologiach, że spora
część „problemów społecznych” to proste konsekwencje porządku społecznego, który sobie cenimy, są one zatem w jakimś sensie „normalne”,
czy – mówiąc językiem bardziej współczesnym – stanowią swoiste „koszty systemowe”. Stwierdzając tyle, godzi się jednak powiedzieć wyraźnie,
że durkheimowska dystynkcja pomiędzy „normalnym” i „patologicznym”
nie jest współcześnie szczególnie popularna, choć ma też – zwłaszcza
wśród funkcjonalistów – swoich adherentów.
Wszystko to nie oznacza jednak, że stanowisko autora manuskryptu stanowi intelektualne „dziwactwo” – jest zgoła przeciwnie: przecież nieustannie,
choć z rozmaitymi rezultatami, usiłujemy jakoś „naprawiać” nasze społeczeństwa, a zatem także „rozwiązywać” rozmaite problemy społeczne i nie
ma wątpliwości co do tego, że taki właśnie jest zeitgeist naszych czasów.
Zaś co do samych „problemów społecznych”– z tekstu manuskryptu wynika wyraźnie, że autor znakomicie zdaje sobie sprawę ze wszystkich komplikacji i teoretycznych uwikłań tego pojęcia (są one przedstawione zresztą
w pierwszym rozdziale książki). Rozwiązanie, jakie autor przyjął, to dwie
wersje opisu realiów: „wersja subiektywna”– a zatem to, co za problemy
społeczne jest uważane na poziomie społecznej świadomości, i wersja
„obiektywna”, czyli to, co jest zinstytucjonalizowane jako problemy społeczne w poszczególnych krajach. Tu akurat drobna, redakcyjna, w gruncie
rzeczy, uwaga: recenzent wolałby, choćby odwołując się do klasyki, tj. do
książki Luckmanna i Bergera, mówić o „wersji zobiektywizowanej” (nie
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„obiektywnej”). Takie rozwiązanie mogłoby być korzystne także i dlatego,
że wskazywałoby ono, iż autor konsekwentnie utrzymuje się w ramach
konstruktywizmu, choć w pierwszym przypadku jest to konstruktywizm
bardziej radykalny aniżeli w drugim.
Drugi wątek podjęty w manuskrypcie to kwestia osobliwości „krajów Grupy Wyszehradzkiej”. Wiele zdaje się wskazywać na to, że byt tego rodzaju
ma charakter polityczny i choćby z tego względu stanowi socjologiczny
artefakt. Nie jest wykluczone, że jest tak istotnie, ale też wypada dostrzegać
i to, że polityka nie toczy się w społecznej próżni, a zatem, że są jednak
– poza politycznymi, mniej czy bardziej chwiejnymi, politycznymi sojuszami, jakieś trwałe – na przykład kulturowe – podstawy tych sojuszów.
Last but not least – nie może być sprawą przypadku to, że w każdym z
tych krajów polityka „herzlichwilkommen” została społecznie odrzucona.
Zatem, nawet jeśli „Grupa Wyszehradzka” to koncept ciągle dość chwiejny, to jednak warto się mu uważnie przyglądać, mając na uwadze również
perspektywę socjologiczną czy kulturologiczną – i nie jest wykluczone,
że prof. Lucjan Miś będzie za niewiele lat przywoływany jako prekursor
analiz tego rodzaju, zaś jego książka stanie się „klasyką gatunku”.
W kwestiach szczegółowych analiz zawartych w manuskrypcie trzeba
stwierdzić, że jego autor wykonał benedyktyńską pracę, zestawiając trudno
dostępne dane rzadko wykorzystywane w pracach o charakterze porównawczym. Co więcej, prof. Miś zadał sobie też trud wskazania na dynamikę społecznej percepcji zjawisk opisywanych jako „problemy społeczne”
– to zaś stanowi dogodny punkt wyjścia dla analiz wykraczających wprawdzie poza zamysł autora, ale takich, które – prędzej czy później – zostaną
zapewne podjęte, to jest do analiz służących odpowiedzi na pytanie o to,
jak poszczególne kraje Grupy Wyszehradzkiej radzą sobie z rozmaitymi
dynamizmami gospodarczymi i jak reagują na coraz powszechniejsze nastroje obezwładniającej niepewności. W sumie recenzent nie ma wątpliwości co do tego, że opublikowanie manuskryptu dostarczy badaczom tej
problematyki niemożliwego do przeceniania materiału empirycznego – już
zupełnie niezależnie od wszystkich sporów teoretycznych.
Przedmiotem uwag recenzenta – siłą rzeczy – jest to, co manuskrypt zawiera, nie zaś to, czego w nim nie ma. Niemniej, warto jednak powiedzieć, że
zawarta w nim propozycja badań porównawczych może stanowić i drogowskaz, i zachętę dla kolejnych badaczy, którzy podejmą podobną problematykę, koncentrując się przy tym na kwestiach bardziej szczegółowych.
Tu akurat roboty jest wiele: nie wystarczy, na przykład, mówienie o „przestępczości” jako problemie społecznym – jak zwykle, najbardziej interesujące są analizy szczegółowe, pokazujące choćby to, jak – z biegiem czasu
– zmieniał się nie tylko poziom przestępczości, lecz także jak zmieniały się
jej profile w poszczególnych krajach. Więc recenzentowi wypada powiedzieć, że [...] [książka] stanowi nieocenione źródło fascynujących danych
porównawczych i wytycza kierunki dla dalszych badań porównawczych w
zakresie problemów społecznych, a tych ciągle nam bardzo brakuje. [...]
Stanie się ona zapewne nieocenionym źródłem dla wielu kursów prowadzonych w ramach akademickiej dydaktyki w zakresie nauk społecznych.
Kazimierz W. Frieske

COLLEGIUM COLUMBINUM
Aleksandra Chomiuk
Wokół Sienkiewicza.
Listy, biografie, inscenizacje
Odnosząc się do pytań o powody, dla których
twórca podobno już zupełnie nieczytany nadal wzbudza emocje, docieramy w końcu
do problemu – jak zwykle w odniesieniu do
autora Trylogii ‒ o wymiarze głębszym niż
tylko recepcyjny. Chodzi tu bowiem zarówno o model pisarstwa, jak i model polskości,
tak o literaturę, jak o życie, którego istotną
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częścią Sienkiewiczowska tradycja nadal pozostaje. Inaczej byłoby
dopiero wtedy, gdyby czas uśmierzył owe spory. Skoro jednak tak się
nie dzieje, sienkiewiczologia jest nadal żywa i potrzebna, przydając się
choćby w celu inspirowania do lektury dzieł pisarza umożliwiającej
oddzielenie jego własnych myśli od uproszczeń i schematów, w które
jest wtłaczany.
Adrianna Adamek-Świechowska
Quo vadis Henryka Sienkiewicza.
Od intencji do tekstu
Przebieg organizowania się semantyki Quo
vadis dowodzi, że jest to tekst o przemianie, o przekształcaniu się duchowości przy
uwzględnieniu zależności, istniejących pomiędzy określonym momentem historycznym
a interpretacją przedstawionych wydarzeń.
Powstaje więc mit pierwotnego chrystianizmu, a utwór cechuje swoista koncentracja na
idei miłości bliźniego. Ze względu na tę właściwość wyznaczyć można
temu dziełu szczególną pozycję w dorobku pisarza, decydującego się
na przyjęcie odpowiedzialnej roli autorytetu moralnego przede wszystkim, ale nie tylko w kulturze polskiej. Wpisuje się w tę problematykę
zagadnienie wykorzystywania dzieła do celów parenetycznych. Zwrócenie się ku chrześcijaństwu archetypowemu w sposób uwydatniający
te cechy, które decydują o jego żywotności, nie przesądza zarazem wymowy jednostronnej. Realizacja artystyczna zapewnia możliwość dostrzeżenia także innych, klasycznych wartości. Dodatkowa płaszczyzna
znaczeń powieści wysuwa się na plan pierwszy za sprawą kreacji Petroniusza, wyrastającego na główną figurę świata przedstawionego. [...]
Z serii „Sienkiewicz na XXI wiek” ukazały się jeszcze: Dorota Samborska-Kukuć, Sienkiewicz – pryzmaty czytania oraz Barbara Szargot,
„Io danzo l’ amore!”. Studia o włoskich librettach operowych [do] dzieł
Sienkiewicza (2018). W przygotowaniu Tadeusz Bujnicki, „Trylogia”
w kontekstach.
Marek Melnyk
Preekumenizm i konfesjonalizm.
Prawosławne dążenia zjednoczeniowe
w Pierwszej Rzeczypospolitej
(1590–1596)
Przeprowadzona analiza zwraca uwagę na
wiele problemów, które wymagają dalszych,
pogłębionych badań. Na wnikliwą uwagę zasługuje proces dojrzewania do konwersji na
katolicyzm prawosławnych biskupów w latach
1590–1596. Nie potrafimy zrekonstruować
działania tego „mechanizmu”. Nie wiemy tym samym, kiedy nastąpiła
ich ostateczna decyzja o zgodzie na unię. W niniejszej pracy próbowaliśmy ustalić ten moment, lecz na podstawie dostępnych źródeł nie
udało się ustalić faktów i okoliczności jednoznacznie wskazujących na
punkt zwrotny w myśleniu biskupów o jedności, który zadecydował
o całkowitej i bezwarunkowej akceptacji katolickich koncepcji
zjednoczeniowych. Nie wiemy też, czy zgoda na konwersję oznaczała,
że wcześniejsze ich poglądy na jedność miały automatycznie charakter
preekumeniczny. Zaprezentowaliśmy jedynie okoliczności i uwarunkowania sprzyjające konwersji. Taką rolę mógł spełniać deklaratywny
charakter koncepcji unijnych. Z tego powodu mogły być one różnie
interpretowane. Tym samym nie istniał „żelazny scenariusz” działań
na rzecz zjednoczenia. Zamiast niego było wiele „szkicowych”, możliwych do zrealizowania kierunków działań. Można odnieść wrażenie,
że biskupi wypróbowywali ich różne scenariusze. Wobec tego wysunęliśmy hipotezę, że duchowni już przed wyjazdem emisariuszy do Rzy-

mu musieli być wewnętrznie przekonani o konieczności nawrócenia na
katolicyzm. Można przypuszczać, że nastąpiło to już na początku 1595
roku. W nowych badaniach należałoby baczniejszą uwagę zwrócić na
wpływ kultury pogranicza bizantyńsko-łacińskiego na genezę i rozwój
koncepcji unijnych. Chodzi o wszelkie kulturowe i polityczne uwarunkowania wynikające ze współistnienia, współprzenikania i osmozy dwóch kręgów kulturowych (bizantyńskiego i łacińskiego), które
miały miejsce na ziemiach ruskich. Należy wskazać i przeanalizować
widoczne w tym zagadnieniu uwarunkowania sprzyjające dialogowi
wyznaniowemu. Szczególnie trzeba zapytać o to, czy istniał związek
między pograniczem kulturowym łacińsko-bizantyńskim a dążeniami do zjednoczenia chrześcijaństwa o charakterze preekumenicznym.
Celem takich badań byłaby analiza ekumenizmu jako zjawiska religijnego, ujmowanego w kontekście przemian społeczno-politycznych
i cywilizacyjno-kulturowych. Byłaby to próba wskazania wzajemnego powiązania europejskiego uniwersalizmu kulturowego z dążeniem
do przezwyciężenia chrześcijańskiego ekskluzywizmu wyznaniowego
w dziejach ziem ruskich. Skoro poruszamy zagadnienie powiązania dążeń zjednoczeniowych z ich „przestrzenią kulturową”, to należy zwrócić uwagę na ścisłą współzależność myśli zjednoczeniowej i koncepcji
społeczno-politycznych.
Z zakończenia

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE,
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU
ŁÓDZKIEGO, KATEDRA GEOGRAFII POLITYCZNEJ,
HISTORYCZNEJ I STUDIÓW REGIONALNYCH UŁ
Polskie Towarzystwo Geograficzne
w setną rocznicę działalności
t. 1. red. Marek Sobczyński
Antoni Jackowski, Izabela Sołjan,
Marek Sobczyński, Historia Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, ss. 235
t. 2. Historia oddziałów terenowych
i tematycznych Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, red. M. Sobczyński,
ss. 660
t. 3. Historia komisji tematycznych
Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
red. M. Sobczyński, ss. 193
W 2018 roku polska i międzynarodowa geografia uroczyście obchodziła stulecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Artykuły
na ten temat prezentowane były na łamach
„Alma Mater” w numerach 198 i 204–205.
Wśród wielu ważnych pamiątek po jubileuszu szczególne miejsce zajmują unikatowe
publikacje, na przykład Geografowie polscy.
Słownik biograficzny (Kraków 2018, t. 1–3).
Do tych cennych wydawnictw dołącza także
źródłowa monografia zatytułowana Polskie
Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę
działalności, której redaktorem jest wieloletni
działacz Towarzystwa prof. Marek Sobczyński z Uniwersytetu Łódzkiego. To pierwsze
tak obszerne i znaczące opracowanie poświęcone dziejom i współczesnej działalności Pol-

skiego Towarzystwa Geograficznego. W pracach nad książką, które
trwały od jesieni 2012 roku, a ich intensyfikacja przypadła na koniec
roku 2016, uczestniczyły 62 osoby. – Podstawowym celem niniejszej
publikacji jest ukazanie bogactwa dorobku Polskiego Towarzystwa
Geograficznego [...]. Jest to hołd oddany setkom aktywnych działaczy,
dawnych i współczesnych, pracujących pro publico bono dla różnorodnych struktur Towarzystwa, na wszystkich jego szczeblach. [...] Ważnym
zadaniem opracowania jest także wykazanie, że w toku stuletniej historii Polskie Towarzystwo Geograficzne podejmowało liczne działania na
rzecz kształtowania świadomości geograficznej społeczeństwa w duchu
idei narodowej i obywatelskiej – pisze we wprowadzeniu zamieszczonym w tomie pierwszym redaktor wydawnictwa Marek Sobczyński.
Przypomina w nim także ukazujące się wcześniej publikacje okolicznościowe związane z kolejnymi dekadami funkcjonowania PTG. Wśród
nich za najważniejszą uważa się pracę Polskie Towarzystwo Geograficzne w pięćdziesiątą rocznicę działalności, wydaną w 1968 roku pod
redakcją Romana Biesiady. Największym walorem wspomnianej pracy
są teksty pisane przez żyjących jeszcze wówczas świadków tworzenia
się ruchu geograficznego w Polsce, profesorów: Bolesława Olszewicza,
Augusta Zierhoffera, Juliana Czyżewskiego i Jerzego Kondrackiego.
Przygotowana z okazji stulecia monografia Polskiego Towarzystwa
Geograficznego, licząca łącznie blisko 1100 stron, podzielona została
na trzy części (tomy). Tom pierwszy, przygotowany przez obecnego
prezesa PTG Antoniego Jackowskiego, Izabelę Sołjan (oboje z UJ) oraz
Marka Sobczyńskiego (UŁ), został poświęcony dziejom Towarzystwa
jako całości. Integralną częścią publikacji są różnorodne zestawienia
statystyczne, chronologiczne, biograficzne i merytoryczne, podsumowujące 100 lat funkcjonowania Towarzystwa. Większość informacji
w nich zawartych zostało opublikowanych po raz pierwszy. Wśród zamieszczonych w tym tomie załączników znalazło się również wstępne
omówienie obchodów jubileuszu w 2018 roku oraz okolicznościowe
adresy, nadesłane przez władze Rzeczpospolitej z okazji 100-lecia
PTG. Na końcu tomu zamieszczony został indeks osobowy wszystkich
trzech tomów, obejmujący blisko trzy tysiące nazwisk geografów zasłużonych dla rozwoju polskiej nauki i PTG.
Najobszerniejszy jest tom drugi (redaktor Marek Sobczyński), w którym omówiono dzieje obecnie istniejących oddziałów Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Zaprezentowano historię 17 oddziałów
terenowych (krakowskiego, łódzkiego, katowickiego, warszawskiego,
lubelskiego, wrocławskiego, toruńskiego, poznańskiego, szczecińskiego, częstochowskiego, gdańskiego, rzeszowskiego, radomskiego, opolskiego, kieleckiego, słupskiego i stalowowolskiego) oraz czerech tematycznych (Klub Polarny, Teledetekcji i Geoinformatyki, Kartograficzny
oraz Olimpijski). Kolejność prezentacji oddziałów wynika z chronologii ich powstawania. Najstarszym jest oddział krakowski, utworzony
25 listopada 1922.
Trzeci tom (również pod redakcją Marka Sobczyńskiego) poświęcony
został funkcjonującym obecnie w strukturze Polskiego Towarzystwa
Geograficznego 10 komisjom tematycznym: Edukacji Geograficznej,
Geografii Komunikacji, Geografii Osadnictwa i Ludności, Geografii Politycznej i Historycznej, Geografii Przemysłu, Geografii Religii,
Geografii Turyzmu, Hydrologicznej, Krajobrazu Kulturowego, Obszarów Wiejskich.
Warto dodać, że większość składających się na to obszerne opracowanie tekstów powstała w oparciu o unikatowe materiały źródłowe
i archiwalne, które wzbogacone zostały cennymi zestawieniami tabelarycznymi i ilustracjami. Na podkreślenie zasługuje też strona kartograficzna, nad którą czuwała Anna Wosiak (UŁ). Projekt okładki wykonała
Małgorzata Ciemborowicz (UJ).
Na koniec należy jeszcze podkreślić, iż dobrze się stało, że pomimo
pewnych kłopotów, głównie finansowych, Polskiemu Towarzystwu
Geograficznemu oraz redaktorowi prof. Markowi Sobczyńskiemu udało się doprowadzić do wydania publikacji, bo z pewnością będzie ona
znakomicie służyć kolejnym pokoleniom geografów i historyków nauki.
RPM
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KLUB CZYTELNIKA „ALMA MATER”
Szanowni Państwo!
Ukazujące się od 1996 roku czasopismo uniwersyteckie „Alma Mater” służy do
prezentacji życia wspólnoty akademickiej najstarszej polskiej uczelni. W ciągu
dwudziestu trzech lat – dzięki wspólnemu wysiłkowi autorów, współpracowników
i redaktorów, dzięki życzliwości Czytelników i zaangażowaniu władz UJ – udało się stworzyć otwarte forum wymiany informacji i poglądów. Sukcesywnie
zwiększała się częstotliwość ukazywania się pisma – kwartalnik stał się naj
pierw dwumiesięcznikiem, a następnie miesięcznikiem.
Wszystkim osobom zainteresowanym regularnym otrzymywaniem najnow
szych edycji uniwersyteckiego czasopisma proponujemy członkostwo w Klubie
Czytelnika „Alma Mater”. Każdy, kto wpłaci na konto Uniwersytetu Jagielloń
skiego dowolną kwotę, pozwalającą na opłacenie kosztów przesyłki pocztowej, staje się członkiem naszego Klubu. Każdy Klubowicz otrzymuje pocztą
gratisowy egzemplarz kolejnych numerów miesięcznika „Alma Mater”. Fun
dusze zgromadzone dzięki hojności naszych Czytelników przeznaczamy na
pokrycie kosztów druku i dystrybucji pisma.

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

nie

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

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

Ogród Botaniczny UJ

Fot. Anna Wojnar

Fot. Anna Wojnar

n r

2 1 0

2 0 1 9

l a t o

2 0 1 9

n r 2 1 0

